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Beste leden, oud-leden, ouders, symphatisanten, 

 

 

Naar jaarlijkse traditie zal op vrijdagavond 19.4 onze algemene 

vergadering plaatsvinden. Op deze avond wordt alles over de werking van 

onze club uitgebreid naar jullie gebracht. Materies als lidgelden, 

bondsgelden, verzekering, onkosten, inkomsten, sportieve werking, 

sponsoring, jeugdcel, feestcomite etc. geprojecteerd en verduidelijkt.  

Tevens wordt ook de visie naar de toekomst gebracht. 
 

Maar om dit alles een heel jaar in orde te krijgen, worden er bergen werk 

verzet door het bestuur. Dit loopt niet altijd even vlot en gemakkelijk daar 

het werk teveel wordt. Dus er is dringend nood aan extra hulp in het 

bestuur. Je moet er alleszins niet van terugdeinzen daar je misschien het 

korfbalspelletje niet kent. 

Er zijn verschillende zaken die verder en beter kunnen afgewerkt worden. 

Daar zijn we zelf van overtuigd. Een beleidsplan opstellen, 

jeugdbeleidsplan, opleidingen, sponsoring en marketing dit zijn maar 

enkele voorbeelden. Kortom onze club moet geleid en gemanaged worden. 

Hiervoor is zeker inzet, inzicht nodig maar ook clubliefde. We weten dat 

iedereen een druk leven heeft maar het zou jammer zijn dat een club die nu 

50jaar wordt en enorm aan het groeien is, zou moeten stoppen!! 
 

Even een kanttekening. 13 benjamins-miniemen, 11 pupillen, 17 kadetten, 

11 scholieren. 

Er zouden misschien nog enkele jeugdspelers bijkomen waardoor we 

dan kunnen vaststellen dat er mogelijk volgend jaar 2 kadetten en 2 

scholieren ploegen zouden kunnen zijn. 

Dus zijn ook extra trainers, scheidsrechters .... noodzakelijk. 

Wat iedereen de laatste jaren gedaan heeft in kleine en grote bijdragen is 

enorm. Waar jullie allemaal mee aan gewerkt hebben, fantastisch. We zijn 

gegroeid en hierdoor zijn er bergen werk verzet. 

Denk er eens over na om in het bestuur te stappen. Het bestuur heeft nood 

aan jullie. 

  

"Mensen nemen meestal verantwoordelijkheid als ze verantwoordelijkheid 

krijgen." 



 

Edith Clerckx gaat volgend seizoen enkel de verhuur van het clubhuis op 

zich nemen. 

Op dit moment zijn An Diddens en Johan Van De Putte ontslagnemend, 

herkiesbaar enkel als er nog extra bestuursleden bijkomen. Want we 

zouden graag met een groter bestuur onze club verder willen uitbouwen. 

Laat ons de gloriejaren van Sparta Ranst terugbrengen. 

  

Nogmaals denk erover na om een kleine taak in het bestuur voor jou te 

nemen. Vele kleine handen maken één groot geheel. 

TEAM: Together Everyone Achieves More 

  

Een derde maal, denk er over na, neemt contact op met een bestuurslid, 

praat over de werking en stel je kandidaat. Zoniet is het zonde dat onze 

club teloor zou gaan. 

  

Sportieve groeten, 

  

Het Bestuur  

Sparta Ranst KC 

 

  



KERN 
 

Resultaten 
 

Sparta Ranst – Vos Reinaert 7 – 13 
 

Kapellen – Sparta Ranst  14 – 12 
 

De laatste matchen werden dan wel niet gewonnen, onze eerste ploeg kon 

zich redelijk vlot handhaven in deze reeks. Na de promotie van vorig 

seizoen, was het behoud de eerste doelstelling en dit werd probleemloos 

bereikt. 
 

