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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

De vakantie is voorbij en hopelijk kon iedereen er eens goed van profiteren. 

Toch was het een vakantie met een zwarte rand. Op 29 juli overleed 

immers het oudste lid van onze club. Evert Eyskens, die jarenlang een zeer 

graag geziene gast was op Sparta, kwam wekelijks voor onze ploegen 

supporteren en liet zich ook de laatste jaren nog regelmatig zien op een 

mosselavond of bbq. Evert werd 93 jaar. 
 

Het nieuwe seizoen is ondertussen al enkele weken bezig. De gewestelijken 

speelden al twee matchen en na plaatsingstornooien zijn nu ook de 

jeugdreeksen bekend. 
 

Tijdens de zomer zijn er enkele belangrijke beslissingen genomen. Zo is 

ons veld heraangelegd en nemen we met een derde jeugdploeg deel aan de 

competitie. Hierdoor zijn er ook enkele wissels binnen het trainerskorps. 

Meer hierover lezen jullie verderop. 
 

Onlangs heeft Johan beslist om zijn functie binnen het bestuur neer te 

leggen. Hij blijft uiteraard supporter van de club. Het bestuur wil hem 

danken voor de vele uren (dagen) dat hij voor de club gewerkt heeft. 
 

Met een nieuw seizoen komen ook weer enkele activiteiten terug. Zo is er 

binnen een week reeds de Sparta-kwis; niet moeilijk, maar wel heel 

plezant. Snel inschrijven is de boodschap (zie verder). 

Datzelfde weekend zullen we ook aanwezig zijn op de boerenmarkt. 

Voor al deze activiteiten kunnen we altijd de nodige hulp gebruiken. Elk 

beetje is welkom, aarzel dus niet om iemand van het bestuur aan te spreken. 
 

 

 

Tenslotte wensen we iedereen een sportief seizoen, 

gekruid met amusement en de nodige overwinningen! 
 

 

Het bestuur 
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CLUBNIEUWS 
 

 

Veld 
 

Tijdens de vakantie is ons veld onder handen genomen. Hierdoor kunnen 

we voorlopig niet trainen en spelen op ons eigen veld. Aan de korfbalbond 

is gevraagd om de eerste wedstrijden op verplaatsing te mogen spelen. 

Voor de gewestelijken is dit reeds in orde gekomen. Hopelijk houdt men 

hier ook voor de programmatie van de jeugdwedstrijden rekening mee. 

Voor de trainingen wordt tijdelijk uitgeweken naar de terreinen aan de 

Moervelden. 

Als alles goed gaat kunnen we – afhankelijk van de weersomstandigheden 

– eind september terug op eigen veld spelen en trainen. 

Bij deze wil het bestuur iedere helpende hand danken (vrij maken 

container, sproeien, gras afrijden, …) 

 

Sportief 
 

In het nieuwe seizoen zullen we met 4 ploegen aantreden in de 

veldcompetitie en 5 in zaal: drie jeugdteams (kadetten – U14 – scholieren) 

en een gewestelijke ploeg. In zaal komt daar onze eerste ploeg bij. 
 

Bij de jeugdtrainers zijn er een paar wijzigingen. Kristel en Ellen Kuypers 

zullen zich ontfermen over de jongsten. 

Bij de pupillen verandert er niks: Martine zal hen weer elke zaterdag de 

basisknepen van het korfballen bijbrengen. 

Door het creëeren van een U14 moest er een trainer bijkomen en dat is 

Pieter geworden. Hij neemt de kadetten voor zich en Hans schuift door naar 

de U14. 

Net als vorig jaar worden de scholieren getraind door Charlotte die zoveel 

als mogelijk zal worden bijgestaan door Christophe. 

 

  



Week van de sportclub 
 

Op zaterdag 14 september hebben we heel wat jonge spelertjes mogen 

verwelkomen op onze initiatievoormiddag naar aanleiding van de week van 

de sportclub. 

Enkele van hen hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze een fijne 

voormiddag beleefden en zien een korfbal’carrière’ wel zitten. 

Welkom bij Sparta Ranst!!! 

