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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

Na een deugddoende vakantie zijn de batterijen van het bestuur weer 

opgeladen om er een spetterend seizoen van te maken met weerom 

verschillende activiteiten, waaronder een 3
de

 editie van het jeugdweekend. 

Meer hierover volgt later. 

 

We beschikken momenteel over een goede jeugdgeneratie met een 

miniemen-, pupillen-, kadetten-  en scholierenploeg. Uiteraard blijven we 

hier niet bij stilstaan maar dienen we verder te werken zodat we nog meer 

jeugd kunnen laten genieten van de korfbalsport.  

Op 15 september gaat onze jeugd initiatie voormiddag door. We zoeken 

nog helpende handen om de kinderen te ontvangen, de ouders kennis te 

laten maken met de club, het verzorgen van de versnaperingen en uiteraard 

het begeleiden van de jeugdspelers met korfbaltechnieken. 

 

Op zondag  30 september zal het feestcomité en het bestuur, in aanvulling 

met enkele supergemotiveerde jeugdverkopers, aanwezig zijn op de 

Boerenmarkt. Dit jaar gaan we terug voor een grootse wafeltjesverkoop. 

 

In de maand september  zullen we ook nog verkoopmomenten organiseren 

met de jeugdleden. Datums hiervoor volgen nog per ploeg. We vragen ook 

elk jeugdlid om een aantal dozen in familie- en vriendenkring te verkopen. 

 

Verder in dit clubblad kunnen jullie ook al data vinden voor  activiteiten 

van dit seizoen, noteer ze alvast in uw agenda!!! 

 

Laat ons er opnieuw een fantastisch  korfbaljaar van maken met veel toffe 

momenten en sportieve hoogtepunten!!   
 

 

 
 

 

 

Sportieve groeten 
 

 

Het bestuur 

 

 



Terugblik BBQ 
 

 

Op het einde van vorig seizoen was er onze afsluitende familiedag met 

BBQ. Dit jaar was deze dag volledig anders dan de voorbije edities. Geen 

2-palentornooi maar wel een heuse estafette familierun. Zeer vele 

jeugdleden, broers, zussen en ouders waren onderverdeeld in verschillende 

groepjes. Verschillende spelletjes kwamen aan bod: geblinddoekt een 

parcours afleggen en zelfs scoren in een korf, met een frisbee bekertjes 

water omgooien, een run met schaar/steen/papier waar een preminiem het 

won van een fanion speler, zelfs een grote twister was er. Kortom allerlei 

leuke korte spelletjes. 

Op het laatste van deze volle spelnamiddag was er nog een run om met 

grote letters woorden te vormen. Iedereen liep, schreeuwde zijn ploegje 

naar de overwinning maar de overwinning was voor iedereen want we 

beleefden een zeer toffe, leuke, gezellige namiddag. 

3 x Hoera voor Charlotte die deze estafette run ineenknutselde. 
 

Nadien was er nog een hoogtepunt met een wedstrijd tussen onze 

kadettenploeg en hun ouders. Enorm veel supporters zagen de wedstrijd 

goed op gang komen. Snelle balwisselingen van de kadetten die steeds 

lachten met hun ouders. Maar deze ouders waren in de lucht wel de baas 

met het onderscheppen van de bal. Kortom een leuke partij die zeer 

spannend was. Het wedstrijd verloop is niet opgetekend en dan is het 

moeilijk om dit schrijvend weer te geven. Maar elke kadet stond tegen zijn 

mama of papa en dat was op sommige momenten wel hilarisch. Plots een 

moeilijk momentje als Wim, papa van kadetten Claudia en Isabelle Smet 

een misstap maakte. Maar al snel bleek dat het ernstiger was. Na een 

bezoekje aan de spoeddienst bleek een gescheurde achillespees het verdict 

te zijn. Oei een domper op het spel. De wedstrijd liep op zijn einde en de 

spanning ging omhoog en op het laatste wonnen de kadetten deze eerste 

editie van de kadetten-ouder match. Een fraaie beker werd hen 

overhandigd. 
 

Nog speciale dank aan Eddy die deze eerste wedstrijd leidde. 