Eindstand zaalcompetitie kern 
 

1. Rijko   14w 24ptn 

2. Neerlandia  14 20 

3. Ago Aalst  14 20 

4. Vos Reinaert  14 16 

5. Boechout  14 13 

6. Sparta Ranst  14 10 

7. KCBJ   14 6    

8. Kapellen  14 3  

 
  



 

GEWESTELIJKEN 
 

Resultaten zaal 
 

Sparta Ranst – Ekerse  10 – 12 
 

Hove – Sparta Ranst   8 – 9 

 

Eindstand zaalcompetitie gewestelijken 
 

1. Boechout 2  10w 18ptn 

2. Rijko 2  10 18 

3. ATBS 2  10 10 

4. Hove 2  10 8  

5. Sparta Ranst 2 10 4 

6. Ekerse 2  10 2 

 

 

Verslagen veld 
 

Kwik – Sparta Ranst   17 – 10 

 

Hoevenen – Sparta Ranst  4 – 14  

Op een frisse zondagmorgen, warmer als de week voordien tegen Kwik, 

trad een Spartaanse ploeg aan op Hoevenen. 

In verdediging startte Martine, Karleen, Rudi en Christophe. Kapitein 

Charlotte, eerste match sinds lang, verkoos de aanval samen met Ellen, Jan 

en Pieter. We startten in verdediging start met goede rebounds. Onze eerste 

aanvallen waren goed maar de shots (Pieter, Jan, Charlotte) die eruit 

voortkwamen waren te kort. We vonden de juiste afstand niet, ja het is 

buiten en dat is even wennen. 1-0. 

Hetzelfde spelbeeld iets later met shots van Ellen en Charlotte, weerom te 

kort. Ook Jan trachtte te scoren na een lange aanval maar geen score. De 

aanvallende rebound was voor ons en dat loonde. Via de steun van 

Charlotte kon Jan inlopen maar hij brak de aanval af, de verdediger liep 

door en met een wegtrekkende beweging bracht hij de ploeg op gelijke 

hoogte. 1-1. Ook het andere aanvalsvak kon de ban niet breken. Zoals 

steeds vertrekt een aanval vanuit een goede verdediging. Christophe nam 



een shot, te kort. Iets later ook Martine, tk (tekort, nu al een afkorting). 

Rebound Christophe en kans, tk. Hoevenen speelde goed mee maar 

aanvallend waren we sterker maar onze shots (van Karleen, Rudi) waren 

steeds tk. De verdediging moet een vrijworp toestaan maar geen score. 

Aanvallend veel kansen, zagen de toeschouwers langs de lijn en er waren 

wel enkele Sparta Die Hards: Gerda, Frank, Bomma, Fien, Niels, Wout en 

Johan. Ook op de bank zaten bibberend de spelers An en Carla te kijken 

naar wat een mooie match was. Dan uit het niets een klein kansje en 

Christophe scoorde 1-2. Dan een aanvalsdruk via Rudi (2x) maar tk. 

Martine plots in scorende positie en 1-3. Voila de trein is vertrokken. Maar 

niets is minder waar want Hoevenen kwam terug naar 3-3. Een korf werd 

goedgekeurd ondanks een zeer kort opzittende Jan. 

Dan maar sportief revanche nemen, Chritophe was zeer attent aan de lijn en 

passeerde snel naar Martine die de 3-4 binnenschoot. Niet met een 

luchtkarabijn he. Maar dit was een moment om door te gaan dacht Karleen 

met een shot 3-5. Martine stond keurig opgesteld aan de rebound. 

Onze verdediging werd niet echt op de proef gesteld, weinig druk, dus 

terug naar de aanval. Kansen voor Ellen vanuit de steun en ook Charlotte 

probeerde maar niks binnen. Dan maar naar binnen vond de scheids. 

De supporters snel naar binnen voor een warme choco of koffie. Maar op 

het moment dat we er willen van genieten gaat de match alweer van start. 