En veel korfbalplezier!!! 

 

Boerenmarkt Ranst 
 

Zoals het voorbije jaar zal Sparta Ranst aanwezig zijn op de boerenmarkt. 

Deze gaat door op zondag 29 september rond de kerk in Ranst. Er is weer 

overheerlijke confituur gemaakt die we zullen proberen te verkopen. 

Om dit te verwezenlijken zijn er ook enkele helpende handen nodig. 

(opbouw ’s ochtends vroeg, verkopers, opruimers – vrijwilligers mogen 

zich melden bij iemand van het bestuur). De trainers zullen de jeugdleden 

aanspreken met de vraag of en wanneer ze kunnen komen helpen om de 

confituur aan de man/vrouw te brengen. 

Uiteraard is de confituur ook in ons clubhuis te verkrijgen. 

 

  



                                     

      Wil je samen 
 een gezellige en aangename 

avond beleven 
Dan is er nu de SPARTA quiz 
Wanneer:   Zaterdag 28 september 19u 

Waar: clubhuis korfbalclub Sparta Ranst 

Ploegen van 4 personen  - INLEG 2€ PP 

INSCHRIJVEN: CARLA.VERMEULEN1@TELENET.BE  

T/M 22 SEPT VERGEET JE PLOEGNAAM NIET TE VERMELDEN 

 

Geen vragen voor  

beroepskwissers 

      Maar vragen voor jong en oud 

 

 

ALLEEN INSCHRIJVEN KAN OOK; DAN MAKEN WE TER 

PLAATSEN EEN PLOEG 

mailto:CARLA.VERMEULEN1@TELENET.BE


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! 

 

Na enkele vergaderingen begint de dag meer en meer vorm te krijgen. 

 

Heeft iemand van jullie nog foto’s, filmpjes, … van vroeger dan mag je die 

steeds doorgeven aan Pieter. 

 

Voel je je aangesproken om bij het klaarzetten van de zaal te komen 

helpen? Heb je een bangelijk idee? Aarzel dan niet om iemand van het 

feestcomité of bestuur aan te spreken.  

 

Een uitnodiging voor alle (oud-) leden volgt, maar we kunnen nu al zeggen 

dat je vanaf 10u welkom bent in GC Den Boomgaard in Ranst (Broechem). 

 
 

  



GEWESTELIJKEN 
 

Resultaten 

Floriant 4 – Sparta Ranst  4 – 7  

De eerste wedstrijd van het seizoen is op een overwinning geëindigd voor 

onze gewestelijken. Op afwerking zullen beide ploegen nog goed moeten 

oefenen want veel werd er niet gescoord, maar dat is minder belangrijk als 

je verdediging het uitstekend doet. 

Het was Sparta dat de score opende en op 2–0 kon komen. De thuisploeg 

gaf niet op en deed er alles aan om de kloof niet groter te laten worden. Bij 

de rust stond het 3–5 en nadien kan enkel Floriant scoren zodat het lang 

spannend bleef tot zowat vijf minuten voor tijd dan toch de beslissing viel 

in ons voordeel met nog twee extra doelpunten. 

Doelpunten werden gescoord door Pieter, Guido (2), Carine (2) en Hans 

(2). 
 

Temse 4 – Sparta Ranst  13 – 12 

 

Agenda 

Zo 22/09 09u45 Voorwaarts 6  Sparta Ranst 

Zo 29/09 09u30 Sparta Ranst  Beveren – Waas  

Zo 06/10 11u00 KCBJ 3  Sparta Ranst  

Zo 13/10 09u30 Sparta Ranst  Rijko 3 

Zo 20/10 11u00 Vobako/ASOC Sparta Ranst 

Zo 27/10 09u30 Sparta Ranst  Floriant 4 

Zo 03/11 09u30 Sparta Ranst  Temse 4 
 

Training 

Woensdag 19u – 20u  
 

Klassement 

1. Rijko 3  2 w 4 ptn 

2. Voorwaarts 6  2 4 

3. Vobako/Asoc  2 4 

4. Sparta Ranst  2 2 

5. Temse 4  2 2 

6. Floriant 4  2 0 

7. Beveren – Waas  2 0 

8. KCBJ 3  2 0 



SCHOLIEREN 
 

Verslag tornooi (Floriant Merelbeke) 

Het seizoen begint nog maar pas en we moeten al ineens een verre 

verplaatsing doen. 

