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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

Een nieuw jaar is weeral begonnen. 

Hopelijk heeft ieder van jullie kunnen genieten van de voorbije feestdagen. 

Met de nieuwjaarsdrink in ons clubhuis op 24 januari is de feestperiode 

voor de meeste nu wel afgesloten. 

 

Met de jaarwisseling, is ook het korfbalseizoen weeral halfweg. Al onze 

ploegen doen het behoorlijk in de zaalcompetitie en hebben al de nodige 

overwinningen mogen vieren. Vooral voor onze scholieren zit er misschien 

wel een eerste plaats in … 

 

Zoals elk jaar zullen ook in 2014 de nodige nevenactiviteiten georganiseerd 

worden. Naast de nieuwjaarsreceptie die al achter de rug is, is er op 15 

maart de jaarlijkse mosselavond. Op 17 mei zal er ook nog een 

clubactiviteit georganiseerd worden. Wat precies verneem je binnen enkele 

weken. Deze data kan je alvast in je agenda noteren. 

 

De verslaggevers zijn talrijk op pad geweest en hebben voor veel mooie 

verslagen gezorgd. Zo is deze uitgave van het Boekske een redelijk 

uitgebreid nummer geworden.  Bedankt aan diegene die wekelijks hun 

bijdrage leveren.  

 

Veel leesplezier met dit nieuwe boekske 

 

En een sportief en gezond 2014 gewenst! 
 

 

 

Het bestuur 
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CLUBNIEUWS 
 

50 jaar Sparta Ranst 
 

We hebben er lang naar uitgekeken en zijn blij dat er nadien zoveel 

positieve reacties gekomen zijn. Onze feestbrunch was een succes voor 

jong en oud. Voor velen was het een blij weerzien met enkele oud-leden. 
 

Meer foto’s vind je op onze website: www.spartaranst.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vernieuwing clubhuis - Nieuwjaarsreceptie 
 

Van de zaalcompetitie is ook gebruik gemaakt om enkele praktische 

aanpassingen te doen aan het clubhuis. De toog en de bergruimte zijn 

anders en vooral handiger ingericht. Wat nu nog rest is een nieuw laagje 

verf. 

Bedankt Jean voor de vele uren dat je hier aan besteed hebt en aan de 

kuisploeg die net voor de nieuwjaarsreceptie alles proper kreeg! 

 

En met de nieuwjaarsreceptie kon iedereen de aanpassingen meteen komen 

keuren. Carla en Fien zorgde voor heerlijke hapjes. Bedankt! 

 

  

  



KERN 
 

KCBJ – Sparta Ranst  15 – 5 
 

 

Aanval : Kristof – Christophe (2
de

 helft Steven) – Sofie – Katrien (2
de

 helft Inge) 
 

Verdediging : Bert – Jan (2
de

 helft Sten) – Kristel – Ellen   
 

Scoreverloop : 

5-0 Kristof strafworp gemist, uitgelokt Christophe 
6-1 Bert schot 

10-1 RUSTSTAND 

10-2 Steven schot 
10-3 Bert schot uit vrijworp met Ellen 

STEN OUT  voetkwetsuur ! 

11-4 Steven strafworp zelf uitgelokt 
12-5 Bert schot (in vak van 3) 

15-5 Bert strafworp gemist, zelf uitgelokt  

15-5 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

Als we zo blijven spelen zijn we in deze zaalcompetitie een vogel voor de kat. 

Toegegeven dat Blijf Jong heel sterk voor de dag kwam. Maar jullie dienen ook 
toe te geven dat er in deze Hoofdklasse 2 iets meer fysiek bij komt kijken. En net 

in dat onderdeel zijn jullie bijlange niet paraat. Vooral de tweede helft viel het op 

dat jullie stilaan einde kracht waren.   

De eerste helft werden door BJ zowat alle (knap uitgespeelde) kansen benut, 
waarvoor van onzentwege proficiat. Maar we konden er weinig of niks tegenover 

stellen. En dat is misschien al een (spijtige) vaststelling en waardemeter voor de 

volgende zaalwedstrijden. Ik vrees dat jullie toch uit een ander vaatje zullen 
moeten tappen, anders blijft het bij enkele sportieve uitdagingen en wedstrijden 

die echt voor de fun worden gespeeld. 

Komaan makkers, ik weet dat jullie eigenlijk een winnaars-mentaliteit hebben, 
laat die de bovenhand krijgen en handhaaf jullie in deze 2

de
 klasse.      

Nog even over het spijtig uitvallen van Sten : 

Mijns inziens is het een logische beslissing van BJ om een eerder vervangen 

speler niet meer toe te laten om een gekwetste te vervangen. Het gaat hier 
tenslotte over een nationale competitie. Het is immers onze eigen fout om bij de 

start van de tweede helft alle reserven van de bank te halen en daardoor verdere 

vervangingen uit te sluiten.Misschien aangeradenom  toch enigszins rekening mee 
houden bij volgende wedstrijden.    



En Sten : laat u omringen met de beste zorgen en spoedig beterschap gewenst, dit 

vanwege alle supporters (het waren er erg veel) en collega-korfballers.  

Reporter van dienst, 
 Roger 

Sparta Ranst – Boechout  8 – 11 

 

Appels – Sparta Ranst  22 – 18 

 

Sparta Ranst – Hove  14 – 10 

 

Aalst – Sparta Ranst  15 – 8 

 

Sparta Ranst – Technico  15 – 14 

 

Vos Reinaert – Sparta Ranst 16 – 9 
 

Sparta Ranst – KCBJ  12 – 14 

 

Boechout – Sparta Ranst  20 – 18 
Ploeg  :  Bert–Jan–Kristof–Steven 

   Katrien–Ellen–Inge-Kristel      

Wissel  :  diep in de 2
de

 helft : Charlotte ipv Ellen 

Scheidsrechter :  Gert Goddefroy (ATBS) / Frank Uyttenhove (Minerva)       
Ruststand :  10-10 

Eindstand :  20-18 

Wedstrijdtelegram : 

Toch weer heelwat Sparta-supporters die kwamen opdagen voor deze ‘derby’. 
Van bij de start werd het duidelijk dat beide ploegen mekaar waard waren, net 

zoals alle andere ploegen in deze sterke reeks. 

Beide ploegen hadden hun schot bij en de druk werd daardoor nog heviger dan in 
andere matchen. Een knappe, stevige en afmattende wedstrijd met niets anders 

dan hoogtepunten.  

