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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

De zaalcompetitie zal bij het drukken van dit boekje, bijna achter ons 

liggen. Vanaf half maart trekken we onze shoes aan om ons klaar te maken 

voor de terugronde van de veldcompetitie.  

 

Op 26 april is er onze jaarlijkse algemene vergadering. Deze gaat door in 

ons clubhuis. Aanvang:19u30. 
 

Op woensdag 1 mei vindt ons tweepalen tornooi plaats. Info hierover volgt 

nog. De wisselbekers van de jeugd kunnen dan hopelijk van winnaar 

veranderen. Vergeet hem zeker niet mee te brengen die dag!! 
 

De volgende activiteit is ons Jeugdweekend. Iemand een idee waar we 

naartoe gaan? Zoals jullie wellicht al weten gaat dit door op 17,18 en 19 

mei 2013. 
 

Het bestuur heeft beslist om dit jaar een 2
e
 maal een Jeugdtornooi te 

organiseren, dit zal doorgaan op 25 mei. 
 

Zoals je hierboven kan lezen, de maand mei wordt een drukke periode!!! 

Hou deze datums allemaal vrij in jullie agenda. 
 

De afsluiter van ons seizoen, zal dit jaar plaatsvinden op 1 juni , een 

familiedag in de stijl van vorig jaar, wedstrijden tussen ouders en 

jeugdleden,  met nadien onze allen gekende barbecue. 
 

Zoals jullie kunnen lezen, hebben we nog een drukke agenda voor de boeg 

voor het einde van het seizoen. 
 

Rest me nog een ding aan jullie mee te delen, hou zeker  10 november 

2013 vrij!!!  

 

 

Sportieve groeten, 
 

 

De voorzitster 

An Diddens 



KERN 
 

Resultaten 

 

Sparta Ranst – Kapellen  14 – 11 
 

Sparta Ranst – KCBJ   13 – 11 
 

Ago Aalst – Sparta Ranst  5 – 0 FF 
 

Sparta Ranst – Neerlandia  9 – 17 
 

Boechout – Sparta Ranst  13 – 15 
 

Sparta Ranst – Rijko   10 – 16 

   

 

Agenda kern 

Zo 24/02 12u00 Sparta Ranst – Vos Reinaert 

Zo 03/03 17u15 Kapellen – Sparta Ranst  Kapellen – Gem.hal 

 

 

Klassement zaalcompetitie kern 

1. Rijko   12w 22ptn 

2. Neerlandia  12 16 

3. Ago Aalst  12 16 

4. Vos Reinaert  12 14 

5. Boechout  12 11 

6. Sparta Ranst  12 10 

7. KCBJ   12 6    

8. Kapellen  12 1  

 
  



 

GEWESTELIJKEN 
 

Verslagen 
 

Sparta Ranst – Hove   8 – 10 

Deze match tegen Hove is niet de makkelijkste, maar mits een goeie dag 

valt er misschien toch iets te rapen. 

Lange tijd konden we de bordjes in evenwicht houden. Met de rust was de 

kloof slechts 1 punt. Halverwege de tweede helft vielen we echter met 7. 

Charlotte kon met een blessure niet meer verder. Op deze numerieke 

minderheid reageerden we niet goed. Hove speelde het uit en won 

uiteindelijk met 8-10. 

 

Sparta Ranst – Boechout   10 – 17 

De heenmatch tegen Boechout bezorgde ons niet meteen de beste 

herinneringen. Jan en in de tweede helft ook Christophe kwamen nu 

meedoen en zo bleef het verschil toch beperkt. 

 

ATBS – Sparta Ranst   12 – 11  

Deze match moest eigenlijk gewonnen worden. Sparta begon dan ook goed 

en liep meteen enkele punten uit. Een wel heel bizarre vertoning kregen we 

van de scheids. Een toeschouwer die uit het publiek is geplukt? Veel zag en 

floot hij in ieder geval niet en als hij dan floot… 

Tijdens de tweede helft gaven we de voorsprong uit handen. Uitlopen deed 

ATBS niet, maar met het einde in zicht gingen ze er toch net over. 