Volgend jaar zal er dus waarschijnlijk een wedstrijd kadetten-ouders en 

scholieren-ouders komen. Diegenen die hieraan wensen deel te nemen, ga 

tijdig trainen, kom desnoods een balletje gooien bij de 

recreantentrainingen. 



Als afsluiter was er de BBQ die verzorgd werd door het feestcomité. 

Lekker eten en goed gebakken vlees onder vrienden dan kan de dag niet 

meer stuk. 

Ook dank aan Erik voor het organiseren van onze tombola want hierdoor 

komt er een extraatje binnen dat we kunnen gebruiken voor onze 

clubwerking. 

Aan allen die deze dag mogelijk maakten ook nen dikke merci. 

Tot volgend jaar. 

 

 

 

 

 

CLUBNIEUWS 
 

Geboortenieuws 
 

Op 27 juli is Jade geboren. Zij is het dochtertje van onze pupillentrainsters 

Martine en Inge. Grote broer Liam is zeer trots en fier op zijn kleine zusje. 

Proficiat aan beide mama's en hopelijk zal dit op termijn een zeer vlotte en 

snelle korfbalster worden. Dat kan moeilijk anders met 2 korfbalmama's. 

 

 

Clubhuis 
 

In de maand juli is er een groepje vrijwilligers geweest die het clubhuis 

hebben verfraaid. 

Maar bepaald wordt de gevel van ons clubhuis opnieuw geschilderd. 

Tevens is de keuken ook aangepast met mooie kastjes en een aanpassing 

van de elektriciteit. 

Ook ons terrein wordt wekelijks/ 2 wekelijks afgereden. Iedereen is blij 

met kort gras maar de konijnen kunnen niet alles zelf kort krijgen. 

 

Aan al die helpende handen een dikke DANK U. Zonder vrijwilligers 

geraken we niet verder. 

 
  



GEWESTELIJKEN 
 

Agenda 

Zo 02/09 10u15 Borgerhout/GW 5 Sparta Ranst (is verplaatst) 

Zo 09/09 11u00 Sparta Ranst  Kwik 4 

Zo 16/09 11u00 Sparta Ranst  Hoevenen 4 

Zo 23/09 10u45 Riviera 4  Sparta Ranst 

Zo 30/09 11u00 Sparta Ranst  Boeckenberg 5 

Zo 07/10 11u00 Mercurius 3  Sparta Ranst  

Zo 14/10 11u00 Sparta Ranst  Sikopi 4 

Zo 21/10 10u00 Meeuwen 5  Sparta Ranst 

Zo 28/10 11u00 Sparta Ranst  Spartacus 4 

Zo 04/11 11u00 Sparta Ranst  Borgerhout/GW 4 

 

Training 

Woensdag vanaf 19u00 

 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2. Boeckenberg 5 0 0 

3. Borgerhout/GW 5 0 0 

4. Hoevenen 4  0 0 

5. Kwik 4  0 0 

6. Meeuwen 5  0 0 

7. Mercurius 3  0 0 

8. Riviera 4  0 0 

9. Sikopi 4  0 0 

10. Spartacus 4  0 0 

 

 

 

 

 
  



SCHOLIEREN 
 
Agenda 

Zo 02/09 10u15 Kwik B  Sparta Ranst            kunstgras 

Zo 09/09 9u30 Sparta Ranst  Hoevenen B 

Za 15/09 12u45 Geelse   Sparta Ranst 

Za 22/09 14u30 RKC   Sparta Ranst 

Za 29/09 11u00 Sparta Ranst  Vobako B 

Za 06/10 11u00 Sparta Ranst  Kwik B 

Za 13/10 15u00 Hoevenen B  Sparta Ranst 

Za 20/10 11u00 Sparta Ranst  Geelse 

Za 27/10 11u00 Sparta Ranst  RKC 

Za 03/11 15u15 Vobako B  Sparta Ranst 

 

Training 

De trainingen zullen doorgaan vanaf 5 september op woensdag van 18.30 

uur tot 20.00 uur. 

Iedereen staat om 18.30 uur klaar met shoes aan en is al bezig met de palen 

te zetten. Zo kunnen we op tijd beginnen. 

Als je niet kan komen laat je liefst iets weten, zo weet ik hoeveel man ik 

moet verwachten. Dit mag via mail (charlotvanhoof@hotmail.com) , 

telefoon (0472 68 52 18) of een gewoon sms’je. 