Op zaterdag stonden er 3 wedstrijden gepland voor onze scholieren. Er 

waren verschillende ploegen aanwezig waar we nog niet tegen gespeeld 

hadden en zo begonnen we onze eerste match zonder al te veel 

verwachtingen. We kwamen al snel achter maar lieten ook direct zien dat 

wij ook konden scoren. Het was een match die gelijk opging en het bleef 

spannend tot op het einde. Uiteindelijk zijn we gewonnen met 1 punt 

verschil. 

In de 2
de

 match kwamen de aandachtspunten van vorig jaar weer naar 

boven: er werden slechte passen gegeven, het spel draaide niet zo goed,….  

Uiteindelijk verloren we deze match. 

De 3
de

 match moesten we tegen Boeckenberg spelen, dit is een ploeg waar 

we vorig jaar ook al tegen gespeeld hebben en waarvan we dus weten hoe 

ze spelen. We hadden al direct door dat ze enkel op die inloper gingen en 

niet vaak op het schot. De verdediging speelde hier goed op in en zo kregen 

ze niet veel kansen. In aanval creëerden we goede kansen en zo kwamen 

ook de verdiende doelpunten. 

Dag 1 sloten we dus af met 2 winsten en 1 verlies. 

 

Dag 2 begonnen we spijtig genoeg niet hoe we dag 1 gestopt waren. Tegen 

Aalst waren we nog niet echt wakker en dat was te merken in het spel. 

Uiteindelijk verloren we met 5-0. Nadat de trainers het duidelijk gemaakt 

hadden dan we beter konden/moesten spelen ging iedereen weer volle 

moed naar de volgende en laatste match. Dit was weer een spannende maar 

zeer goede match. We kwamen 1 achter, maakte terug gelijk, kwamen weer 

achter, maakte weer gelijk,…. Uiteindelijk moesten we toch een nederlaag 

incasseren maar wat deze match heeft laten zien is veel belangrijker: we 

zijn een ploeg en we gaan er samen voor. Iedereen werkte voor elkaar en 

stimuleerde elkaar. 

 

Dit laatste willen we dit seizoen zeker nog meer zien. Nu gaat het echte 

seizoen beginnen en gaan we voluit voor de overwinningen  

 

  



Agenda 
 

Zo 22/09 10u00 Neerlandia Sparta Ranst 

Za 28/09 11u00 Sparta Ranst Berkenrode 

Wo 02/10 18u00 Sparta Ranst Minerva  Beker v. België 

Za 05/10 14u15 Boeckenberg Sparta Ranst 

Za 12/10 15u15 Sparta Ranst Neerlandia *** 

Zo 20/10 14u00 Berkenrode Sparta Ranst 

Za 26/10 11u00 Sparta Ranst Boeckenberg 
*** Op zaterdag 12 oktober is er in de voormiddag op de korfbalbond iets te doen en 

mogen er geen wedstrijden geprogrammeerd worden. Vandaar dat deze thuismatch toch na 

de middag blijft staan.  
 

Training 

Woensdag 18u30 –  20u00 

Vrijdag 18u30 – 20u00 
 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2. Berkenrode  0 0 

3. Boeckenberg  0 0 

4. Neerlandia  0 0 

 

 
  



U 14 
 

Agenda 

Za 21/09 13u30 Temse  Sparta Ranst 

Zo 29/09 10u45 Sparta Ranst Technico 

Zo 06/10 10u00 Ganda  Sparta Ranst 

Zo 13/10 10u45 Sparta Ranst Temse 

Zo 20/10 11u00 Technico Sparta Ranst 

Zo 27/10 10u45 Sparta Ranst Ganda 
 

Voor de U14 wordt er geen bekercompetitie georganiseerd. 
 