 

Sparta Ranst – Rijko    9 – 14  

Tegen het veel sterkere Rijko speelden onze gewestelijken een geweldige 

match. Mits een betere afwerking (hoewel de penalty er deze keer eens in 

viel) had er zelfs meer ingezeten voor Sparta! Bij Rijko werden ze er zelfs 

zenuwachtig van dat het voor hen zo moeilijk liep en de voorsprong pas op 

het einde groter werd. 

 

  



 

Agenda gewestelijken 

 

Zo 24/02 10u30 Sparta Ranst – Ekerse 

Zo 03/03 11u00 Hove – Sparta Ranst   Hove Sportpark 

 

Veldcompetitie: 

Zo 10/03 11u00 Kwik – Sparta Ranst 

Zo 17/03 10u30 Hoevenen – Sparta Ranst 

Zo 24/03 11u00 Sparta Ranst – Riviera 

Za 13/04 15u30 Boeckenberg – Sparta Ranst  
 

 

 

 

Training gewestelijken 

Veld: woensdag 19u00 
 

 

 

Klassement zaalcompetitie gewestelijken 

1. Rijko 2  9w 16ptn 

2. Boechout 2  8 14 

3. ATBS 2  9 10 

4. Hove 2  8 8  

5. Sparta Ranst 2 8 2 

6. Ekerse 2  8 0 

 
  



SCHOLIEREN 
 

Verslagen 

Boutersem – Sparta Ranst   8 – 4  

De match tegen Boutersem was er 1 op zaterdag avond in het verre Waver. 

Toen we aankwamen schrokken we ons een bult, de tegenstand was 

welgeteld 2 koppen groter. 

Deze gedachten zagen we ook in de eerst helft. Het liep niet goed, we 

verloren veel ballen door slechte passen, er kwamen niet echt kansen,… 

Zoals al vaak gebeurd is loopt de ene helft niet goed, maar is de andere 

helft dan weer super. Bij deze wedstrijd was de 2 de helft dan ook weer een 

pak beter. De kansen kwamen, de bal ging goed rond en natuurlijk komen 

hier ook doelpunten van. 

Van deze match moeten we onthouden dat we onze kop niet hebben laten 

hangen, maar we hebben ons goed herpakt. De mentaliteit en de strijdlust 

van de 2 de helft willen we altijd zien. 

Als laatste wil ik nog Tijs en Ruben bedanken om mee te spelen. 

 

Vobako – Sparta Ranst  6 – 5 

Nu was het niet een zaterdag avond maar een donderdag avond dat we 

speelden. 

Iedereen was met volle moed mee en zag het volledig zitten om te spelen. 

Vobako is een ploeg die ons echt ligt qua spel. We kunnen hier zowel tegen 

winnen als verliezen. 

Vanaf de eerste minuut was de inzet er bij iedereen, dit ook grootdeels 

omdat we wisten dat ze te kloppen waren. Er werd door iedereen zowel 

verdedigd als aangevallen zoals wij trainers nog niet veel gezien hebben. 

Ook de combinaties qua spel dat we soms zagen, echt chapeau. 

 

Een paar minpuntjes van deze match: 

 De gemiste penalty’s. 

 Het goede spel van iedereen, zodat de trainers echt niet wisten 

hoe/wie we moesten vervangen. 

Op het einde werden we nog een zuivere penalty ontnomen en werd er een 

onterecht tegendoelpunt goedgekeurd. 

Dit verlies heeft er voor gezorgd dat iedereen gebrand is op revanche. 

 
 



Loenhout – Sparta Ranst    7 – 5 

Elke match leren we iets nieuw. De les van deze match: er zijn verdomd 

slechte scheidsrechters bij de korfbalbond. Als je zo’n scheids hebt kan een 

match alle kanten uit gaan. Spijtig genoeg was het voor ons de slechte kant. 

Hoe meer matchen we spelen, hoe meer kansen we creëren. Er werd 

spontaan gegooid, de inlopers kwamen direct na elkaar, de verdediging was 

weer top,… Met andere woorden een overwinning was zeker verdiend 

geweest. 
 

Meeuwen – Sparta Ranst   11 – 3 
 

Sikopi – Sparta Ranst   11 – 2 

Zoals in vorig verslag al aangehaald werd: elke match leren we wat nieuws. 

Deze keer hebben we een zeer belangrijke les geleerd: je kan verliezen 

maar dat betekent niet dat je slecht gespeeld hebt. 