Martine gaat een warme douche nemen en An start in verdediging. Gerda 

ziet vanachter haar koffie Pieter scoren, "met een shot": zegt ze. Ik schrijf 

dit op en verplaats me zodat ik vanuit de kantine achter een kei groot raam 

een goed zicht heb op het spel. Frank die al buiten staat meldt via 

gebarentaal dat Jan scoort met een shot. 3-7. We zijn gelanceerd want nu 

zien we mooie aanvallen lopen over de steun, Karleen, en fake van 

Christophe en voorbij zijn mannetje maar de bal wil er niet in, hij draait 

eruit. Ook een wederoptredende Charlotte wisselt met mama Carla. Zij mag 

al direct gaan verdedigen en doet dit goed, samen met Ellen ontfutselen ze 

de bal. Deze gaat snel naar de overzijde waar goed spelende Rudi de 

rebound heeft. Karleen kan vrijstaand de 3-8 op het bord zetten. Wat later 

komt er zelfs de 3-9 van Rudi maar die wordt niet gehomologeerd. Dan 

zien we weer een knappe, lange (3'), aanval lopen met kansen voor Rudi, 

Karleen, An en Christophe. De rebound blijft ook in de ploeg, "oooh, wat 

prachtig om naar te zien": aldus de supporters. Even werpt Gerda een blik 

op mijn verslag en ze zegt:"welk bord". Tja dat is dus beeldspraak he, want 

er staat er geen. Dan valt het me op dat het zweet bij Pieter van zijn gezicht 

loopt, +-5°C? Goed bezig Piet. Ja er zit wel swung in dit team. 



De scheids heeft het even moeilijk, Jan staat duidelijk tussen paal, met zijn 

armen hoog in verdedigende positie, maar zijn tegenstrever mag wel 

achterwaarts doelen. Even consternatie bij Sparta spelers maar er wordt 

sportief geantwoord met een ver shot van Christophe 3-9. 

Is het niet beter om met 2 (Pieter en Ellen) te gaan rebounden dan hebben 

we zeker de bal.  Maar het shot van Jan moet niet opgevangen worden door 

ons maar door Hoevenen want hij gaat door de korf. 3-10. Herhaling maar 

goed verdedigen door An, Karleen en Christophe. 

Carla komt ook voor met haar favoriete shot maar de bal zeilt over. Jan dikt 

wel aan met 3-11. 

Langs de lijn merken we allen op dat er mooie blozende wangetjes te zien 

zijn op het veld. Ja en ook wel mooie roze billetjes. Dat komt uiteraard 

voort van die koude gure wind. 

En gaan we voort, "tis lang geleden dat Hoevenen nog eens scoorde", nu 

dus. 4-12. Net ervoor had Christophe met een korte kans achter de korf 

gescoord. 

Ellen staat vrij en binnen 4-13. Amaai, lang geleden dat we zo'n mooie 

partij korfbal hebben gezien. Een knappe rebound van Pieter en 'k ben nog 

aan het schrijven als de volgende korf zich meldt. 4-14 direct na de 13 met 

zo'n balletje botsen op de voorzijde van de korf en hij kroop erin. Auteur 

Jan. 

Ellen presteert nog een knappe rebound en via snel spel naar Rudi die van 

ver kan inlopen toen zijn verdediger naar de bal vloog. Maar hij ziet dit niet 

zo en zegt :" Het is voldoende geweest". En inderdaad daar is het 

fluitsignaal dat beslist over een mooie partij korfbal. 

Proficiat aan de spelers en bedankt voor het supporteren. 

Nu snel nog een warme douche en een warme drank nuttigen. 

