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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

De voorronde van het veldseizoen is ongeveer halverwege. Er zijn veel 

sportieve momenten genoteerd, sommige matchen worden gewonnen, 

andere verloren. Blijven oefenen is de boodschap, het kan niet altijd van 

een leien dakje lopen… 
 

Begin september, tijdens de week van de sportclubs, organiseerden we 

onze spelnamiddag. Dank aan allen die dit succes tot stand brachten. 

Hierdoor hebben we bij onze jeugd weer enkele nieuwe gezichten mogen 

verwelkomen, waarvan enkele reeds  lid zijn geworden. 

Welkom aan alle nieuwe leden, we wensen jullie veel plezier binnen onze 

club!!! 
 

Op 30 september was er de Boerenmarkt. Reinhilde Lembregts(mama van 

Jente Mertens) was de uitvinder van de Mojito-confituur, speciaal gemaakt 

voor Sparta Ranst. Zij heeft in totaal 350 potjes gemaakt. De verkoop was 

een grandioos succes. Momenteel zijn er nog een 75 potjes over. Diegenen 

die nog graag een potje willen kopen , kunnen hun bestelling plaatsen bij 

Johan. Reinhilde, uit naam van onze club, hartelijk bedankt voor het 

initiatief!!!! 

Ook onze jaarlijkse kaartavond had een redelijke opkomst. Bedankt 

kaarters en feestcomité. 
 

De eerste volgende activiteit is onze Halloween-avond op zaterdag 27 

oktober om 19u, ons feestcomité is volop bezig met het in elkaar steken 

van deze avond, ben heel benieuwd wat we dit jaar allemaal mogen 

verwachten. Zet deze avond vast in je agenda! 

Heb je zin in Mosselen /stoofvlees met frietjes , noteer dan 1 december !! 

Meer info volgt in het volgend clubblad. 
 

Ik hoop jullie allen te ontmoeten op een van onze volgende activiteiten!! 
 

 

 

Sportieve groeten, 
 

 

De voorzitster 

An Diddens 

  



GEWESTELIJKEN 
 

Verslagen 

Sparta Ranst – Kwik  10 - 18 
 

Sparta Ranst – Hoevenen  10 - 9 

Kan het spannender? In een zeer aangename match werd er door beide 

ploegen mooi korfbal gespeeld. De kansen waren er aan weerskanten, 

misschien iets meer bij ons. De afwerking ging onder een mooi 

najaarszonnetje helemaal de mist in. Bij het begin van de tweede helft ging 

het toch niet iets beter, maar Hoevenen gaf nooit op. De kloof bleef steeds 

beperkt tot 1 of 2 punten met Sparta als uiteindelijke winnaar van dit duel. 
 

Riviera – Sparta Ranst 10 - 9 
 

Sparta Ranst – Boeckenberg  6 – 9 

 

Agenda 

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. Kwik   5 w 10 ptn 

2. Spartacus  5 9 

3. Riviera  4 8 

4. Sikopi   5 4 

5. Boeckenberg  5 4 

6. Hoevenen  5 3 

7. Mercurius  5 3 

8. Sparta Ranst  4 2 

9. Borgerhout/GW 4 2 

10. Meeuwen  4 1 

 



SCHOLIEREN 
 

Verslagen 

Kwik – Sparta Ranst  21 – 2 

Onze eerste match was er eindelijk. Iedereen kwam met veel moed en zin 

om te spelen. 

De match was nog maar net begonnen en we hadden al een goal tegen. Het 

was vrij snel duidelijk dat we een moeilijke tegenstander hadden. Door het 

wisselen van vak na 2 goals had iedereen de kans om aan te vallen en 

proberen te scoren. Bij de rust was het 7-0 en werden dan ook 

bemoedigende woorden gesproken. 

Na de rust gingen de doelpunten maar verder bij kwik. Maar ook wij 

konden 2 keer scoren (inlopers van Lore en Luna). 

Na deze match had iedereen door dat er nog veel en goed getraind moest 

worden. De trainers zagen ook waar de zwakheden lagen en hier gaan we 

dan ook aan werken. 