Als je aan de supporters vraagt wat vond je van deze match, dan krijg je 

enkel te horen: amai, die hebben kei goe gespeeld. Het is niet omdat de 

tegenstander beter/mooiere kansen kan creëren dat wij dat niet kunnen he.  

Er werden aanvallen gecreëerd en de kansen waren er. De afwerking kan 

nog beter, maar daar moeten we continu aan werken. 

Het belangrijkste is dat we ons amuseren en dat de toeschouwers tevreden 

zijn. En dat is zeker gebeurd. 
 

Sparta Ranst – Borgerhout   3 – 7 
 

Sparta Ranst – Vobako   5 – 4  

Er werd een oproep gelanceerd vanuit de scholierenploeg voor veel 

supporters. Iedereen was zo gebrand om deze match te winnen dat ze hun 

kunnen aan iedereen wilden tonen. De zaal was goed gevuld en ik denk dat 

ik namens iedereen in de tribune mag zeggen dat dit de beste match tot nu 

toe was. 

We lieten Vobako direct zien tot wat we in staat waren en dat werd beloond 

door een inloper van Luna. Even later moesten we een tegendoelpunt 

incasseren en we draaiden van vak. De wil van te winnen konden we zeker 

en vast terugvinden in het spel. Er werd gevochten voor de bal, voor elkaar 

gelopen, geroepen op elkaar waar je stond,… De passen in het 

uitverdedigen mochten wel wat beter, er werden te veel ballen onderschept 

door Vobako. 

Ondertussen kregen we nog een penalty voorgeschoteld. Jef nam hem op 

en miste  MAAR niet getreurd doordat hij over de korf gooide kon Lore 



via een snelle rebound een schot wagen en zo de 2-1 op het bord zetten. 

Het werd nog 2-2 en 2-3 voor de rust. Tot hier dan ook de minst stressvolle 

helft van de match. 

De tweede helft brak aan en het enthousiasme was nog niet verdwenen. De 

supporters waren nog altijd talrijk en de aanmoedigingen bleven maar 

komen. Onze aanval heeft 15 minuten lang naar de gelijkmaker zitten 

zoeken maar niet gevonden. Er werd ingelopen, er werd gegooid, er werden 

fouten in ons voordeel gefloten,…. De bal wou er niet in. Onze verdediging 

heeft 15 minuten alle schoten en inlopers opgevangen, fouten 

meegekregen, de bal zo snel mogelijk aan onze aanval gegeven, met andere 

woorden een pracht van een verdediging. 

Tot op een bepaald moment de gelijkmaker dan toch kwam (volgens mijn 

verslag doelpunt van Kobe, maar die zat op de bank, dus de eigenaar van 

deze goal proficiat met u goal). We stonden weer gelijk op minder dan 8 

minuten van het einde. Wisselen van vak dus. 

Wat er dan gebeurde had niemand verwacht. Na nog geen 5 minuten 

moesten we al weer wisselen. Eerst scoorde we zelf met een schot van 

Emily en niet veel later kregen we een inloper tegen = 4-4.  

Wat denkt een coach dan op 3 minuten van het einde na zo’n pracht 

wedstrijd?: Een gelijk stand is toch beter dan verliezen. Dan hebben we 

toch 1 punt. 

Onze scholieren dachten daar dus anders over. Wij gaan en zullen winnen 

dachten ze allemaal en zo was het ook. 

De verdediging had weer alles onder controle en de aanvallen bleven maar 

komen. Tot dat ene schot wel binnen viel en we plots op anderhalve minuut 

van het einde 5-4 voor stonden. (goal van Aron) 

Wat denkt een trainer dan?: yes yes yes, oei snel naar de verdediging gaan 

om te zeggen dat ze die anderhalve minuut alles moeten dicht houden en 

dan snel tegen de aanval zeggen dat ze de bal zo lang mogelijk moeten 

bijhouden en dan nog een minuut lang in alle stress aftellen tot de klok op 0 

staat. 

Wat gebeurt er dan met een trainer?: De stress valt weg en je kookt over 

van fierheid en blijdschap. De inzet die iedereen getoond heeft, de 

vechtlust, de schoten die er van iedereen kwamen de 2
de

 helft, de 

verdediging is wat we elke match willen zien. Met deze spirit gaan we ver 

komen.  