 

  



Agenda gewestelijken 
 

Zo 21/04 11u00 Sparta Ranst – Mercurius 

Zo 28/04 09u00 Sikopi – Sparta Ranst  

Zo 05/05 11u00 Sparta Ranst – Meeuwen  

Zo 12/05 09u45 Spartacus – Sparta Ranst  

 

 

Training gewestelijken 
 

woensdag 19u00 – 20u00 
 

 

Klassement veldcompetitie 

1. Kwik   12w 22ptn 

2. Riviera  12 21 

3. Spartacus  12 16 

4. Boeckenberg  12 14  

5. Sikopi   12 12 

6. Sparta Ranst  12 12 

7. Borgerhout  12 11 

8. Mercurius  12 6 

9. Hoevenen  12 3 

10. Meeuwen  12 3 

 

 
  



SCHOLIEREN 
 

Verslagen zaalcompetitie 
 

Borgerhout – Sparta Ranst   9 – 3 

Sparta Ranst – Boutersem   2 – 5  

Sparta Ranst – Sikopi   4 – 15 
 

De laatste drie wedstrijden van de zaal waren weer wat wisselvallig. 

We lieten ons wat afschrikken door onze tegenstander en door de resultaten 

van vorige keer. Maar ook bewezen we dat we op momenten niet moeten 

onderdoen voor de tegenpartij. 

Zo konden we tegen Sikopi de 1-1 lang vast houden, dit door onze goede 

verdediging. Op het einde vielen de tegengoals wat sneller maar we konden 

ook nog knap scoren (vrij ver schot, inlopers). 

Tegen Borgerhout hebben we dan weer bewezen dat we moeten vechten tot 

de laatste seconden (zie vrijworp Emily).  

We moeten nog wel altijd goed opletten op onze passen. Deze worden vaak 

te traag of te snel gegeven waardoor de tegenstander er mee weg is. Als we 

ze te traag geven dan kan de tegenstander al anticiperen op wat we gaan 

doen. 

Zoals op training al gezegd werd: Het zijn nog 6 matchen en hier gaan we 

volle bak voor de overwinning. We willen inzet, goed spel en natuurlijk 

plezier in het spel zien. 

Waar we zeker nog meer energie in moeten steken is ons zelfvertrouwen. 

Als we meer zouden durven en meer in ons zelf zouden geloven dan komen 

er ook meer en betere kansen. Je moet zeker en vast niet aan je zelf 

twijfelen. Wij geloven al in jullie, nu nog in jezelf geloven en we gaan heel 

ver komen. 

 

  



Eindstand zaalcompetitie scholieren 
 

1. Meeuwen  12w 20ptn 

2. Sikopi   12 16 

3. Borgerhout  12 15 

4. Loenhout  12 13  

5. Boutersem  12 12 

6. Vobako  12 4 

7. Sparta Ranst  12 2 

 

 

Agenda scholieren 
 

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 

 

Woensdag en vrijdag 18u30 – 20u00 

 

 
  



KADETTEN 
 

Verslagen zaalcompetitie 

 

Sparta Ranst – Ekerse/ATBS  6 – 6  

Tot nog toe speelden we drie keer tegen Ekerse/ATBS. Op hun veld 

verging het ons niet al te best, maar enkele weken later was het verschil op 

eigen veld al kleiner. De eerste match in zaal speelden we zeer goed, maar 

verloren we nipt. Als we die lijn doortrekken, zou een overwinning deze 

keer zeker mogelijk zijn. 

Tijs, Alexander, Amanda en Kato begonnen in aanval, Wannes, Jens, Chloé 

en Hannah in verdediging. Bij begin van de tweede helft zouden Emke, 

Aline en Ruben in de plaats van Amanda, Kato en Wannes komen. Na 

enkele minuten in die 2
e
  helft komt Jef voor Alexander. 

Onze kadetten speelden een goeie match, een wedstrijd die goed over en 

weer ging. De bezoekers kwamen op voorsprong, maar Jens maakte er met 

een schot 1-1 van en even later stond het 2-1 via Wannes. Nog voor rust 

stond het terug gelijk. 