Binnen deze thriller van formaat stond vooral Steven pal en scoorde als vanouds 
aan de lopende band. Hoeveel dat er waren dat was niet bij te houden maar zeker 

weten dat al die korven werden gescoord tegen een zeer sterk verdedigende 

Boechoutenaar. 

Onze heren waren minstens de evenknie van hun directe tegenstervers. Eén of 
enkele van onze dames daarentegen moesten optornen tegen sterke en schietgrage 

opponenten, met als gevolg dat zij toch een aantal doelpunten moesten slikken. 

Niet erg zou ik durven stellen. Korfbal is een ploegsport en dat wil zeggen dat de 
ganse ploeg ofwel wint ofwel de pil moet doorslikken. 



Dat de scheids soms blunderde kan je hem wel vergeven. Maar dat die blunders 

steeds nadelig waren voor onze ploeg, daar kan je mistroostig van worden. Met 

name een 3-tal strafworpgevallen in ons voordeel niet gefloten. Met name één of 
twee lichte strafworpen toegekend aan Boechout. Ja beste mensen, zulke 

beslissingen kunnen een match doen kantelen in iemands voordeel. Het maakt 

immers een hemelsbreed verschil bij de uiteindelijke afrekening. 
Een 2-tal minuten voor het einde stond de teller nog op 19-18 in het voordeel van 

Boechout. Op dat moment en in het bezit zijnde van de bal moeten we toch 

trachten om rustig een ‘goede’ kans te creëren en af te ronden. Op dat vlak bleken 
we te zenuwachtig en bij balverlies kon Boechout de eindstand op 20-18 brengen. 

Jammer maar helaas ! 

En, wat gaat de volgende competitiematch brengen? Christophe moet een 

zondagje schorsing uitzitten, enkele vaste pionnen zijn op skivakantie, etc. 
Laat ons hopen dat Sten dan terug beschikbaar zal zijn en dat enkele gewestelijke 

spelers/sters bereid zijn om de openstaande plaatsen in te vullen, anders zal een 

forfait niet te vermijden zijn. Spijtig want de tegenspeler is dan Appels, een ploeg 
die we mits wij volledig waren konden verslaan. Nu is het natuurlijk af te 

wachten, een overwinning zal héél héél moeilijk worden. 

Tot de volgende dan maar ...      
Reporter van dienst, Roger 

 

Agenda 

Zo 09/02 13u15 Sparta Ranst – Appels 

Zo 16/02 13u15 Hove – Sparta Ranst  Sportpark – Hove 

Zo 23/02 13u15 Sparta Ranst – Aalst 

Zo 02/03 14u00 Technico – Sparta Ranst Technico 

Zo 09/03 13u15 Sparta Ranst – Vos Reinaert 
 

Training 

Maandag afwisselend 20u – 21u en 21u – 22u  

(3 febr 20u; 10 febr 21u; enz.) 
 

Klassement 

1. Boechout  9w 15 ptn 

2. Appels   9 12 

3. Aalst   9 11 

4. Hove   9 11 

5. KCBJ   9 10 

6. Vos Reinaert  9 6 

7. Sparta Ranst  9 4 

8. Technico  9 3 



GEWESTELIJKEN 
 

Beveren – Sparta Ranst   5 – 13 
 

Ekerse – Sparta Ranst   16 – 9 

 

Sparta Ranst – Voorwaarts   7 – 10 
 

Aanval : Carine – Eva –Eddy – Pieter    

Verdediging : Martine – Charlotte – Hans – Rudy 
Wissel : 2

de
 helft : Guido ipv Eddy 

Scheidsrechter : Roger VH      
 

Scoreverloop : 

1-2 Charlotte aan de paal pas Martine 

2-3 Eddy schot pas Pieter 

2-5 RUSTSTAND 
3-6 Guido strafworp zelf uitgelokt 

4-8 Martine ver schot 

5-8 Guido schot pas Pieter 
6-9 Charlotte schot pas Hans 

7-9 Charlotte schot pas Hans 

7-10 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

Eerste thuiswedstrijd in de zaal en al meteen tegen een klepper zoals Voorwaarts. 

Een heel degelijke ploeg die niet makkelijk opzij te zetten is. 
Het werd een pittig duel met heelwat (gecontroleerde?) contacten aan beide 

kanten. Menig duel eindigde in balbezit voor Voorwaarts en mede daarom was de 

ruststand 2-5 enigszins juist. 
De tweede helft bleken beide ploegen mekaar waard. Beide teams scoorden elk 

nog vijf doelpunten. Eindstand : een waardige 7-10 ! 

Achteraf bekeken en na een grondige wedstrijd-analyse moet ik stellen dat er toch 

nog een overwinning in zat.  
We hebben heelwat rijpe doelkansen de nek omgewrongen en in deze 

broodnodige discipline moeten we meer grip krijgen. Misschien wat meer 

trainingen opvolgen en dan komt het vertrouwen, de routine en de afwerking 
vanzelf terug bovendrijven. 

Toch een dikke proficiat voor de wijze waarop jullie speelden. Vol overgave en de 

wil om alsnog het tij te doen keren. That’s the spirit van deze ploeg, en dat moet 

zo blijven !!!             
Reporters van dienst, 

Nancy & Roger 

 

 



Sparta Ranst – Boeckenberg  10 – 8 
Aanval : Carine – Eva – Guido – Pieter    
Verdediging : Martine – Kristel/Charlotte – Hans – Rudy 

Wissel: Jan voor Pieter (blessure na 5’) 

Scheidsrechter : Roger VH      
 

Scoreverloop : 

1-0 Carine schot 

2-0 Carine inloper 
3-0 Hans schot 

4-1 Guido schot 

5-1 Jan inloper 
6-2 Martine inloper pas Hans 

7-2 Guido penalty - RUSTSTAND 

8-4 Martine schot 

9-4 Jan inloper 
10-6 Martine schot 
 

Wedstrijdtelegram : 
Een felle start van onze ploeg, te fel voor Pieter die bij een snelle actie zijn voet 

bezeerde en naar de kant moest. Gelukkig stond die voorsprong met de rust op het 

bord want na de pauze lieten onze gewestelijken het een beetje afweten en 
langzaam aan kwamen de bezoekers opnieuw dichterbij. Maar ons Martine was er 

die op het goede moment met een schot de eindstand op het bord zette.  Zo 

konden we de laatste drie minuten rustig uitspelen en hielden we de punten thuis. 
 