 

 

  



Agenda scholieren 

Za 23/02 13u00 Borgerhout – Sparta Ranst 

  Borgerhout – Plantin&Moretus 

Zo 03/03 13u30 Sparta Ranst – Boutersem 

Zo 10/03 10u30 Sparta Ranst – Sikopi 

 

Veldcompetitie: 

Zo 24/03 09u15 KCBJ – Sparta Ranst 

Za 13/04 11u00 Sparta Ranst – Boeckenberg  

Zo 21/04 11u00 Kapellen – Sparta Ranst 

Za 27/04 11u00  Sparta Ranst – KCBJ  

Zo 05/05 11u00 Boeckenberg – Sparta Ranst 

Za 11/05 11u00 Sparta Ranst – Kapellen  

 

 

Training scholieren 

Zaal: maandag 17u00 – 18u00 

Veld: woensdag 18u30 – 20u00 (vanaf 6 maart) 

 

 

Klassement zaalcompetitie scholieren 

1. Meeuwen  11w 19ptn 

2. Borgerhout  10 13 

3. Sikopi   9 12 

4. Loenhout  10 11  

5. Boutersem  10 10 

6. Vobako  11 4 

7. Sparta Ranst  9 2 

 
  



KADETTEN 
 

Verslagen 

 

Sparta Ranst – Catba   6 – 4 

 

Sparta Ranst – KCBJ   6 – 1 

Een prachtige overwinning! 

Het was een aangename match, goed spel, voldoende kansen en goeie 

verdediging. 

Scoreverloop: 

1-0 Kato, onder korf 

1-1 

2-1 Kato, schot na 

balonderschepping Wannes 

3-1 Wannes, inloper pas Rinske 

4-1 Kato met haar derde, inloper 

5-1 Wannes, inloper pas Kato 

6-1 Ruben, inloper pas Chloé 

 

Mercurius/Hoboken – Sparta Ranst  7 – 2 

Met een erg gehavende ploeg trokken we door de verse sneeuw richting 

Hoboken. 6 meisjes en slechts 2 jongens waren present om deze gure trip te 

trotseren. 

Dat we niet in onze min of meer gekende vakken konden aantreden was 

ondertussen wel duidelijk. Tijd voor plan B, maar dat liep niet zo goed. 

Aline en Hannah speelden als jongen en deden dat ook goed. Maar het 

samenspel en creëren van kansen ging bij niemand echt vlot. 

Spijtig dat we deze match moesten verliezen want er zit echt meer in  tegen 

deze tegenstander. Hopelijk kunnen we dat in de terugronde op veld laten 

zien. 

 

Sparta Ranst – Voorwaarts  0 – 6  

Omwille van vormselbijeenkomst was de ploeg voor de tweede week op rij 

gehalveerd; weer niet met de gekende vakken, gebrek aan automatismen en 

daarbij ook te weinig vechtlust. We lieten de tegenstander doen wat zij 

wilden, alle rebound was voor Voorwaarts en zo kwamen we moeilijk 

onder de druk uit. Een spijtige (maar logische) 0-6 nederlaag. 

Nu is er een weekje vrij en nadien moeten we er weer vol voor gaan. 

 

  



Technico – Sparta Ranst    5 – 3 

Tegen de leider in de poule beloofde het een moeilijke match te worden, 

maar toch speelden onze kadetten een zeer goede match. Het rondspelen 

ging eerst niet altijd zo vlot, maar toch creëerden we de nodige kansen. De 

afwerking was minder (is het penalty-syndroom van de gewestelijken 

besmettelijk???) en dan is het natuurlijk moeilijk om een wedstrijd te 

winnen. 

Verdedigend hadden we het behoorlijk onder controle. De tegenstanders 

spelen voornamelijk op twee meisjes die er met kop en schouders (letterlijk 

en figuurlijk) boven uit steken. Zij maakten toch het verschil en zo stond er 

op het einde een 5-3 stand op het bord. De individuele klasse van de twee 

meisjes maakte het verschil, als ploeg speelden wij veel beter!!! 

Scoreverloop: 

1-0 (inloper) 

1-1 Rinske, schotje 

2-1 (na rebound) 

3-1 

3-2 Kato, schotje 

4-2 (weeral na rebound) 

5-2 

5-3 Tijs, schitterende vrijworp 

 

Sparta Ranst – Neerlandia   11 – 2 

De heenwedstrijd werd afgelast door de korfbalbond, en zo stonden we 

tegen een onbekende tegenstander. Wel laatste in de reeks en dus was een 

overwinning belangrijk. 