 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2. Geelse   0 0 

3. Hoevenen B  0 0 

4. Kwik B  0 0 

5. RKC   0 0 

6. Vobako B  0 0 

 

Voor de match zal ik op ten laatste maandag een mail sturen met alle 

nodige informatie. Graag wil ik ten laatste donderdag avond reactie krijgen 

of je kan komen spelen of niet. Als ik dan te weinig spelers heb dan kan ik 

nog bij de kadetten iemand vragen of andere maatregelen treffen. 

Als ik telkens op maandag de mail verstuur dan weten jullie ook wanneer je 

je mail moet nakijken. Win – win situatie dus. 

 



Onze Clubkleuren zijn wit en groen. Daarom dat we ook met witte kousen 

spelen. Graag er op toezien dat ze bij elke match witte sportkousen 

aanhebben. Ook wordt er na elke match gedoucht.  Als we op verplaatsing 

spelen is het altijd plezanter voor de ouders die rijden dat er propere 

mensen in de auto zitten. 

 
 

KADETTEN 
 

Agenda 

Zo 02/09 10u00 mini-tornooi met wedstrijden van 4 keer 5 minuten 

   op het terrein van Loenhout 

   De eerste wedstrijd start om 10u00 (tegen Kapellen). 

   Vervolg is afhankelijk van resultaten, maar iedereen 

speelt 5 wedstrijden. De laatste match begint om 

12u20 of 12u55. 

Za 08/09 10u00 mini-tornooi op het veld van Kapellen. 

Laatste wedstrijden om 11u45 

 

Op basis van de resultaten in deze mini-tornooien zullen de ploegen 

verdeeld worden voor de competitie. Meer info volgt zo snel mogelijk. 

Thuiswedstrijden zullen op zaterdag voormiddag gespeeld worden. 

 

Training 

Woensdag 18u30 tot 20u00 

 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2.    0 0 

3.    0 0 

4.    0 0 

 

 

  



PUPILLEN 
 

Agenda 

Planning van wedstrijden is ons door de korfbalbond nog niet bezorgd. 

 

Training 

De trainingen hervatten NU zaterdag  1 september  van  10h  tot  11.30h. 
EN  dit  ELKE  zaterdag !!! 
Zaterdag 10u00 tot 11u30 

 

 
 

 

 MINIEMEN  
 

Agenda 

Planning van wedstrijden is ons door de korfbalbond nog niet bezorgd. 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 

 

 

RECREANTEN 
 

Agenda 

Een planning voor de recreanten heeft ons nog niet bereikt. 

 

Training 

Een eerste training zal doorgaan op woensdag 22 augustus om 19u. 

 
 
 
Op de volgende pagina leest u nog een verslag van de nationale 

recreantendag die eind vorig seizoen plaatsvond in Aalst.  



Zaterdag 9 juni stond er voor onze recreanten nog een nationaal tornooi 
op het programma. Uiteraard waren de onze present, ook al was het in 
het verre Aalst te doen. 
 

De omstandigheden: afwisselend zon en wolken, veel wind, aangenaam 
gezelschap, een korfbalveld, een bal en een tegenstander. 
 

De ploeg: Gerda, Carla, Danielle, Charlotte, Anke, Pieter, Michel, Jurgen, 
Stefan en Eddy 
De zweetdepper en fotograaf: Edith 
De inzet: zweet, bloed, tranen, gekneusde vingers, verbrande gezichten, 
geperforeerde tenen 
 

Het resultaat: drie van de vier matchen gewonnen 
AGO AALST - Sparta Ranst: 2-3 
Sparta Ranst - Rijko: 7-2 
Sparta Ranst - Joki: 2-6 
Verde – Sparta Ranst: 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bonus: kussen van de schepen van cultuur en een biermand 

KORTOM: het was genieten op de recreantendag in “Olsjt”!!! 
 