 

Sparta Ranst – Hoevenen 1 – 7 

Hoewel we er vorige week veel tegen gekregen hebben kwam iedereen met 

opgeheven hoofd aan de start. Na vorige week hebben we goed getraind op 

de verdediging en dat loonde zeker en vast deze wedstrijd. Iedereen was 

alert in zijn verdediging en kon zijn/haar man dan ook beter opvangen. 

Toon scoorde ons enig doelpunt na een goede rebound. Dit betekent 

natuurlijk niet dat de andere geen kansen hadden. In tegendeel, iedereen 

had kansen maar ze werden niet afgewerkt.  

Hoewel we verloren zijn mogen we zeker trots zijn op onze prestatie. 

 

Geelse – Sparta Ranst  3 – 4 

Ja ja, na 2 nederlagen kwam er onze eerste overwinning.  

Bij de scholieren is het om de 2 doelpunten wisselen, maar daar had ons 

aanvalsvak niet veel zin in tegen Geelse. Aan de rust was het nog maar 0-1 

door een ver schot van Joppe. Kansen waren er genoeg maar weer was het 

onze afwerking die niet mee wou. De verdediging deed het ook heel goed. 

Om 25 minuten te verdedigen zonder doelpunt tegen te krijgen is niet 

eenvoudig. 

 

  



In de 2
de

 helft kwam er schot in de zaak. Aron had genoeg van al dat 

aanvallen en scoorde dan ook via een inloper. Eindelijk wissel van vak. 

Eerst kregen we een doelpunt tegen maar Emily zorgde dan dat ze ons via 

een inloper op 1-3 zette. De tegenpartij kon nog een keertje scoren en 

bracht de stand op 2-3. Omdat het anders te spannend zou worden besloot 

Aron om nog maar eens een inloper binnen te gooien (2-4). We kregen er 

nog 1 tegen maar dat was niet genoeg  om ons van onze eerste overwinning 

te houden. 

Paar kleine aandachtpunten: 

- Laat je niet opfokken door het publiek, blijf je eigen spel spelen. 

- Spring naar een bal en kijk er niet naar. 

- Blijf aan die passen denken. 

 

RKC – Sparta Ranst  6 – 9 

Vandaag hebben we geleerd dat het niet uitmaakt dat de tegenstand groot 

is. Kobe stond tegen iemand die een kop groter dan hem was maar hij kon 

wel als eerste scoren. Na een tegendoelpunt was het aan Jef om een 

rebound binnen te leggen. Ondertussen hadden we ook alle rebound  in 

verdediging. Door ons juist op te stellen (zoals we woensdag geleerd 

hadden) konden we zelfs tegen de grotere van RKC een rebound vangen. 

Doordat we vaak de rebound hadden kregen we in aanval ook veel kansen. 

Veel kansen = veel kans om te scoren. Daarvoor zorgde Jules dan ook, via 

een kort shot zette hij ons om een 1-3 voorsprong. 

Alsof dat nog niet genoeg was maakte Joppe er 1-4 van. Toon pikte onze 

tegen goal niet (2-4) en zorgde dan ook na een knap samenspel van onze 

aanval voor de 2-5 en zelfs de 2-6. 

Dit was dan nog maar onze eerste helft. RKC wisselde een paar spelers en 

toen ging het bij ons niet zo goed meer. Er werden slechte passen geven, er 

werd niet meer rond gespeeld, … . 

We bleven nog wel op voorsprong via een inloper van Ben, een ver schot 

van Toon en Jules sloot onze wedstrijd af met een schot. 

Zoals we na de match al gezegd hebben: het is niet omdat je de eerste helft 

voorstaat, dat de 2
de

 helft niet even goed moet zijn qua spel.  

Als we deze lijn van overwinningen kunnen doortrekken, dan staan we 

woensdagavond in de 2
de

 ronde van de beker van Belgïe. Doe allemaal je 

best en het komt in orde. 