En onze kadetten speelden een beresterke match; creëerden veel kansen en 

verdedigden goed. Acteurs van dienst: Hannah, Kato, Wannes en Tijs in 

eerste aanval; Ruben, Jens, Emke en Isabelle in het andere vak. 

Al vrij snel scoorde Wannes een inloper op pas van Kato en even later 

maakte hij er met een schot 2-0 van. Nog voor de eerste tien minuten 

voorbij waren werd het zelfs 3-0 (opnieuw Wannes), maar ook nog net 3-1. 

Na de functiewissel bleef het zeer goed lopen bij ons. Jens probeerde een 

inloper, maar toen zijn verdediger net op tijd terugkeerde nam hij maar het 

schot en het stond 4-1. Met een schot van Ruben en twee inlopers van 

Isabelle (pas van Jens) stond het maar liefst 7-1 met de rust. 

Tijdens de rust drie vervangingen: in het eerste aanvalsvak kwam Aline in 

de plaats van Kato, in het andere vak Amanda en Alexander voor Emke en 

Ruben. Ondanks die wissels ging het scoren gewoon door: een inloper van 

Hannah bracht ons op 8-1. Door concentratieverlies in de verdediging 

moesten we toch nog een doelpunt toestaan, maar Wannes (inloper op pas 

van Aline) en Hannah (inloper op pas van Wannes) maakten de kloof 

groter. Tussendoor kreeg Hannah nog enkele mooie kansen, tot drie keer 



vlak na mekaar nam ze een schot en zelf ook de rebound, dit had echt wel 

een goaltje verdiend! 

De laatste tien minuten liep het wat minder. Verdedigend gaven we amper 

kansen weg, maar aanvallend hadden we het plots moeilijk om aan die 

kansen te geraken. Een schotje van Alexander (eindstand 11-2) was nog het 

enige wapenfeit. 

Proficiat kadetten met deze prachtige match. Dit smaakt uiteraard naar 

meer… 

 

Agenda kadetten 

Zo 24/02 09u30 Sparta Ranst – Ekerse/ATBS 

Zo 03/03 12u00 Catba – Sparta Ranst 

Borgerhout – Plantin&Moretus 

Veldcompetitie: 

Zo 24/03 09u30 KCBJ – Sparta Ranst 

Za 30/03 Tornooi Vobako Lichtaart, meer info volgt 

Za 13/04 10u00 Sparta Ranst – Catba  

Zo 21/04 11u00 Mercurius – Sparta Ranst 

Za 27/04 10u00  Sparta Ranst – KCBJ  

Za 04/05 14u00 Catba – Sparta Ranst 

Za 11/05 10u00 Sparta Ranst – Mercurius 

 

Training kadetten 

Zaal:  woensdag 17u00 – 18u00 

Veld: woensdag 18u30 – 20u00 (vanaf 13 maart) 

 zaterdag 9 en 16 maart: extra training van 10u – 11u30 

Op woensdag 6 en 27 maart is er geen training voor de kadetten. 

 

Klassement zaalcompetitie kadetten 

1. Technico  11w 22ptn 

2. Voorwaarts  11 16 

3. KCBJ   12 14 

4. Ekerse/ATBS  12 11 

5. Catba   11 9 

6. Sparta Ranst  11 8 

7. Merc/Hob 2000 11 6 

8. Neerlandia  11 4 

 



PUPILLEN 
 

Agenda 

 

Za 02/03 10u30-12u30 Wedstrijden in Turnhout (Heilig Graf) 

    Tegen Technico en KCOV 

    Vertrek 9u25 

Za 30/03 Tornooi Vobako Lichtaart, meer info volgt 

 

Training 

Zaal: Zaterdag 10u00 tot 11u00 

Veld: Zaterdag 10u00 tot 11u30 (vanaf 9 maart) 

 
 

 

 

 MINIEMEN  
 

Verslagen 

 

Wriemeldag VERDE 

De Miniemen konden eens lekker lang uitslapen want we moesten pas op 

het middag-uur  op het Kiel in Hoboken zijn. 