Training 

Woensdag 18u30 tot 20u00 

Zaterdagen 5 en 19 oktober van 10u00 tot 11u30 
 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2. Ganda   0 0 

3. Technico  0 0 

4. Temse   0 0 

 

  



KADETTEN 
 

Verslag tornooi (Kapellen) 

De competitiedagen zijn twee mini –tornooitjes die gespeeld worden om de 

reeksindeling voor de veldcompetitie te bepalen, dit jaar georganiseerd op 

Kapellen. 

Onze kadetten hadden al flink getraind op de Moervelden maar toch was 

het eventjes geleden dat we nog een echte match hadden gespeeld. Een 

nieuwe jaar, een nieuwe ploeg ,een andere trainer,... kortom moeilijk te 

voorspellen wat we konden verwachten. 

Maar dat er pit in dit ploegje zit, dat is nu wel duidelijk, na enkele 

opwarmingsrondjes over de atletiekpiste vlogen onze kadetten er met volle 

goesting in tegen de eerste tegenstander: Hoevenen.  

Sebastian opende de score van het seizoen met een ver schot van schuin 

achter de paal, Hannah deed er in de 2
de

 helft nog een schepje boven op met 

een inleggertje onder de paal (mits 2 pogingen). 

Leuven was al wat moeilijker, maar dat deed niet af aan de strijdlust van 

onze kadetten, eindstand: 3-1 voor Leuven – Sebastian met een penalty op 

eigen fout, aangeef van Emke. Niemand laat zijn kopje hangen, een goed 

teken. Mooi verdedigingswerk van Rik die een vinnig ventje tegen kreeg. 

Mits wat meer wedstrijdervaring en training moeten we zulke ploegen 

binnenkort zeker aankunnen.  

Voor we aan de bak konden tegen Loenhout moesten we echter nog meer 

dan een uur wachten en dat was er duidelijk te veel aan, de after lunch dip 

speelde ons parten en tegen Loenhout ten onder met 5-0, hier had meer in 

gezeten. Gezien dat wij met de meerderheid 1
ste

 jaars kadetten spelen en de 

tegenstander al fysiek stukken groter en ouder was, toch niet zo slecht als 

de score laat vermoeden.  

 

De 2
de

 dag: 

Tegen Boechout kregen we tijdens de opwarming al warm gewoon van 

naar het formaat van de tegenstander te kijken, daar stonden er een paar die 

al een paar koppen groter waren, waren dat nog kadetten? 

Echter daar laten we ons niet door afschrikken, en dat hebben ze geweten. 

Een wedstrijd die hard bevochten was, en als beloning voor het  harde 

werken halen we onze eerste overwinning binnen: 2 – 0 voor ons! 

ATBS is nog een jonge ploeg met weinig ervaring, met een mooie 4-0 

overwinning konden we dan ook de 2
de

 dag ongeslagen afsluiten.  



We noteren de eerste goal van Emma, en een werkelijk onvermoeibare 

Victor die werkelijk overal tussen zit en springt. Yannick gaf nog een 

demonstratie “scoren op inloper”, en zus Aline die meegekomen was, liet 

zien hoe je scoort vanop afstand. Hanne is altijd goed wakker en als de 

tegenstander dan eens vergeet om te verdedigen… ja dan slikken ze een 

goaltje. 

Onze kadetten gaan het jaar met volle goesting tegemoet, tijden de 

competitiedagen hebben ze laten zien dat iedereen er altijd volledig voor 

gaat en zich tijdens de wedstrijd voor 100% inzet, mooi zo! 

 

Agenda 

Za 21/09 15u00 Catba  Sparta Ranst 

Za 28/09 10u00 Sparta Ranst Leuven 

Wo 02/10 19u00 Sparta Ranst Boeckenberg          *Beker van België 

Zo 06/10 10u00 Hoevenen Sparta Ranst 

Za 12/10 14u00 Sparta Ranst Catba ** 

Zo 20/10 09u45 Leuven Sparta Ranst 

Za 26/10 10u00 Sparta Ranst Hoevenen 
** Op zaterdag 12 oktober is er in de voormiddag op de korfbalbond iets te doen en 

mogen er geen wedstrijden geprogrammeerd worden. Vandaar dat deze thuismatch 

voorlopig toch na de middag blijft staan. 
* Bij winst is de volgende match voorlopig voorzien op 19 oktober tegen Voorwaarts, 

opnieuw thuis. Bevestiging met uur volgt zo snel mogelijk. 