Bij het begin van de tweede helft konden we een tweepunten kloof op het 

bord zetten. Alexander en Tijs zorgden voor de doelpunten, maar weer 

kwamen de bezoekers terug tot 4-4. 

De laatste tien minuten begonnen en Ruben maakte er 5-4 van (schot). 

Nadat Ekerse/ATBS weer eens was gelijk gekomen kon Ruben een inloper 

scoren en ons zo weer op voorsprong brengen. Goed dat we er steeds 

blijven in geloven en vechten voor een nieuwe voorsprong. Heel spijtig is 

het dan dat we het niet kunnen vasthouden. Even voor affluiten gaf het 

scorebord toch weer een gelijkspel aan. 

Goeie inzet van onze kadetten die vandaag niet beloond werd met een 

overwinning. 

 

Catba – Sparta Ranst  3 – 3 

Voor de laatste match in zaal trokken we naar sporthal Plantin en Moretus 

om Catba partij te geven. Thuis speelden we een goeie match, wonnen we 

ook en zo was het geloof in een nieuwe overwinning aanwezig; zeker na 

het goeie spel van de voorbije weken. 

Ruben, Jef, Kato en Hannah begonnen flitsend in aanval. Een inloper van 

Ruben op pas van Kato bracht ons na een viertal minuten op voorsprong. 

Nadien was Ruben de aangever voor de inloper van Hannah. Na tien 



minuten stond we zo 2-0 voor want onze verdediging met Jens, Rik, Aline 

en Emke deed het uitstekend en gaf geen kans weg. 

Na de functiewissel konden we ook rekenen op een prima verdediging. 

Catba moest hard werken om een klein kansje bijeen te spelen. Aanvallend 

ging het echter minder vlot en was er wat te weinig beweging. Er werd niet 

gescoord en bij de rust stond het dus nog steeds 2-0. 

Tijdens de tweede helft was de concentratie helemaal weg. Verdedigend 

ging het nog redelijk, hoewel Catba meer kansen creëerde, maar aanvallend 

liep het voor geen meter meer. Geen van beide vakken kreeg nog een 

mooie aanval in elkaar geknutseld; tal van verkeerde passen en 

misverstanden brachten de bal naar Catba en zo kwam de verdediging 

steeds meer onder druk. Ruben bracht ons nog op 1-3, maar het was Catba 

dat het laken naar zich toe trok en nog een 3-3 gelijkspel uit de brand kon 

slepen. 

 

Eindstand zaalcompetitie kadetten 
 

1. Technico  14w 26ptn 

2. Voorwaarts  13 20 

3. KCBJ   14 16 

4. Ekerse/ATBS  14 12 

5. Merc/Hob 2000 13 10 

6. Sparta Ranst  13 10 

7. Catba   14 10 

8. Neerlandia  13 4 

 

Agenda kadetten 
 

Zo 21/04 11u00 Mercurius – Sparta Ranst 

Wo 24/04 19u00 Sparta Ranst – Catba  

Za 27/04 10u00  Sparta Ranst – KCBJ  

Za 04/05 14u00 Catba – Sparta Ranst 

Wo 08/05 19u00 Sparta Ranst – Mercurius 

 

Training kadetten 

woensdag 18u30 – 20u00 

 

  



PUPILLEN 
 

Agenda 
 

Za 20/04 10u00 – 12u00 Wedstrijden tegen KCOV en Technico 

We spelen thuis op ons eigen veld. Aanwezig 9u30 

Za 27/04 10u00 – 11u30 Training 

Za 04/05 10u00 – 12u00 Wedstrijden tegen KCOV en Joki 

  Hiervoor rijden we naar KCOV (Vorselaar). Vertrek 9u00 

Za 11/05 GEEN training 

 

Training 
 

Veld: Zaterdag 10u00 tot 11u30 

 
 

 MINIEMEN  
 

Agenda 
 

Za 04/05 14u – 16u Wriemeldag op ATBS (Rivierenhof) 
 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 (indien geen wriemeldag) 

 

 
 

RECREANTEN 
 

Agenda 

Op zaterdag 8 juni nemen de recreanten deel aan het tornooi in Schoten. 