Gelukkig had iedereen eraan gedacht om hun bokes mee te nemen of op 

zijn minst op voorhand genoeg te eten, want we zouden onze energie 

genoeg nodig hebben ! 

Bij Verde hadden ze leuke spelletjes bedacht, waar onze miniemen dan ook 

direct invlogen, ook al was het startshot nog niet gegeven. Aan 

enthousiasme geen gebrek dus ! 

Enkel voor de wedstrijdjes hadden onze  Miniemen wat koudwatervrees, 

maar eenmaal ze erin werden gesmeten was dit gauw vergeten. 

Iedereen heeft goed meegedaan en heeft weer heel wat bijgeleerd, het was 

voorbij voor we het wisten; na het eindspel voor iedereen een snoepje, 

maar een 2de keer aanschuiven dat lukte toch niet he Rasmus! 

Wist je trouwens dat: 

 Dit voor Stan zijn eerste wriemeldag was? En dat hij dat goed heeft 

gedaan! 



 Wannes er nu nog meer zin in heeft nu vriendje Stan erbij is? En dat 

hij, terwijl hij het parcours aflegt, er soms zelfs onderweg stukken 

van meeneemt? 

 Wout (de grootste) tegenwoordig wel heel vlotjes scoort in de 

wedstrijdjes? Topscorer in spe! 

 Daan wel eens in het midden van de wedstrijd durft vergeten dat de 

match nog bezig is? 

Maar hij doet het toch maar als jongste van de ploeg ! 

 Litse wel 6 kegels kan omvergooien met 1 worp? En dat ze zo snel 

het parcours kon afleggen dat zelfs het decor er spontaan van omver 

viel? 

 Stijn kan zakkenracen met de zak op zijn hoofd? 

 Jesse altijd diegene is die het meeste kilometers aflegt tijdens de 

spelletjes? 

 Maure op alle spelletjes er als eerste invliegt, kwestie van het goede 

voorbeeld te geven, als de trainers het weer niet goed uitgelegd 

krijgen. 

 Marthe zo graag korfbal speelt dat ze de bal soms vergeet naar de 

mand te gooien als ze vrijstaat? 

 Rasmus kan touwtjespringen als een professionele bokser? Gekruist 

en achterstevoren zelfs? 

 Als je met Wout Van Ham in de ploeg staat om het spelletje 

drakennest te spelen, je gegarandeerd wint?  

 Thomas en Hanne een onverslaanbaar koppel vormden tijdens de 

wedstrijdjes op Kwik, dat belooft voor later. 

 Onze miniemen de tofste en vrolijkste ploeg zijn ! Kijk maar naar 

de foto’s op onze site. 

We stellen ook vast dat iedereen echt moeite doet om er zoveel mogelijk bij 

te zijn op de wriemeldagen (en de training) en ook dat we bijna altijd de 

grootste ploeg zijn (in aantal, dus niet in grootte ;-) ), een echte opsteker 

dus voor de trainers en voor de ganse jeugdwerking in het algemeen! 

 

 

  



Wriemeldag SPARTA 

Zaterdag 23 Februari: de wriemeldag georganiseerd door Sparta Ranst, en 

er kwamen maar liefst 5 ploegen op bezoek, een drukke dag dus.   

De tribunes zaten dan ook nokvol met ouders, grootouders, trainers en 

begeleiders, zoveel toeschouwers krijgt geen enkele ander ploeg op de 

been, dat is zeker! 

Onze miniemen hebben zich supergoed geamuseerd, en dat kan je ook wel 

zeggen van de andere ploegen.  Iedereen was constant in de weer, inclusief 

de begeleiding, en zeker het spelletje ‘weg met de bal’ was ook voor de 

begeleiding een goede fysieke training, nietwaar Ellen en Christel?  

Gelukkig waren er nog de kadetten Emke, Hannah en de pupillen Paulien, 

Kobe en Niels die een handje konden toesteken. 

Deze keer wat meer variatie in de spelletjes dan vorige keer, dat werd goed 

onthaald door de allerkleinste korfballertjes, en ook ons favoriet spelletje 

‘drakennest’ blijkt iedere keer een voltreffer! 