 

Training 

Woensdag 18u30 tot 20u00 

 

Klassement 

1. Sparta Ranst  0 w 0 ptn 

2. Catba   0 0 

3. Hoevenen  0 0 

4. Leuven  0 0 

 
  



PUPILLEN 
 

Agenda 

Voor de Beker van België spelen de pupillen in oktober tegen 

Boeckenberg. Precieze dag en uur worden zo snel mogelijk meegegeven. 

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u30 

 

 

 

 
 

 MINIEMEN  
 

Agenda 

Za 28/09 De eerste wriemeldag vindt plaats op Appels. Tussen 13u en 

16u zullen de jongste korfballertjes zich kunnen amuseren 

op een “smurfenwriemeldag”. Zijn jullie ook zo benieuwd 

wat dit gaat zijn? 

 Vertrek aan het clubhuis om  

 

Training 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 

 

 

 
 

RECREANTEN 
 

Training 

Woensdag van 19u – 20u. 

  



ACTIVITEITEN 
 

 

Voor dit seizoen 2013–2014 zijn al enkele activiteiten gepland. 

Een overzicht: 

 

28 september 2013 Sparta-Quiz 

 

2 november 2013 Halloween-avond 

 

10 november 2013 Feestbrunch n.a.v. 50-jarig jubileum 

 

24 januari 2014 Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis 

 

15 maart 2014  Mosselavond 

 

26 april 2014  Algemene vergadering 

 

17 mei 2014  BBQ 

 

 
 

 

  



WIE DOET WAT? 
 

Bestuur 
Voorzitter – wedstrijdsecretaris: 

An Diddens  an.diddens@telenet.be   0478/42.84.56 

Secretaris – Penningmeester: 

Martine Buelens martine.buelens1@telenet.be  0477/32.16.06 

Jeugd: 

Kristel Kuypers kristel.kuypers@uantwerpen.be 0487/47.29.82 

Pieter Brion pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 

Hans Smits hans.smits2@telenet.be  0475/86.76.36 

Materiaalverantwoordelijke : 

Pieter Brion pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 

Bestuurslid : 

Ellen Kuypers ellen.kuypers@telenet.be  0494/41.30.40 

  

Feestcomité 
Carla Vermeulen carla.vermeulen1@telenet.be 

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

 

Verhuur clubhuis 

Edith Clerckx edithclerckx@telenet.be 

 

Redactioneel 

Website:  Jean Buelens  martine.buelens1@telenet.be 

’t Boekske:  Hans Smits  hans.smits2@telenet.be 
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Sportief seizoen 2013-2014 
 

Trainster scholieren: Charlotte Van Hoof 

 charlotvanhoof@hotmail.com 0472/68.52.18 
 mmv Christophe Geusens 

 geusenschristophe@hotmail.com 
 

Trainer U14: Hans Smits 

 hans.smits2@telenet.be   0475/86.76.36 
 

Trainer kadetten: Pieter Brion 

 pieter.brion@scarlet.be  0498/58.13.67 
 

Trainster pupillen: Martine Buelens 
 martine.buelens1@telenet.be   0477/32.16.06 
 

Trainsters miniemen/bewegingsschool: Ellen Kuypers & Kristel Kuypers 

 kristel.kuypers@uantwerpen.be 0487/47.29.82 

 ellen.kuypers@telenet.be  0494/41.30.40 
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www.jb-assistance.be 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.allmetal.be  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jefmeeus.be 
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DECORATIE DEMAERE BVBA 
decoratie_demaere@skynet.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schanslaan 69 

2150 Borsbeek 

www.argenta.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Software Advies nv 

      Frankrijklei 65, Antwerpen 

      03/202 50 00 

      info@software-advies.be 
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