Asoc/Vobako – Sparta Ranst  6 – 6 
Een zeer spannende match tegen de leider, beide ploegen afwisselend op 

voorsprong in de beginfase. Nadien maakte wij een kloof (2–5) maar de 
thuisploeg kwam op gelijke hoogte en ging er zelfs weer over. 

Dankzij Rudy werd het alsnog een verdiend gelijkspel. 
 

Sparta Ranst – ASKC    13 – 4 
Aanval : Carine – Eva –Eddy – Pieter    

Verdediging : Martine – Charlotte – Hans – Rudy 

Wissel : 2
de

 helft : Guido ipv Eddy 
Scheidsrechter : Roger VH      
 

Wedstrijdtelegram : 

Tegen de laatste in de stand liep het aanvankelijk minder vlot dan verwacht. 
ASKC hield tot halfweg de eerste helft stand. Maar na zo’n 15 minuten kwam de 

voorsprong voor onze gewestelijken er dan toch aan. 

In de tweede helft liepen we steeds verder uit. Al bij al werd het zo toch een 

eenvoudige overwinning. 



 

KCBJ – Sparta Ranst   4 – 10 
 

 

 

Sparta Ranst – Beveren   9 – 5 
Dat Beveren een ploeg is die nog niet zo lang bestaat is wel duidelijk. Hun ploeg 

is vooral gebouwd op één enkel vak waar alles moet gebeuren. In het andere vak 

staat één goede heer met drie duidelijk mindere spelers zodat het daar moeilijk 

spelen is voor hen. Met doelpunten van Charlotte, Pieter (3), Guido en Karleen 
stond er bij de rust een 6-4 stand op het bord. Voor Beveren met dank aan Carla, 

die aanvulde bij de tegenpartij en nog scoorde ook. Hoe durft ze… 

In de tweede helft werd lang niet gescoord. Het goede vak van Beveren 
verdedigde goed tegen ons en hun mindere vak werd door onze verdediging in 

bedwang gehouden. Het duurde dan ook bijna 20 minuten voor er nog eens van 

vak gewisseld werd; 8–4 via Eva en Pieter. Meteen erna maakte Martine de 9–4, 

maar werd het ook snel weer 9–5. Terug wisselen na nog geen 2 minuten. Die 
laatste minuten werd er niet meer gescoord. Verdiende overwinning voor Sparta, 

op naar Voorwaarts met de eerste plaats als inzet. 
 

 

 

Voorwaarts – Sparta Ranst   11 – 11 
Op een vroege zondag ochtend stonden we voor een belangrijke match in sporthal 

De Nachtegaal in Kontich. Voorwaarts, eerste in de stand, had twee punten meer 
dan wij, gedeeld tweede in de stand. Mits een overwinning zouden we dus mee 

aan de leiding komen. 

Eva had dit door en bracht Sparta op voorsprong. Tot 2 -3 kwamen beide ploegen 

afwisselend op voorsprong (Karleen en Guido); nadien liep Sparta toch wat 
uit.Via opnieuw Eva, Jan (2) en Guido stond er bij de rust een 4–7 op het bord. 

Na de pauze deed Voorwaarts er alles aan om terug in de match te komen en ook 

de scheidsrechter leverde zijn bijdrage. Carine, twee keer Jan en de ingevallen 
Bert zorgden verder voor de 11 Sparta doelpunten. Voorwaarts deed de tweede 

helft echter beter en kwam geleidelijk dichter bij; op het einde zelfs gelijk. 

Geen eerste plaats voor Sparta (voorlopig), maar alles blijft mogelijk! 
 

  



Agenda 
Zo 09/02 14u45 Sparta Ranst – Ekerse 
Za 15/02 17u30 Boeckenberg – Sparta Ranst Boeckenberg 

Zo 23/02 14u45 Sparta Ranst – Asoc/Vobako 

Zo 02/03 09u15 ASKC – Sparta Ranst  Vordenstein – Schoten 
Zo 09/03 14u45 Sparta Ranst – KCBJ 
 

Training 

Maandag afwisselend 20u – 21u en 21u – 22u 

(3 febr 20u; 10 febr 21u; enz.) 
 

Klassement 

1. Asoc/Vobako  10w 16 ptn 

2. Voorwaarts  9 14 

3. Boeckenberg  9 13 

4. Sparta Ranst  9 12 

5. Ekerse   9 9 

6. Beveren  10 6 

7. ASKC    9 2 

8. KCBJ   9 2  



SCHOLIEREN 
 

Geelse – Sparta Ranst  3 – 6 
 

Aanval : Aaron – Damy – Claudia – Jules (M)   

Verdediging : Joppe – Jef – Nyah – Lore    
 

Scoreverloop : 

0-1 Aaron aan de paal pas Claudia 

1-2 Jef doorloper pas Lore 
1-3 Lore doorloper pas Jef 

 RUSTSTAND 

1-4 Jules strafworp zelf uitgelokt 

1-5 Damy doorloper pas Claudia 
2-6 Jef doorloper pas Lore 

3-6 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

Eerste zaalwedstrijd en meteen een voltreffer. 

Geelse met enkele kwieke jongens en meisjes in hun rangen konden toch niet uit 

de wurggreep van onze verdediging geraken. Aan de overkant liet onze aanval er 
geen gras over groeien en prikte de eerste helft zowat 3 ballen door de mand. 

Ruststand 1-3. 

De tweede helft deden we het nog eens over maar dan konden die Geelse-jongens 
met 2 treffers nog ietwat bijbenen. Eindstand 3-6.   

Wat ik vooral over deze wedstrijd ga onthouden is de prima verdediging, maar 

vooral de knappe uitverdediging. Die sterke punten lieten ons toe om de match 
redelijk relaxed winnend af te sluiten.   

Dat er nog vele kansen niet benut werden, daar kunnen jullie op training aan 

werken. Dat jullie uiteindelijk de wedstrijd wonnen, dat was oververdiend !!!  