Onze zaal is goed uitgerust met allerhande sport-en spel materiaal, altijd 

leuk om een uitdagend parcours te maken, dankzij Johan konden we 

trouwens nog beschikken over 3 extra palen, en dus voor de eerste keer ook 

quattro – korfbal op een Sparta-wriemel. 

Ook Nico die zich helemaal kon uitleven op het schillen van de appeltjes, 

zag zijn werk goed gesmaakt tijdens de pauze. 

Voor de volledigheid nog de uitslagen van de wedstrijdjes, mooi 

bijgehouden door scheids Karleen. 

Rijko Verde 0 – 0 

Spartacus KC Blijf Jong 0 – 0 

Meeuwen Sparta Ranst 3 – 3 

Verde Spartacus 1 – 1 

KC Blijf Jong Meeuwen 0 – 9 

Sparta Ranst Rijko 1 – 1 
 

Een dikke merci voor alle helpers  en begeleiders, het zijn er veel om op te 

noemen, maar op het risico af dat we iemand gaan vergeten, proberen we 

het toch, zo zie je maar dat zoiets niet alleen kan gedaan worden door twee 

miniementrainers alleen: 

Kadetten: Emke, Hannah, pupillen: Kobe, Paulien en Niels,… en Edith, 

Karleen, Mireille, Johan, Nico, Ellen, Christel. 

  



Agenda 

 

Za 23/03 10u00-12u00 Wriemeldag op ons eigen terrein. 

Helpers mogen zich melden bij de trainers. 

 

Za 30/03  Tornooi Vobako Lichtaart, meer info volgt. 

 

Za 04/05 Wriemeldag op ATBS (Rivierenhof) 
 

 

 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 (indien geen wriemeldag) 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECREANTEN 
 

Agenda 

Zodra er wedstrijden gepland zijn, worden alle recreanten hiervan op de 

hoogte gebracht. 
 

Training 

Veld: woensdag 19u00 

 

 
 

  



CLUBNIEUWS 
 

 

50 jaar Sparta Ranst 
10 november 2013 

Feestbrunch 
 

 

Deze verjaardag kunnen we niet zomaar laten passeren! Het feestcomité en 

het bestuur willen er een gezellig feest van maken voor jong en oud! Ideeën 

genoeg maar handen tekort! 

 

We zijn daarom op zoek naar mensen die een grote of kleine bijdrage 

willen leveren: 

- Creatieve breinen voor een feestelijke uitnodiging 

- Mensen die willen nadenken over een warme ontvangst 

- Mensen die foto’s, filmpjes, … van vroeger en nu willen 

verzamelen en tentoonstellen 

- Een muzikale omkadering in welke vorm dan ook 

- Mensen die de zaal willen aankleden 

- Mensen die op voorhand een gerecht willen klaarmaken 

- … 

 

Andere ideeën, liefst ook met uitvoering, zijn meer dan welkom! 

 

Voel je je aangesproken? Heb je een bangelijk idee? Aarzel dan niet om 

iemand van het feestcomité of bestuur aan te spreken. Mailen mag ook naar 

edithclerckx@telenet.be 

 
 

  



 

17-18-19 mei 2013 

Jeugdweekend!! 

Olympische Spelen  

 
We vertrekken op vrijdagavond aan ons clubhuis. Het Olympische vuur zal 

aangestoken en meegenomen worden naar een nog onbekende locatie. De 

volgende dagen zullen vele landen het tegen elkaar opnemen in 

verschillende disciplines: verspringen, hoogspringen, 100 meter horden, 

4x100 meter … 

Op zondagvoormiddag zullen de medailles uitgedeeld worden!! 

Een niet te missen ervaring voor alle miniemen, pupillen, kadetten en 

scholieren!  

Hou deze datum alvast vrij! Binnenkort volgt meer informatie!! 

 
Jarigen 
 

Proficiat aan alle jarigen in februari en maart! 
 

 Aline Ginee   07/02 

 Walter Mertens  10/02 

 Nele Van de Putte  13/02 

 Wannes Van de Putte  18/02 

Stefan Oorts    05/03  

Erik Dujardin    06/03  

Rinske Vanlommel   13/03  

Alexander Van Paesschen  16/03  

Inge Raes    18/03  

Inge Hellemans   19/03  

Hans Smits    19/03  

Paulien Smet    21/03  

Kato Vanhaecke  22/03  

Tijs Van Laer    23/03  

Joppe Vanlommel   24/03  

Gerda Pingnet   29/03 
  



Agenda club 
 

Dit zijn onze plannen voor de eerste helft van 2013: 
 

26 april Algemene vergadering 19u30 

1 mei  Twee-palen tornooi jeugd en volwassenen 

(ook ouders welkom om mee een balletje te gooien!) 