Meer info over begin- en einduur wordt zo snel mogelijk meegedeeld. 
 

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 
 

!!! Foto’s !!! 
 

Voor een andere verrassing in het kader van 50j Sparta zouden we graag 

van elke speler, oud speler, ouder, symphatisant een foto ontvangen van 

deze grootte: Pasfoto's 300 dpi, 15x15 cm. 

Te sturen naar johanvandeputte@hotmail.com. Liefst zo snel mogelijk.  

mailto:johanvandeputte@hotmail.com


Nieuw logo 
 

In het kader van ons 50jarig bestaan zijn er enkele leden logo's gaan 

ontwerpen. We kregen logo's binnen van Tijs, Kobe, Wannes, Jente, Nele, 

Kasper, Michel, Walter, Johan, Jan R.. Van al deze prachtexemplaren die 

zeer uiteenlopend waren, zijn er 3 geselecteerd en deze zijn digitaal 

aangepast door Joerik M. 

Graag willen we dat iedereen eens de logo's bekijkt en er ééntje kan 

selecteren dat zou passen bij onze club zodat rond dit logo een huisstijl kan 

gemaakt worden door Joerik. Dat we dan uiteraard kunnen gebruiken ter 

promotie van onze club, via allerlei kanalen en bedrukking op T-shirts, 

sweaters ... . 

Ontwerp 1: Sparta cirkelend met bal beweging door korf. 

Ontwerp 2: Paal met speler op een Sparta Ranst bal. 

Ontwerp 3: Bal balancerend op de korf. Vluchtige, snelle korf met strakke 

paal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

       Ontwerp 3 

 

Ontwerp 1 

 

 

 

 

 

 

 

         Ontwerp 2  



Op korfbalkamp in Genk!  
Verslag van onze 2 reporters ter plaatse 

 

Hoi allemaal, 
 

Ik ben op korfbalkamp geweest samen met Hannah 

We moesten 3 keer per dag trainen. 

We aten elke dag 2 keer warm. 

Elke dag deden we een uitstap zoals: schaatsen, zwemmen, naar de cinema 

gaan en de afscheidsfuif op donderdagavond. 

Er waren : kadetten, scholieren, junioren en ook 1 pupil. 

Onze trainers waren : Jannick van de ploeg meeuwen, Jacky van de ploeg 

kwik en de trainer van de U19 en ook Kobe die speelt in de U19. 

De kamers waren ingedeeld voor 2 personen en voor 4 personen. 

Op donderdagavond was het dus afscheidsfuif dus moest korfbalkamp 

tegen paardenkamp+ schaatskamp+ avontuurlijkkamp quizzen. 

Maar eigenlijk waren al die kampen één groot kamp 

Ik vond het super tof. Ik raad aan om ook te gaan! 
 

GROETJES 

EMKE CLAES    

 

Ik ben in de paasvakantie met Emke op korfbalkamp geweest. Het was héél 

leuk maar héél vermoeiend!!! We waren met 22 kinderen en 3 begeleiders. 

We deden elke dag twee korfbaltrainingen en dan nog een andere sport. ‘s 

Avonds mochten we als ontspanning gaan zwemmen, schaatsen ... 

Wij waren bij de jongsten. We werden in twee ploegen verdeeld: de 

kadetten en de scholieren/junioren. Omdat het nog redelijk koud was, 

mochten de kadetten ‘s morgen nog binnen trainen maar de 

scholieren/junioren moesten de hele dag buiten trainen. Mijn handen lagen 

open door de kou. 

We moesten om 7.30u opstaan en gingen om 22.30u slapen. We lagen met 

vier op een kamer. Emke en ik beneden in de kamer, twee andere meisjes 

boven in de kamer. 