 

  



BvB: Sparta Ranst – Sikopi 3 – 8 

Om matchritme op te doen hadden we ons ingeschreven voor de Beker van 

België. Onze eerste match was tegen Sikopi. Zij stonden maar 1 reeks 

boven ons en hadden niet zoveel punten. Bij de opwarming zagen we dat ze 

van ver konden gooien, wat onze scholieren echter niet zagen was dat ze 

niet veel binnen gooiden. 

Ook hier bewezen we dat onze verdediging al stukken beter was dan in het 

begin van het jaar. Het was een match die we konden winnen als we wat 

meer afwerkte. 

Onze doelpunten werden gemaakt door Emily (shot onder de korf), Joppe 

(penalty) en Kobe (inloper). 

We zijn wel verloren maar niet getreurd, we gaan naar de volgende ronde. 

De tegenstander stond met gedispenseerde spelers op het veld en dat mag 

niet bij een beker match. 

Onze volgende tegenstander: Riviera. 

 

Sparta Ranst – Vobako  1 – 5 

Over deze match kan ik kort zijn. Hoewel we verloren zijn, was het een 

zééééééér goede match. 

We creëerden kansen, we vochten voor de bal, er werd goed verdedigd,…. 

Jammer dat we onze kansen niet afwerkten want anders was de match 

helemaal anders uitgedraaid. Toon scoorde ons doelpunt met een korte kans 

na een rebound. 

Volgende keer tegen vobako winnen we deze match  

 

Sparta Ranst – Kwik  2 – 5 

Het regende pijpenstelen en we waren maar met 6 spelers: Zo begon onze 

match. 3 tegen 3 spelen is voor niemand plezant en gemakkelijk en dan nog 

tegen kwik waar we 21-2 verloren waren de vorige keer. 1 voordeel hadden 

we wel: kwik stelde zijn A spelers niet op. Dat werd dan ook direct 

duidelijk tijdens de match. Kwik kon niet meer zo makkelijk scoren  en dit 

doordat wij korter gingen verdedigen. 

Onze aanval moest blijven bewegen en elke kans benutten die er kwam. Dit 

was niet altijd even makkelijk omdat Kwik dicht opzat. MAAR dat 

betekende niet dat we niet kunnen scoren. Doordat de man van Joppe te 

dicht op zat gaf hij de bal naar binnen en met een schone inloper zette hij 

ons eerste doelpunt op het scorebord. Tijdens  de rust kregen we allemaal 

een welverdiende warme chocomelk om ons op te warmen. 1-3 aan de rust 

en we geloofden met zen alle nog volop in de overwinning. 



Uiteindelijk konden we toch niet winnen maar Lore kon nog wel scoren 

met een mooie inloper. 

 

Nog even dit: Iedereen die op het veld stond een dikke proficiat met dit 

spel. Er werd geknokt voor elke bal, er werd gewerkt voor elkaar,… Maar 

vooral we hebben laten zien dat we ook een goede ploeg te baas kunnen. 

Trek u allemaal op aan deze match en met deze ingesteldheid gaan we 

winnen van Riviera   

 

 

 

Agenda 

Za 13/10 15u00 Hoevenen B  Sparta Ranst 

Wo 17/10 19u00 Sparta Ranst  Riviera Beker v. België 

Za 20/10 11u00 Sparta Ranst  Geelse 

Za 27/10 11u00 Sparta Ranst  RKC 

Za 03/11 15u15 Vobako B  Sparta Ranst 

 

 

Training 

Woensdag 18u30 tot 20u00 

Vrijdag 19u00 tot 20u00 

 

 

Klassement 

1. Kwik   6 w 12 ptn 

2. Hoevenen  6 9 

3. RKC   6 6 

4. Vobako  6 5 

5. Sparta Ranst  6 4 

6. Geelse   6 0 

 
  



KADETTEN 
 

Verslagen 

Voorbereidingstornooien op Loenhout en Kapellen: 

Met een nieuw experiment om de reeksindeling bij de jeugd te bepalen 

startte we het seizoen in Loenhout. Onze kadetten speelden er 3 korte 

wedstrijdjes. De winnaars van de wedstrijden kwamen telkens tegen elkaar 

uit en verliezers speelden tegen elkaar. 