Reporters van dienst, 
Nancy & Roger 

 

Sparta Ranst – RKC   6 – 2 
Aanval  : Emily – Claudia – Jef - Ben    

Verdediging : Lore - Nyah/Joppe - Aron/Toon - Jules 
Wissel  : 2

de
 helft : Joppe ipv Nyah en Toon ipv Aron 

 

Scoreverloop : 

1-1 Emily schotje pas Jef 
2-2 Jules doorloper pas Lore 

3-2 Jef strafworp, zelf uitgelokt 

4-2 Emily schot pas Claudia 



5-2 Aron doorloper pas Lore 

5-2 RUSTSTAND 

6-2 Joppe achter paal pas Toon 
6-2 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 
Een wedstrijdje tegen een ongekende tegenstander.  We wisten niet goed wat we 

van onze tegenstander moesten verwachten.  En toen we hen zagen, waren we er 

helemaal niet gerust in hoor.  Ja, ’t was een ‘grote’ tegenstand, letterlijk dan. 

Niet vrezen en gewoon ons uiterste best doen.  Goed luisteren naar de coaches, of 
in dit geval coach Charlotte en dan komt alles wel in orde.  En inderdaad, de 

scholieren van Sparta hebben zich niet laten doen door die lengte van RKC hoor.  

Al ging de stand in het begin van de wedstrijd gelijk op, Sparta stak een tandje bij 
en liet zich niet kennen.  Gelukkig konden we voor de rust voldoende voorsprong 

nemen want na de rust werd er nog maar één doelpuntje gescoord. 

Het was een knappe wedstrijd, met zeer strijdlustige Spartanen.  Dat willen wij 
nog meer zien.  Nog van dat !  

Ach ja, toch ook nog even Emily bedanken.  Ze zal in zaal helaas niet veel kunnen 

meespelen.  Toch kwam ze vandaag nog opdagen voor de wedstrijd.  Dat vinden 

wij heel knap hoor !  Nog van dat ! 
Reporters van dienst, 

Roger & Nancy 
 

Putse – Sparta Ranst  7 – 2 
Aanval  : Emily – Aline – Toon – Ben    

Verdediging : Luna – Nyah – Aron – Jules  
 

Scoreverloop : 

1-1 Toon onderhands (van ver) pas Emily 
2-1 RUSTSTAND 

4-2 Emily aan de paal pas Aline 

7-2 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

Ik denk dat alle supporters en trainer-coaches het er mee eens zijn dat dit een 

wedstrijd was om snel te vergeten.  Trouwens, over vergeten gesproken…..  Luna 
was haar sportschoenen vergeten.  Dat merkte ze pas bij aankomst.  

Trainster/coach Charlotte had gelukkig wel haar sportschoenen bij.  Zo kon Luna 

toch nog haar wedstrijd spelen.  Gelukkig maar. 

Inderdaad, gelukkig maar, want zelfs met de hulp van Aline waren er maar net 8 
spelers voor Sparta Ranst.  Trouwens, Aline, heel erg bedankt voor je invalbeurt 

bij de scholieren.  Je hebt dat héél goed gedaan hoor meisje. 



Tja, pech voor Joppe, die met zijn fiets gevallen was.  Hij moest dus op het laatste 

nog verstek geven, waarschijnlijk met veel pijn in het hart.  Ik kan het me goed 

voorstellen.  Veel beterschap hé Joppe, zie maar dat je er snel weer bij bent hoor. 
Ook aan Damy willen wij veel beterschap wensen.  Hij kwetste zich in school 

tijdens de turnles, denk ik, en hij zal noodgedwongen enkele weken zijn zeer 

geliefde sport moeten missen.  Damy, we hopen dat ook jij er snel weer zal bij zijn 
voor de trainingen en wedstrijden hoor. 

Wat de wedstrijd betreft.  Hier krijgen we in het scoreverloop toch wel een 

vertekend beeld.  Het is niet zo dat Putse B zo’n enorm sterke tegenstander was 
hoor.  De spelers van Putse B waren alleen wat assertiever.  Voor onze spelers 

was het blijkbaar een heel slecht uur om te spelen.  De fut zat er blijkbaar niet in.  

Of lag het toch aan de zaal ?  Ik heb vernomen dat er te weinig zuurstof in de zaal 

was.  Oké supporters, we weten wat ons te doen staat hé.  Volgende wedstrijden 
brengen we allemaal een potje zuurstof mee voor onze kinderen.  Afgesproken ? 

Volgende week spelen we terug in onze eigen zaal.  Ik zal er zeker en vast bij zijn, 

jullie toch ook hé ? 
Reporter van dienst, 

Nancy 

 

Sparta Ranst - Boeckenberg  4 – 3 
Aanval  : Emily – Aron (M) – Ben – Damy     

Verdediging : Lore – Nyah – Kobe – Joppe  
Wissels  : 1

ste
 helft 20

ste
 minuut : Toon ipv Lore (enkelkwetsuur) 

   2
de

 helft : Jules ipv Damy 

   2
de

 helft : Jef ipv Kobe 

Scheidsrechter : Bert Van Rompaey      
 

Scoreverloop : 

0-1 Damy strafworp uitgelokt Emily gemist 
0-1 Damy strafworp uitgelokt Emily gemist 

0-2 RUSTSTAND 

1-3 Joppe schot pas Jef 

2-3 Jules doorloper knappe pas Aron 
2-3 Emily strafworp uitgelokt Jules gemist 

2-3 Boeckenberg strafworp gemist 

2-3 Jules strafworp zelf uitgelokt gemist 
3-3 Jules strafworp uitgelokt Emily  

3-3 Boeckenberg strafworp gemist 

4-3 Toon doorloper pas Jef 
4-3 Boeckenberg strafworp gemist 

4-3 EINDSTAND 
 

  



Wedstrijdtelegram : 

Weer zo’n wedstrijd om niet vlug te vergeten. 

Blijkbaar moeten er in deze scholierenreeks steeds beginnende scheidsrechters 
opgeleid worden en dat geeft soms een raar wedstrijdverloop weer. 

De eerste helft kwam onze ploeg eigenlijk niet echt op gang. Buiten twee 

strafworpen dewelke Emily knap uitlokte en spijtig genoeg net niet werden 
verzilverd, was er niet echt veel te beleven. Erger nog, ons Lore verzwikte zo’n 5 

minuten voor de rust haar enkel en kon de rest van de wedstrijd niet meer verder. 