Ik heb wel veel geleerd. Hopelijk ga ik dat in de matchen kunnen 

gebruiken!!! 

Ik wil zeker nog op korfbalkamp maar niet direct want ik ben nog veel te 

moe!! 

  

HANNAH     



 

Jarigen 
 

In april mogen vier van onze jeugdleden een feestje bouwen. Proficiat! 
 

 Ruben Smout  05/04 

 Isabelle Smet  08/04 

 Wannes Geudens 13/04 

 Jens Kulasevic 17/04 

   

 
 

Geboorte 
 

Rasmus (miniem) en zijn oudere zus Ebba zijn 3 weken geleden opnieuw 

broer en zus geworden voor een zusje Rona. 

Rasmus is zeer fier dat hij grote broer kan zijn maar zijn uitspraak na de 

geboorte van Rona: "Graag wil ik nog een broertje mama.". 

Proficiat aan de fiere ouders Luc Roelandts-Eva Heifolk. 

 
 

Paastornooi te Vobako 
 

Al zeer vele jaren gaan we naar Vobako met Pasen, maar nog nooit was het 

zo koud. Onze miniemen en kadetten trotseerden die kou om een viertal 

wedstrijden te spelen. 

De kadetten waren slechts met 7, maar gelukkig was Hanne bereid om al 

een keertje te komen proeven van de kadetten. En ze deed het nog goed 

ook, bedankt Hanne! Als ploeg ging het veel minder vlot. Door koude 

handen konden sommigen amper een bal aanpakken zodat er te veel 

balverlies was. Van de vier matchen werd er slechts 1 keer gelijk gespeeld. 

In de competitie zullen we toch beter voor de dag moeten komen!  

Ook onze miniemen waren zoals gezegd aanwezig. Zij konden gelukkig 

wel een wedstrijd winnen. 

En de paaseieren… die smaakten natuurlijk ook wel! 

  



 
 

Uitnodiging deelname 

Olympische Spelen 2013 
 

In het weekend van 17-18-19 mei 2013 vindt er in ons Belgenlandje een 

jeugdeditie plaats van de Olympische Spelen. Er zal een sportieve strijd 

gevoerd worden in tal van disciplines tussen 3 toplanden! Gemengde 

ploegen zullen hun talenten moeten bovenhalen om in aanmerking te 

komen voor een medaille! 

De topcoaches en sterrenkoks van dienst zijn Pieter, Martine, Jan G (ter 

vervanging van Hans), Charlotte , Christophe, An, Marc, Johan, Greet, Jan 

R en Edith 

 

Atleten gezocht!! 

Hiervoor stuur je een mailtje naar edithclerckx@telenet.be  

 

Je bezorgt het medisch attest aan Edith. 

Daarnaast stort je je deelnamegeld op het rekeningnummer: BE73 9795 

3239 9760 met vermelding van je naam en “jeugdweekend”:  

Deelnamegeld 30 euro, vanaf het tweede kind 25 euro. Graag betalen voor 

5 mei 
 

Alle atleten verzamelen op vrijdag 17 mei om 19u aan het clubhuis met 

hun persoonlijke taxi (waarna we carpoolen stimuleren), behalve de 

scholieren.  Zij komen met hun stalen ros. Het adres van het Olympisch 

dorp is immers gelegen op fietsafstand!! Aan het clubhuis zal de 

Olympische vlam aangestoken en meegenomen worden door de scholieren. 
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Het Olympisch vuur zal op 19 mei gedoofd worden om 11 uur. De atleten 

mogen dan ter plaatse opgepikt worden. De scholieren persen dan de laatste 

sportieve energie uit hun lijf terwijl ze huiswaarts fietsen. 
 