Het eerste matchke van het seizoen werd meteen gewonnen. Tegen 

Kapellen wonnen de kadetten met 2 – 0. Wannes en Jens scoorden voor 

Sparta. Tegen Technico was het Jente die ons de overwinning bezorgde:    

1 –  0. De derde wedstrijd speelden we tegen Vobako C. We slikten onze 

eerste tegengoal, maar hadden ervoor zelf al 2 keer gescoord. Een 2 – 1 

overwinning en zo ongeslagen na de eerste dag. Proficiat! 

Een weekje later trokken we naar Kapellen voor het vervolg. Met 

Hoevenen en Loenhout kregen we sterkere tegenstanders. Wannes bracht 

ons op pas van Chloé op voorsprong tegen Hoevenen, maar in verdediging 

hadden we het moeilijk, 1 – 2 was de eindstand. De match tegen Loenhout 

was de minste van de 5 die we speelden. Tegen een grote ploeg hadden we 

het zeer lastig. Ruben kon wel scoren, maar met 4 tegendoelpunten is het 

moeilijk een match te winnen. 

In totaal eindigden we 9
e
 op 18 ploegen, mooi in de middenmoot. Als we 

bedenken dat we met Chloé en Rik twee nieuwe spelertjes moeten inpassen 

is dit een zeer goed resultaat. 

 

Sparta Ranst – KCOV  5 – 5 

Eerste thuismatch van het seizoen en dus wilden we indruk maken op de 

talrijke supporters. 

In de eerste helft liep alles behoorlijk. Verdedigend is het soms nog 

moeilijk, maar de aanvallen waren goed. Aan de rust leidden we met 3 – 1 

na doelpunten van Wannes (2) en een knap schot van Aline. 

KCOV bracht bij de tweede helft twee grotere en vooral snellere dames in. 

Zij brachten ons in de problemen. Wannes kon nog een doelpunt maken, 

maar KCOV was in de tweede helft de betere ploeg. Een 5 – 5 gelijkspel is 

dan ook een billijk resultaat. 

 

  



KCBJ – Sparta Ranst  2 - 3 

Een wedstrijd met een flitsende start. We begonnen zeer goed in aanval en 

konden meteen de score openen via een schotje van Jens. Verdedigend ging 

het wat minder, de 1-1 stond dan ook redelijk snel op het bord. Opnieuw 

Jens bracht ons met een inloper op pas van Kato op voorsprong. De 2-2 liet 

spijtig ook niet lang op zich wachten, maar nog voor de functiewissel was 

er weer een actie van Jens: 2-3. Na 10 minuten stond de eindstand al op het 

bord, ondanks enorm veel kansen aan beide kanten. 

Langs Sparta-zijde zagen we vooral goede aanvallen, maar toch ook nog te 

veel balverlies en wat problemen in de verdediging. Hier zullen we de 

komende weken dan ook meer aandacht aan besteden op de trainingen. 

Maar laten we zeker het goede onthouden: 

Proficiat met de eerste overwinning van het seizoen! 

 

BvB: Temse – Sparta Ranst  11 – 0 

Dat het een moeilijke match zou worden, wisten we op voorhand; Temse 

speelt nationaal en is een ploeg die zeer kort op de bal speelt en steeds veel 

druk ontwikkelt, zowel aanvallend als verdedigend. Hun eerste aanval was 

ronduit schitterend en meteen was de score geopend met een ver schot. Bij 

een volgende aanval meteen 2 – 0 na opnieuw een ver schot van hetzelfde 

meisje. Tijd om wat bij te sturen: korter verdedigen op dat meisje en 

jongens geen enkele steun toelaten, want snel waren ze ook. Door het zeer 

kort verdedigen van Temse hadden we het zelf heel moeilijk in aanval. Te 

veel passen gingen verloren zodat de verdediging nog meer moest werken. 

Bij de rust stond het 5 – 0. 

De tweede helft ging aanvankelijk wat beter: er kwam zoals gevraagd nog 

weinig steun van de jongens bij Temse. Probleem bleef echter de aanval: 

we creëren zeer moeilijk kansen en verliezen te snel de bal. Uiteindelijk 

werd het 11 – 0 tegen een ploeg die duidelijk een maatje te groot is voor 

ons. Maar: we hebben ons best gedaan! 