Lore : een spoedig herstel toegewenst en keer heel vlug terug in ons midden hé ! 
De tweede helft bleven we volharden in het missen van strafworpen en zowaar 

werd de vijfde toegekende strafworp dan uiteindelijk omgezet, wat resulteerde in 

een 3-3 tussenstand. Toon kon kort daarna de winning goal (op pas van Jef) 

aantekenen en we konden alsnog een onverhoopte overwinning binnenrijven.  
Ja ‘mannen’, van 0-3 terugkomen naar 4-3 is knap. Maar laat het aub niet meer 

zover komen. Graag van bij de start focussen op een secure verdediging en 

doorgedreven aanvalsgolven. Ook teveel en onnodig balverlies vermijden, dan 
kan het mijns inziens niet meer stuk. 

Van mij krijgen jullie voor uw toch wel iets mindere prestatie een 6,5 op 10. Laat 

dat cijfer de volgende match(en) steeds in stijgende lijn gaan en misschien zit er 
dan voor deze zaalcompetitie nog een knappe klassering in. Voorlopig samen 

eerst, maar om op die stek te blijven moeten jullie de tegenstanders die onder 

jullie staan nog eens verslagen en het ongenaakbaar geacht Putse nog een ‘lap’ of 

een koekje van eigen deeg geven. 

 

Sparta Ranst – Neerlandia   6 – 4 
Aanval  : Nyah – Claudia – Aron – Damy     

Verdediging : Lore – Ben (M) – Joppe – Jules   

Wissels  : 2
de

 helft : Emily ipv Lore 
   2

de
 helft : Kobe ipv Ben 

   2
de

 helft : Jef ipv Claudia 

Scheidsrechter : Eddy Van Hoof      

Scoreverloop : 
1-0 Nyah doorloper pas Damy 

2-1 Jules doorloper pas Joppe 

2-4 RUSTSTAND 
3-4 Kobe dicht schotje pas Jules 

4-4 Joppe ver schot pas Kobe 

4-4 Joppe strafworp gemist (zelf uitgelokt) 
5-4 Damy dicht schotje na rebound schot Nyah 

6-4 Jef doorloper pas Aron 

6-4 EINDSTAND 

  



Wedstrijdtelegram : 

De tweede plaats en tegelijk ook onze kansen voor de zaaltitel wederom voor een 

weekje veilig gesteld. 
Dat deze scholierenploeg zowat all-round is bewijst telkens de scorelijst. Nu ook 

weer zes doelpunten via zes verschillende spelers. 

De eerste helft lieten we Neerlandia te gemakkelijk spelen en daarom een gevleide 
ruststand van 2-4 op het scorebord. 

De tweede helft werden we wakker en onder impuls van beide trainer-coaches 

konden we eerst de stand milderen, dan gelijkstellen om vervolgens de 
overwinning binnen te halen. 

Volgende week vanaf het wedstrijdbegin strijden voor de overwinning en dit 

volhouden tot het einde, dat is de boodschap ! 

Euh ja, voor iedereen binnen de scholierengroep, voor iedereen binnen de club, 
voor alle familieleden en voor alle korfbalminnaars, een gelukkig en voorspoedig 

2014.  

Gezondheid voorop, gespaard blijven van kwetsuren, knappe sportieve resultaten, 
goede resultaten op school, dat wensen u de ...     

Reporters van dienst, 

Nancy & Roger 
 

 

Vos Reinaert – Sparta Ranst  6 – 7 
Aanval  : Ben – Toon – Claudia – Jules (M)     

Verdediging : Jef – Kobe – Emily – Nyah   
Wissels  : 2

de
 helft : Joppe (M) ipv Nyah 

   2
de

 helft : Damy (M) ipv Jules 

   2
de

 helft : Aron ipv Ben 

Scheidsrechter : Vandenbossche G (Deurne)      
Scoreverloop : 

0-1 Ben doorloper pas Toon 

1-2 Nyah strafworp zelf uitgelokt 
2-3 Ben doorloper pas Claudia 

4-4 Jef dicht na onderschepping 

4-4 RUSTSTAND 
4-5 Claudia doorloper pas Damy 

4-6 Aron dicht na rebound schot Toon 

6-7 Damy doorloper pas Aron 

6-7 EINDSTAND 

  



Wedstrijdtelegram : 

Weer zo’n wedstrijd met twee gezichten.  

Aanvankelijk een goed begin met een knappe doorloper van Ben op aangeven van 
Toon. Dan het scorebord dat haasje over speelde en uiteindelijk een ruststand 

bereikte van 4-4. 

Na de pauze een sterker Vos Reinaert dat even voor affluiten zelfs terug gelijk 
stelde. Uiteindelijk kon Damy met een knappe doorloper op aangeven van Aron 

de volledige buit binnenhalen. 

Nog even aangeven dat we in aanvallend opzicht veel te veel balverlies leden. 
Daardoor hebben we natuurlijk minder kansen kunnen afdwingen. 

De laatste 10 minuten werd in dat opzicht beter samengewerkt en dat heeft ons 

uiteindelijk uit de penarie geholpen.     

Nog een dikke merci aan de talrijk opgekomen supporters en tegelijk 
autovoerders. Die hebben mijns inziens kunnen genieten van een spannende 

wedstrijd.  

Reporters van dienst, 
Nancy & Roger 

 

Sparta Ranst – Geelse   3 – 5 
Aanval  : Nyah – Lore – Ben – Toon      

Verdediging : Emily – Claudia – Kobe – Damy    
Wissels  : 1

ste
 helft 22

ste
 minuut bij 1-2 stand : Jef ipv Lore (gekwetst 

– spoedig beterschap toegewenst)  

   2
de

 helft : Aron ipv Nyah 

   2
de

 helft : Joppe ipv Toon 
Scheidsrechter : Vandenbossche G (Deurne)      

Scoreverloop : 

1-1 Ben ver schot pas Toon 
1-3 RUSTSTAND 

2-3 Joppe strafworp zelf uitgelokt 

3-4 Kobe schot pas Claudia 

3-5 EINDSTAND 

Wedstrijdtelegram : 

Dramatisch begin en daardoor de ganse wedstrijd aangewezen op achtervolgen. 

Sparta bleef de ganse tijd wel veruit de sterkste ploeg en combineerde naar 
behoren. Maar Geelse werkte de enkele aangeboden kansen genadeloos af. 

Verliezen staat wel in onze woordenboek, maar tegen zulke ‘zwakke’ ploeg het 

onderspit delven, dat is eigenlijk een vernedering. 
Er zat weinig beweging in de ploeg en het verrassingseffect om open doelkansen 

af te dwingen bleek ditmaal zoek.  