Wat heb je nodig om deze uitdaging aan te gaan: 

- Aangepaste sportieve kledij voor regen en zon: lange broek, short, 

t-shirt, trui 

- zwemgerief 

- Sportief schoeisel, sloefen, botinnen/botten 

- Slaapgerief: pyama, slaapzak, veldbed/matras, knuffel, zaklamp 

- Wasgerief: washandjes, handdoeken, zeep, shampoo, tandenborstel 

en –pasta, kam 

- Keukenhanddoek 

- Drinkbeker 

- Medicatie met duidelijke instructies aub 

- Siskaart 

- Aangepaste voedingsnoden 

  



Agenda club 
 

 

19 april Algemene vergadering 19u30 

 ! Let op: week vroeger dan eerst voorzien ! 
  Zie ook het inleidend woordje vanwege het bestuur. 

 

1 mei  Twee-palen tornooi jeugd en volwassenen vanaf 14u 

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

  Inschrijven bij Johan! 

Meer info op de volgende pagina. 

 

17 mei  Jeugdweekend tot zondag 19 mei 

  Vergeet je niet in te schrijven bij Edith! 

  Informatie over het weekend vind je op een vorige bladzijde. 

 

25 mei  Tornooi op eigen terrein voor jeugd en recreanten. 

 

1 juni  Estafette + wedstrijd kadetten/scholieren vs ouders 

We beginnen waarschijnlijk al voor de middag zodat er voor 

’s middags een picknick voorzien wordt. Afsluiten doen we 

met de jaarlijkse BBQ. 

 

 

Bloemenstoet Wommelgem? 
 

Een tijdje geleden brainstormden we met enkele Spartanen over ons 

feestjaar dat komende is in het seizoen 2013-2014. Er kwam een mooi 

ideetje naar boven om onze jeugdleden met een "praalwagen" te laten 

deelnemen aan de bloemenstoet te Wommelgem. Is er een ouder, een papa 

of een mama dit dit zou willen leiden? Dan kan hij/zij samen met een 

groepje enthousiastelingen een modelletje ontwerpen en maken. Geef het 

bestuur een seintje als je dit zou willen trekken. 

  



Uitnodiging II palen tornooi  woensdag 1 mei 

 

 

Beste benjamins, miniemen, pupillen, kadetten, scholieren en volwassenen, 
 

Dit jaar zal ons jaarlijks 2 palen tornooi plaatsvinden op 

woensdagnamiddag 1 mei 2013. 

Voor diegenen die nog niet hebben deelgenomen: deze wedstrijdjes bestaan 

uit schotjes naar de korf op een afstand. En dit van 1 speler tegen een 

andere bij de jeugd (2 tegen 2 bij volwassenen). Elke speler speelt in zijn 

categorie tegen elke andere speler of in poule vorm.  
 

Momenteel zijn er geen uren gepland. Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen zal alles doorgaan in de voormiddag of namiddag en of 

avond. 

Daarom is het belangrijk om je vooraf in te schrijven voor dit leuke 

tornooi. Alles gaat door op onze terreinen. 
 

De winnaar wint een wisselbeker en deze mag hij voor 1 jaar bij haar/hem 

thuis op de kast plaatsen. 
 

Aan de winnaars van vorig jaar: Wannes, Hannah, Maure. De beker die 

jullie vorig jaar wonnen en waarschijnlijk wekelijks gepoetst hebben 

mogen jullie terug bezorgen. Poets hem extra en neem er dan afscheid van. 

Je kan hem wel terugwinnen hé. 

 

Voor de ouders, recreanten, gewestelijken en kern zal er ook een II palen 

tornooi worden georganiseerd op woensdag 1 mei. Dus stuur tevens je 

inschrijving door. De duo’s worden nadien getrokken zodat er een bepaald 

evenwicht is. 

____________________________________________________________ 

Inschrijving afgeven aan Johan of via mail johanvandeputte@hotmail.com 

 

Naam: __________________________________________ zal aanwezig 

zijn op 1.5.2013 
 

Ploeg:  benjamin miniem pupil kadet scholier volwas  

 (omcirkel je categorie) 
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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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