 

ATBS/Ekerse – Sparta Ranst  9 – 1 

Een korte verplaatsing naar het Rivierenhof, maar we keerden zonder 

punten terug naar Ranst. Over de match valt niet veel te zeggen: te veel 

slechte passen en te zacht in duels. Het verlies tegen Temse was voorzien, 

maar vandaag, dat mocht eigenlijk niet gebeuren. 

Jens scoorde het enige doelpunt voor Sparta. Volgende keer beter! 

 



 

Agenda 

Za 13/10 10u00 Sparta Ranst – KCBJ 

Za 20/10 09u45 Sparta Ranst – ATBS/Ekerse 

Zo 28/10 10u00 KCOV – Sparta Ranst 

 

Training 

Woensdag 18u30 tot 20u00 

*** Er is extra training op vrijdag 5 oktober van 18u30 tot 20u00. 

*** Woensdag 17 oktober zal de training vroeger beginnen omwille van de 

bekerwedstrijd van onze scholieren. We beginnen er al aan om 17u15 zodat 

we kunnen supporteren voor de scholieren. 

 

Klassement 

1. ATBS/Ekerse  4 w 6 ptn 

2. KCBJ   4 4 

3. Sparta Ranst  3 3 

4. KCOV   3 1 

 

 
Onze kadetten tijdens het tornooi op Loenhout  



PUPILLEN 
 

Verslagen 

29 september 

Op zaterdag 29/09/2012 trokken de pupillen naar Itegem om daar te gaan 

strijden tegen Technico Turnhout en Joki Itegem. De aanwezige pupillen 

waren Hanne, Nele, Paulien, Meron, Kobe, Yannick, Niels en Tibbe.  We 

waren maar net met 8 spelers dus ze moesten allemaal 2 volledige 

wedstrijdjes spelen. Seppe, Lotte, Viktor en Kasper konden er helaas niet 

bij zijn vandaag. 

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Technico Turnhout. Er werd door 

onze pupillen goed gespeeld al zit er natuurlijk nog geen routine in. In ons 

aanvalsvak zagen we Yannick, Tibbe, Nele en Meron terwijl Kobe, 

Paulien, Hanne en Niels de verdediging op zich namen. Yannick kreeg de 

grootste speler van Joki tegen (omdat technico een speler tekort had) en dat 

was niet zo gemakkelijk.  Bij de rust aangekomen had technico een 

voorsprong genomen met   1-0. Tijdens de rust een kleine pep-talk en wat 

tips erbij en onze spelers hadden er helemaal terug zin in. In de 2
de

 helft 

scoorde Kobe met een schot de gelijkmaker. Yannick sprong enthousiast 

rond alsof hij zelf het doelpunt had gescoord. Op het einde van de wedstrijd 

wist Technico toch nog een puntje te scoren waardoor de eindstand op 2-1 

eindigde in het voordeel van Technico.   

De tweede wedstrijd was tegen Joki Itegem – dat bleken bijna allemaal 

jongens te zijn MAAR niet groter dan onze spelers dus dat beloofde een 

leuke wedstrijd te worden. Kobe wist nog van de vorige wedstrijd waar de 

korf precies stond en kegelde opnieuw een balletje door de mand. Dit 

bracht Sparta op een voorsprong met  1-0. Tot aan de rust bleef deze stand 

behouden. In de tweede helft kreeg Yannick helaas zijn tegenstrever van de 

eerste wedstrijd terug tegen maar hij liet zich niet doen. Niels vond nu ook 

de korf en maakte er 2-0 van. Een paar tellen erna werd aan de andere kant 

ook gescoord en werd het 2-1.  Een speler van Joki die het nog niet gewoon 

was om tussen 2 korven en met 2 vakken te spelen gooide een balletje door 

de verkeerde mand. Onze spartanen waren heel verbaasd en vroegen aan 

mij of dat punt telde? en ja, dat telt net zo goed als dat iemand van sparta 

zelf scoort. We hadden dus een voorsprong van 3-1 en deze hebben we tot 

op het einde kunnen behouden.  