De zwakte van de tegenstander werd zelden uitgebuit en ik meen dat we net daar 

ons verlies moeten aan toeschrijven.  



Oké, toch nog veel doelpogingen en de bal wou er maar niet in, dat is natuurlijk 

een klein excuus. Maar ja, een ploeg die bovenaan in de reeks staat moet haar 

suprematie nu eenmaal uitdrukken met een afwerking die in verhouding staat met 
het klassement. Ik denk dat na afloop van de wedstrijd de ganse ploeg wel 

ontgoocheld was, zo ook de supporters en de reporters.  

Nu komt onze tweede plaats wel terug in gevaar. Vooral Boeckenberg zal nu op 
de loer liggen om die van Sparta af te pakken. Wees op uw hoede mannen ! 

Rest mij nog om Lore een spoedig herstel toe te wensen en dat zij vlug terug aan 

trainen toe zal zijn.     
Reporters van dienst, 

Nancy & Roger 
 

RKC – Sparta Ranst   1 – 5 
Aanval  : Claudia – Kobe (M) – Joppe - Ben     

Verdediging : Nyah – Emily – Damy – Toon  

Reserven  : Jules 
Wissels  : Jules ipv Joppe (42

ste
 min.) 

Scoreverloop : 

0-1 Claudia schot pas Joppe na rebound gemiste strafworp 

0-2 Joppe schot pas Claudia 
1-2 RUSTSTAND 

1-3 Toon doorloper pas Nyah 

1-4 Joppe aan paal pas Kobe 
1-5 Joppe doorloper pas Claudia 

1-5 EINDSTAND 

 

Wedstrijdtelegram : 

Na een verre trip naar Retie, konden we niet alleen genieten van de wedstrijd van 

onze sholieren, maar konden de scholierenouders ook nog een stuk zien van de 

wedstrijd RKC U14-Sparta Ranst U14, waar Denzel zijn allereerste wedstrijd 
speelde (laatste 10 min. van de wedstrijd).  Hij scoorde nog waarempel met een 

prachtig schot ook.  Moet je toch maar kunnen hé! 

In eerste instantie leek de score van de scholierenwedstrijd niet echt op gang te 
komen.  Het vak dat in verdediging begon, heeft dit maar liefst 22 minuten mogen 

en moeten volhouden.  Pas na 22 min. stond de 0-2 op het scorebord en kon er van 

kant en functie gewisseld worden.  Nog voor de rust, werd er door RKC een 

goaltje meegepikt. 
Na de rust had Sparta Ranst geen genade meer.  Ze scoorden nog 3x en RKC kon 

geen enkel doelpunt meer afdwingen, wat de eindstand op 5-1 bracht.  Alleen heel 

jammer van die 2 gemiste strafworpen! 
Toch mag ik wel stellen, denk ik, dat we deze wedstrijd vooral hebben gewonnen, 

dankzij onze uitstekende verdediging. Volgende keer nog wat werken aan onze 



afwerking en dan kunnen we met een gerust hart naar de komende wedstrijden toe 

hé. 

Zondag 2/2/14 gaan we met z’n allen wandelen.  Ja toch hé ! Geen wedstrijden die 
dag dus, maar 9/2 spelen we een thuiswedstrijd tegen Putse.  Volgens mij moeten 

wij deze tegenstander aankunnen en de winst binnenhalen.  Iedereen dus goed 

uitgeslapen aan die match beginnen.  En vooral goed luisteren naar jullie 
trainers/coaches, dan komt dat allemaal in orde. 

Reporter van dienst, 

Nancy 

 

 

Agenda 
Zo 09/02 10u30 Sparta Ranst – Putse 

Za 15/02 14u30 Boeckenberg – Sparta Ranst Boeckenberg 
Zo 23/02  Vrij weekend 

Zo 02/03 12u30 Neerlandia – Sparta Ranst Driebeek – Gentbrugge 

Zo 09/03 10u30 Sparta Ranst – Vos Reinaert 
 

Training 
In Don Bosco – Vremde: 

Woensdag 20u00 –  21u00 

Vrijdag 17u00 – 18u00 
 

Klassement 

1. Putse   7w 14 ptn 

2. Sparta Ranst  8 12 

3. Boeckenberg  8 8 

4. Vos Reinaert  8 6 

5. Neerlandia  7 5 

6. RKC   8 5 

7. Geelse   8 4 

 

 
  



U 14 
 

Rijko – Sparta Ranst   12 – 2  
 

Aanval:  Wannes(m) – Kato – Ruben – Jente 

Verdediging: Jef(m) – Aline – Jens – Tijs 
 

Scoreverloop: 

0-1 Ruben inloper pas Jente 

1-6 RUSTSTAND 
2-7 Wannes inloper pas Jente 
 

Verslag: 

De eerste match in zaal begon onze U14 goed. De eerste vijf à tien minuten waren 
we de betere ploeg en we konden ook verdiend op voorsprong komen. Kort nadien 

maakte Rijko gelijk en van dan af daalde het spelpeil zeer snel. Er was geen 

beweging meer in de aanval, verdedigend stonden we te kijken naar de rebound, 
we lieten die van Rijko doen wat ze ook maar wilden. Er was totaal geen 

agressiviteit meer. Dat een tegengoal zo’n ommezwaai kan veroorzaken… 

De tweede helft bood weinig beterschap. Eén opflakkering (en ook een tweede 

doelpunt) was het enige dat we lieten zien. 
Volgende match kan het alleen maar beter… 

 

Sparta Ranst – RKC   10 – 1 
 

Aanval:  Rinske – Ruben(m) – Jente – Wannes 
Verdediging: Chloé – Aline – Jens (2

e
 helft Jef) – Tijs 

 

Scoreverloop: 

1-0 Wannes inloper pas Rinske 
2-0 Jente 

3-0 Aline vanuit steun 

4-0 Aline vanuit steun 
5-0 Jente inlegger na onderschepping Ruben, pas Wannes 

6-1 Aline schotje 

7-1 Tijs schotje – RUSTSTAND 
8-1 Ruben inloper pas Rinske 

9-1 Rinske schotje 

10-1 Aline schotje 
 

Verslag: 

Voor het eerst sinds lang stond de coach voor de keuze wie zou starten want er 

waren nog eens meer dan 8 spelers paraat voor de eerste thuismatch van het 
zaalseizoen. 