17 mei  Jeugdweekend tot zondag 19 mei 

25 mei  Tornooi op eigen terrein 

1 juni  BBQ + estafette + kadetten/scholieren vs ouders 

 

 
 

 

Teambuilding: “Roos is naar links” 

 

Tijdens een van de vergaderingen van de trainingscel kwam een activiteit 

van teambuilding naar boven. We werken allemaal voor onze club en leden 

waardoor we de interne verbindingen soms verwaarlozen. 

Dus misschien een tijd voor een extra activiteit voor de trainers, het 

feestcomite en het bestuur. "Een dropping": aldus Edith, zij zorgde voor de 

voorbereiding en via een doodle kwam er een datum. Een kennis van Edith, 

Dirk puzzelde een dropping in elkaar. Er kwamen al geruchten over een 

vochtig parcours en veel modder. Ook het feit dat Jan en ... de mannen van 

Edith en Anke de dropping al eens uittesten en pas laat in de nacht rond den 

drieën thuiskwamen, zorgde voor een oei effect bij de deelnemers. De 

benodigheden voor het lopen van de dropping: stevige stapschoenen, 

zaklamp, papier, pen, en fluo hesje waren nodig. Jan, Hans, Michel, Johan, 

Christophe, Fien, Daniëlle en Carla vertrokken op een frisse vrijdagavond 

met 2 auto's richting Oelegem, Zandhoven, Halle. Carla had zelfs een 

overlevingspakket bij met droge kleren. Heeft ze die gebruikt? 

We startten in 2 groepen aan het Boshuisje te Halle-Zoersel met een rebus 

die eerst diende opgelost te worden om te kunnen starten. Nadien volgde er 

een visgraat parcours. Dus steeds goed kijken in het bos waar dat ene 

kleine weggeltje loopt dat op je blad staat en dan de andere richting nemen. 

De eerste vier namen van daarstraks liepen op een strak tempo door het 

donkere bos, waar in de verte een mooie uil (wel niet gespot) riep. Na 

enkele hoofdwegen in het bos genomen te hebben liep dit over naar kleine 

weggetjes en dan naar een drassig gebied dus dan maar even in het bos 



lopen he. Iets verderop diepe voren van tractors zorgden voor diep 

inzakken op wat leek vaste grond te zijn. Plots lichtschijnsel van de 2de 

groep die van een totaal andere richting kwamen. "Ja, jullie zijn verkeerd, 

we zijn nog maar aan ons twee streepje", "Neenee jullie lopen verkeerd". 

Beiden ergens iets gemist. Na wat gepuzzel en logisch nagedacht toch via 

het Groot Boshuisje bij Edith en Dirk aangekomen voor een warm soepje. 

Opgewarmd vertrokken we met strijkparels, wel zonder strijkijzer. Elke 

kleur stond voor een bepaalde richting (wit rechtdoor, roos naar links enz.) 

en zo toonden zij ons de weg. Deze opdracht liep over naar een bolletje-

pijl. Door drassige kleine wegen, (het drassige hier kwam door 

wegenwerken) arriveerden we wat later bij een jeneverkraampje. Lekkere 

graan- en choco jenever. 

Die asteroïde was al gepasseerd, we konden hem zonder kijker en met 

bewolking toch niet spotten. Maar toch die beelden van die meteoriet in 

Rusland zijn niet mis. Toch trokken we verder en liepen over een knap 

stukje natuur, loofbos dat overliep naar een dennenbos, met ondertussen 

een verhaal over het intrekken van de wolven in de Ardennen. "Die lopen 

dus wel 50km per dag" aldus Jan. Iets verderop een rebusje oplossen met 

een boodschappenlijstje om terug aan te komen bij een helaas gesloten 

Boshuisje. Tja het was dan al 23u30 zeker. Dan maar even nakaarten in ons 

clubhuis over die knappe wandeling en dito organisatie. Merci Edith en 

Dirk.  



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  of  03/337.61.67 

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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