 



De spelletjes eindigden voor ons op 36 punten (ik weet helaas niet wat de 

andere gedaan hadden). De tweede reeks penalty’s ging al beter dan de 

eerste reeks dus er zit verbetering in. De concentratie tijdens de spelletjes 

trok echter op niets. Er werd voorgestoken, niet opgelet tijdens de uitleg: 

DAAR moeten we dus nog aan werken. 

Voor de eerste spelgelegenheid is dit een mooi resultaat: 1 gewonnen 

wedstrijd, 1 verloren wedstrijd en een redelijk resultaat bij de spelletjes. 

We kregen zelfs de opmerking dat er af en toe al werd rondgespeeld – Daar 

gaan we nog veel op oefenen zodat iedereen de bal krijgt in een vak en we 

de tegenstrevers naar huis kunnen spelen (winnen dus he!!) 

De volgende wedstrijden zijn thuis tegen AKC en Mercurius/Hoboken 

2000 op zaterdag 13/10/2012 

Eind oktober (27/10/2012) spelen we opnieuw tegen Technico en ook tegen 

Voorwaarts. We zullen trainen zodat we tegen dan wel van hen kunnen 

winnen. 

 

Agenda 

Za 13/10 09u30  aanwezig op ons veld 

  10u00 wedstrijden tegen AKC en Mercurius/Hoboken 

Za 27/10 09u00 vertrek naar Voorwaarts 

10u00 wedstrijden tegen Voorwaarts en Floriant (tot 12u00) 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u30 (behalve op wedstrijddagen) 

 
 

  



 MINIEMEN  
 

Verslagen 
De miniemen moeten hun eerste wedstrijdjes nog spelen. Volgende keer 

een verslag … 

 

Agenda 

Za 06/10 12u40 vertrek naar Appels/Dendermonde 

  14u00 Wriemeldag tot 16u00 

Za 20/10 09u00 vertrek naar Geelse 

  10u00  Wriemeldag tot 12u00 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 (behalve op wriemeldagen) 

 

 
 
 
 
 

RECREANTEN 
 

Agenda 

Za 13/10 15u00 ATBS – Sparta Ranst 

Za 20/10 15u00 Sparta Ranst – Verde 

 

Training 

Woensdag 19u00 

 

 

  



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, 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 getind, 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 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. 

 

 

  

mailto:an.diddens@telenet.be


Jarigen 
 

Heel veel jarigen in oktober. Proficiat aan iedereen! 

 Leo Van Haaren  01/10 

 Lotte Geudens   03/10 

 Kasper Van de Putte  07/10 

 Danny Van Hoegaerden 08/10 

 Charlotte Van Hoof  12/10 

 Aaron pellegroms  13/10 

 Martine Buelens  16/10 

 Ilse Van Haaren  21/10 

 Meron De Smedt  22/10 

 Evert Eyskens   29/10 

 
 

Agenda club 
 

27 oktober Halloweenavond in en rond het clubhuis. 
 

1 december Mossel / Stoofvlees avond 

 
 

 
Met deze foto van de boerenmarkt haalden we Het Nieuwsblad!!! 

Meer info op de site van deze krant.  



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 

Bestuurslid: 

 Edith Clerckx 

edithclerckx@telenet.be  

 
   
Feestcomité 

Carla Vermeulen carla.vermeulen1@telenet.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 

 

  

mailto:an.diddens@telenet.be
mailto:martine.buelens@dester.com
mailto:johanvandeputte@hotmail.com
mailto:edithclerckx@telenet.be
mailto:carla.vermeulen1@telenet.be
mailto:desmedtcoppe@telenet.be
mailto:fien.van.hoof@telenet.be
mailto:charlotvanhoof@hotmail.com
mailto:hans.smits2@telenet.be
mailto:inge.hellemans@telenet.be
mailto:martine.buelens@dester.com
mailto:michel.claes5@telenet.be
mailto:pieter.brion@scarlet.be
mailto:inge.hellemans@telenet.be
mailto:hans.smits2@telenet.be


 

 

 

 

 

 

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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