En voor eigen publiek speelden we een veel betere match dan vorige week. Al 

snel openden we de score en we bleven op dat elan doorgaan zodat we bij de rust 

al een veilige marge hadden. 
De tweede helft bleef de bal goed rondgaan en creëerden we meer dan voldoende 

kansen. Soms iets te overhaast en zo gingen veel kansen verloren. 

Een verdiende overwinning voor onze U14. 
Deze match lieten we de bal nog eens goed rondgaan, brachten de aanvallen goed 

op gang en verdedigden ook goed. Laat ons deze match onthouden en hierop 

voortbouwen de rest van het seizoen. 

 

Appels – Sparta Ranst   5 – 8 
 

Aanval  : Rinske – Nyah – Ruben – Wannes     

Verdediging : Aline – Julia (Jules die als meisje speelde) – Jens - Tijs 
 

Scoreverloop : 

1-1 Wannes doorloper pas Rinske 

1-2 Julia doorloper pas Tijs 
1-3 Aline doorloper pas Tijs 

2-4 Nyah achter de paal na rebound doorloper Rinske 

3-5 Tijs ver schot pas Julia 

3-5 RUSTSTAND 
3-6 Wannes schotje pas Ruben (met pijn-vingers !) 

4-7 Julia schot pas Aline 

4-8 Tijs achter de paal pas Jens 
5-8 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

Na een verre, maar aangename trip naar Dendermonde, kwamen we net iets te 
vroeg aan.  De zaal was nog gesloten en onze spelers moesten nog even wachten 

vooraleer ze de zaal konden betreden. 

Ook hier weer hetzelfde probleem als daags ervoor bij onze scholieren.  Deze keer 
had Rinske prijs.  Bij aankomst in Dendermonde bleek zij geen sportschoenen bij 

te hebben.  Trainer/coach Hans was onmiddellijk bereid om zijn sportschoenen uit 

te lenen, maar deze bleken helaas veel te groot te zijn.  Dan maar een oplossing 
zoeken bij de zaalwachter, maar deze kon ook geen oplossing bieden. Gelukkig 

was Dominique daar nog.  Rinske heeft dus haar wedstrijd alsnog kunnen spelen, 

met de ‘sportschoenen’ van Dominique. 

Het was nodig want er waren sowieso al 2 spelers te weinig, waardoor zowel Jules 
(of beter Julia), als Nyah de ploeg uit de nood kwamen helpen.  Zo kwamen we 

net aan 8 spelers. 

Hier mag ik toch wel spreken van een zeer mooie wedstrijd en dito prestatie van 
onze U14’s.  Er werd zeer mooi rond- en samengespeeld.  En het loonde.  Er 



kwamen kansen bij de vleet.  In eerste instantie wilden die kansen niet lukken, 

maar de aanhouder wint, nietwaar ? 

Wel een pechdagje voor onze Ruben.  Hij bezeerde zijn vingers, maar bleef toch 
dapper op het plein staan.  Goed gedaan hoor Ruben.  De supporters hebben 

allemaal gezien hoe rood je vingers zagen en dan toch nog blijven verder 

spelen….. chapeau !  Veel beterschap gewenst.  Zie maar dat die vinger(s) snel 
genezen zijn.  Ik heb ooit gehoord, en dat is echt waar hoor, dat je dan veel moet 

afwassen.  Dan genezen die vingers veel sneller. 

Uiteindelijk keerden we moe maar voldaan en met de overwinning op zak terug 
huiswaarts.  En trainer/coach Hans was een zeer tevreden man.  En terecht! 

Tot volgende week. 

Reporter van dienst, 

Nancy 
 

Sparta Ranst – Hove    5 – 8 
Aanval : Rinske – Ruben(m) – Wannes – Jente 
Verdediging : Aline – Chloé – Jens – Tijs 
 

Scoreverloop : 
1-1 Ruben inloper pas Rinske 

2-4 Wannes 

3-4 Jens schotje 
4-4 Tijs (penalty) na fout op hemzelf en actie Jens - RUSTSTAND 

5-4 Wannes inloper 

5-8 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram: 

Wat aarzelende start, met wat gemiste kansen. Het tweede doelpunt van Hove 

kwam wat dubieus tot stand (duwfout?). Op het einde van de eerste periode 
kwamen we wel helemaal terug in de match. 

Ook nadien vlogen we er meteen in maar verder dan één doelpuntje voorsprong 

kwamen we niet. Heel lang stond het dan 5-5 en 5-6; met dan (net ons misschien 

iets mindere?) aanvalsvak dat het goaltje moest zien te maken. Ondanks talrijke 
kansen lukte dit niet; ook omdat ze bij Hove goed verdedigde. Soms wel iets te 

veel, maar de scheids durfde niet meer na een woede-uitbarsting van de Hove-

coach (je zou voor minder). 
Winnen kunnen we zeker, maar niet vandaag. Dit was een les in efficiëntie tegen 6 

Hove-spelers. 

 

  



Ganda – Sparta Ranst   13 – 5 
Wisselvalligheid troef bij onze U14. Na enkele goeie matchen was dit er weer zo 
één om zeer snel te vergeten. Gebrek aan concentratie bij de rebound (of gewoon 

te braaf), de tegenstand de vrije baan geven voor de inloper, zelf elk schot vooraan 

tegen de korf gooien en dan, jawel, drie (!) gemiste penalty’s. Dan kan je geen 
match winnen. En misschien nog het ergste: de kopjes gaan snel naar beneden. 

 

Sparta Ranst – Technico   4 – 17 
 

Aanval:  Rinske – Jens – Wannes – Jente 

Verdediging: Nyah (2
e
 helft Kato) – Aline – Tijs – Ruben 

 

Verslag: 

Tot aan de rust speelde onze U14 goed mee; zeker in vergelijking met eerdere 

ontmoetingen met Technico liep het vandaag veel vlotter. Tot heel veel kansen 
leidde dit nog niet, maar met de rust en een 3–8 zeg je dan: we zijn op de goede 

weg. 

Over de tweede zijn we minder tevreden. Keer op keer werd onze verdediging 
voorbij gelopen en Technico scoorde vandaag bijna uitsluitend op inlopers. Ook 

de eigen aanval draaide plots niet meer. Een afstraffing is dan het logische 

gevolg… 
 

Sparta Ranst – Rijko   2 – 14 
 

 

Temse – Sparta Ranst   11 – 1 
 

Aanval  : Chloé – Tijs – Ruben – Jef     

Verdediging : Aline – Jente – Jens – Wannes 
 

Verslag: 
Tegen Temse speelden we een fantastische eerste helft. Vooral de eerste 

verdediging hield bijzonder lang stand tegen een nochtans sterk Temse. 