 

  



SSPPAARRTTAA    RRAANNSSTT    KKCC  
MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  zzeetteell::  GGaasstthhuuiissssttrraaaatt  2277,,  22552200  RRaannsstt  

SSeeccrreettaarriiaaaatt::  MMoolleennssttrraaaatt  112222,,  22556600  NNiijjlleenn  

TTeell::  0033//333377..4499..9944  

 

 

UITNODIGING  TOT  BETALING  VAN  HET  LIDGELD 
 

 

Beste leden van Sparta Ranst, 
 

 

Het einde van dit seizoen is afgesloten met onze geslaagde familiedag en 

dito barbecue. 

Nu zijn we weeral druk in de weer met het plannen en de voorbereidingen 

voor het volgend korfbalseizoen. 

Met deze willen wij jullie dan ook verzoeken het lidgeld voor het 

korfbalseizoen 2012-2013 te voldoen en dit graag zo spoedig mogelijk. 
 
 

Het lidgeld bedraagt: 

 Voor jongeren van 5 tot 9 jaar (*)   € 50 

 Voor jongeren van 10 tot 17 jaar (*)   € 65  

 Voor spelende leden vanaf 18 jaar (*)  € 85  

 Voor recreanten     € 65  

 Voor adherenten     € 45  

 Voor steunende leden      € 5 

Met deze steunende leden hopen we om de familieleden, ouders, 

zussen en broers te betrekken bij onze club zodanig dat we als club 

kunnen groeien. 
 

(*) = leeftijd op 1 juni. 
 

Voor de leden tot 18 jaar mag het lidgeld vanaf het 2
e
 kind (dat ook lid 

wordt) met € 5 verminderd worden. (niet voor steunende leden) 

  



 

Inbegrepen in het lidgeld voor spelende leden en recreanten: 

 Een jaarabonnement (per gezin) op het maandelijks verschijnend 

clubblad: ’t Boekske  of via e-mail. 

 Een verzekering tegen sportongevallen voor alle wedstrijden, 

trainingen en nevenactiviteiten waar onze club aan deelneemt 

alsook voor ongevallen van en naar deze activiteiten, wedstrijden en 

trainingen. 

 Trainingen en deelname aan wedstrijden in competitieverband (veld 

en zaal) onder begeleiding. 

De adherenten en steunende leden krijgen eveneens een jaarabonnement op 

ons clubblad. Voor de leden, adherenten en steunende leden is er in de zaal 

gratis toegang tot alle thuis- wedstrijden. 

 

 

Gelieve het te betalen bedrag te storten op rekening: 979-5323997-60. 

Met als mededeling: LIDGELD + NAAM (NAMEN) 

 

 

 

 

   Namens Sparta Ranst KC    

   Martine Buelens, Penningmeester 

 
  

 
  



CLUBNIEUWS 
 

Gouden jubileum 
 

Op 9.9.1963 is Sparta Ranst KC. vzw opgericht en dus op 9.9.2013 bestaat 

onze club 50 jaar. Maar we zijn nog niet 50 jaar actief in de Groenenbroek. 
 

In het sportieve jaar 2013-2014 zouden we graag verschillende 

feestelijkheden laten plaatsvinden. 

Allerlei voorstellen zijn welkom en die mogen via mail gestuurd worden 

naar het bestuur. Viering met oud-spelers, oud-bestuursleden, feestelijk 

tornooi (rec, jeugd), weekend met de ganse club? 
  

Maar om dit alles mooi te brengen, zouden we graag een nieuw logo voor 

de club willen ontwerpen. 

Hierbij doen we een oproep naar al onze leden om eens na te denken over 

een knap, sportief, korfbal getint, beweeglijk logo. 

Het logo mag verschillende kleuren bevatten. Tevens graag ook onze 

clubnaam Sparta Ranst KC of Sparta Ranst, Sparta Ranst korfbalclub in 

verwerken. 

Deze feestelijke ideeën en ontwerpen mogen digitaal verstuurd worden 

(liefst pdf bestand) naar an.diddens@telenet.be. Uiterlijke instuurdatum 

10.11.12. 
  

Dit logo zouden we op nieuwe mogelijke attributen willen aanbrengen. 

Sweater, T-shirts, vlag, drukwerk ...  
 

Het bestuur dankt jullie allen voor jullie inspiratie en ontwerpen. 

 

Agenda 
 

15 sept  Initiatie voormiddag 10-12u, week van de sportclub 

6 okt  Kaartavond 19u30 inschrijven ieder voor zich. Inleg €5  

  wordt volledig uitgekeerd. Hopelijk komt er veel volk!!  

27 okt  Halloween avond!!! 19u 

1dec  Mosselen/stoofvlees/friet 

18 jan   Nieuwjaarsdrink

mailto:an.diddens@telenet.be


Sportief 
 

Op het vlak van de trainers is er dit jaar een verschuiving. Daar er een 

scholierenploeg bij gekomen is, moet er ook een trainer komen. Het 

kadettenteam zal niet opgesplitst worden in 2 ploegen. Net iets teveel voor 

1 ploeg en net iets te weinig voor 2 ploegen. Dus dit brengt mee dat we het 

team Hans / Charlotte opsplitsen en Hans gaat de kadetten onder zijn hoede 

nemen en Charlotte neemt de scholieren voor haar rekening. Christophe 

kan zijn huidige werk moeilijk combineren met een full time job als 

scholierentrainer. Beide ploegen komen uit in de nevenreeksen van 

kadetten en scholieren. 
 

Bij de pupillen veranderd er niets. Martine en Inge blijven deze spelertjes 

begeleiden in hun trainingen en nemen ook dit jaar deel aan de 

spelgelegenheidswedstrijden. 
  

De miniemen trainers worden gehalveerd  . Pieter en Michel gaan onze 

allerkleinsten de eerste stappen van de korfbal aanleren. Dit d.m.v. 

allerhande kleine spelletjes en ook met hun nu reeds gekende 

en beroemde drakennest. 

De trainingscel verliest dus Jan, Kristel en Johan die het bewust wat minder 

aan gaan doen. Zij hebben zich ook ter beschikking gesteld om af en toe in 

te springen indien nodig. 

In ieder geval hartelijk bedankt voor jullie inzet het voorbije ja(a)r(en). 

 

Jarigen 
 

Nen dikke proficiat aan alle jarigen van augustus en september! 

Amanda Van Paesschen 08/08 

Karleen Machiels  17/08 

Emke Claes   20/08 

Luna Vanhaecke  26/08 

 Marc De Laet   05/09 

 Claudia Smet   13/09 

 

 

  



WIE DOET WAT? 
 

Bestuur 
Voorzitter – wedstrijdsecretaris: 

An Diddens  

 an.diddens@telenet.be   0478/42.84.56 

Secretaris – penningmeester: 

Martine Buelens 
 martine.buelens@dester.com    0477/32.16.06 
Jeugdcoördinator –  materiaalverantwoordelijke: 

Johan Van De Putte 

 johanvandeputte@hotmail.com  03/354.45.09 

Jeugdsecretaris, verhuur clubhuis: 

 Edith Clerckx 

edithclerckx@telenet.be  

 
   
Feestcomité 
Carla Vermeulen eduardvanhoof@scarlet.be 

Danielle Coppé desmedtcoppe@telenet.be 

Fien Van Hoof fien.van.hoof@telenet.be  
 

 

Sportief 
Trainster scholieren: Charlotte Van Hoof 

 charlotvanhoof@hotmail.com 0472/68.52.18 

Trainer kadetten: Hans Smits 

 hans.smits2@telenet.be   0475/86.76.36 

Trainsters pupillen: Martine Buelens & Inge Hellemans 

 inge.hellemans@telenet.be   0477/63.76.29 

 martine.buelens@dester.com   0477/32.16.06 

Trainers miniemen: Michel Claes & Pieter Brion 

 michel.claes5@telenet.be   0479/02.33.87 

 pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 
 

 

Redactioneel 

Website:  Jean Buelens  inge.hellemans@telenet.be 

’t Boekske:  Hans Smits  hans.smits2@telenet.be 
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www.jb-assistance.be 

 

  Bloemen op bestelling 

           03/475 98 45 

          Gasthuisstraat 24 

          Ranst 

 

 

 

 

www.optiekjansels.be 

 

 

 

 

                

 

 

 

 www.hetlekkerkoeike.be   www.deridder-goossens.be 

      Schoolstraat 33, Ranst 

 

 

 

 

Software Advies nv 

Frankrijklei 65, Antwerpen 

03/202 50 00 

info@software-advies.be 
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