Aanvallend liep het veel minder; we blijven het moeilijk hebben met een fel 
opzittende tegenstander. Maar training loont: Als de tegenstander te kort op de bal 

speelt, nemen we de inloper. Ruben op pas van Tijs zorgde zo voor de 1–1. Net 

voor de pauze werd het nog 2–1 voor de thuisploeg. 
Wat er na de pauze gebeurde daar kunnen we kort over zijn. Wij speelden op 

hetzelfde niveau; aanvallend behoorlijk, maar we zouden net wat meer kansen 

moeten kunnen creëeren. Verdedigend hebben we geleerd uit vorige week, maar 

dit Temse scoorde de tweede periode aan 50% op ver schot. 
Opnieuw spijtig van het tweede deel… 

 
 

 



RKC – Sparta Ranst   6 – 14 
 

Aanval  :  Aline – Jens (m) – Jef – Ruben  

Verdediging : Chloé – Wannes (m) – Jente – Jules  

Wissel  : Denzel ipv Jules (15’ voor einde) 
 

Wedstrijdtelegram : 

Op papier een makkelijke match, toch duurde het even voor wij afstand 

konden nemen van dit RKC. Zij spelen zeer traag, wij kunnen sneller, maar 

liepen mee in hun tempo. Op die manier wordt het ook voor ons moeilijk 

natuurlijk. Tegen de rust werd de voorsprong voor ons dan eindelijk toch 

wat groter. Voor de rust scoorden wij 8 keer (Aline2 – Jens2 – Wannes3 - 

Jules) tegenover 3 voor RKC. 

Na de pauze zowat hetzelfde beeld. Aline, Wannes3 en Jente konden nog 

scoren voor ons zodat het even voor tijd 6-13 stond in ons voordeel. 

Op dat moment was Denzel al in het veld gekomen. Hij speelde zijn eerste 

minuten voor Sparta. En het werd een debuut om nooit te vergeten. Want 

wie zorgde voor de eindstand? Jawel Denzel scoorde met een schotje de 

14
e
 treffer voor Sparta en bracht zo de eindstand op 6–14. 

Proficiat aan de ganse ploeg. Ook de volgende matchen moeten we kunnen 

winnen. Bedankt Jules dat je in laatste instantie met ons wou meedoen, en 

bedankt Aline dat je ondanks een lichte knieblessure toch wou spelen. 
 

Agenda 
Zo 09/02 11u45 Sparta Ranst – Appels 

Zo 16/02 11u30 Hove – Sparta Ranst  Sportpark – Hove 
Zo 23/02 11u45 Sparta Ranst – Ganda 

Zo 02/03 12u45 Technico – Sparta Ranst Technico 

Zo 09/03 11u45 Sparta Ranst – Temse 
 

Training 
In turnzaal ‘De Knipoog’: 

Woensdag 16u45 tot 19u00 
 

Klassement 
1. Technico  9w 15 ptn 
2. Temse   9 13 

3. Ganda   9 12 

4. Rijko   8 11 
5. Hove   9 11 

6. Sparta Ranst  9 6 

7. Appels   8 2 

8. RKC   9 0  



KADETTEN 
 

Onze kadetten zijn een fel ploegje met heel wat potentieel, en met een 

enthousiasme dat enorm aanstekelijk werkt voor iedereen.  

Deze kids kan je geen groter plezier doen dan ze op een korfbalveld te zetten. 
 

Op de trainingen wordt er al wel eens wat (te veel) gespeeld en gestoeid, maar de 

wedstrijden neemt iedereen bloedserieus, ondanks de weinig talrijke 

overwinningen blijven deze Spartanen er altijd voor gaan en dat is de spirit die we 

willen zien. 
Dit jaar is vooral een leer-jaar, we spelen blijkbaar meestal tegen ploegen met een 

pak meer centimeters, jaren én ervaring, niet makkelijk maar wel ontzettend 

leerrijk, daarbij stellen we vast dat onze kadetten zich hier totaal niet door laten 
ontmoedigen, integendeel zelfs, de vechtlust is des te groter. 
  

Dat onze kadetten er zin in hebben is wel duidelijk, als je deze bende los laat op 

een korfbal veld is niets of niemand veilig ! 
·         Yannick: een echte tijger op het veld, gretig naar de bal én een 

doelpuntje. Heeft de balvaardigheid van Maradonna, maar dan met een 

korfbal natuurlijk. 

·         Emke: breng dit schietkanon in stelling en het is altijd raak ! 
·         Viktor: deze jongen is blijkbaar overal tegelijk, hoe doet die dat 

toch? Een kort lontje, als dit vatje buskruit ontploft ben je beter niet in de 

buurt, pech als je die dan als tegenstander hebt ! 
·         Hannah: ons geheim wapen, onderschat ze niet want je komt 

bedrogen uit.   

·         Sebas: hyper-actief maar op een korfbalveld is dat een ontzettend 
voordeel ! Beter een sprongetje te veel dan te weinig ! 

·         Rik: Deze jongen kan alles, scoren, rebound, verdedigen, leest het 

spel als een open boek. 

·         Nele: als er een penalty gescoord moet worden kan je altijd op Nele 
rekenen, deze meid wil je ook liefst voor je houden want als ze je voorbij 

gestoken is, dan is het meestal al te laat! 

·         Emma: Hou ze in de gaten want voor je het weet ben je de bal aan 
haar kwijtgespeeld, of erger nog, krijg je een goaltje te slikken ! 

·         Pauline: Onze meest recente aanwinst, met de nadruk op winst! 

Deze meid gaat er voor, met de moed van een leeuwin. 

·         Niels: deze beer is niet van zijn stuk te brengen, kan verrassend uit 
de bus komen. 

·         Hanne: spijtig genoeg nog altijd geblesseerd aan de knie, we missen 

ze allemaal ontzettend en kunnen niet wachten tot ze terug komt. 
·         Arne: Snel als de bliksem, loopt kilometers zonder moe te worden, 

een werkpaard én renpaard tegelijk. 



·         Robbe: Altijd verassend hoe deze gast toch nog nét bij de bal kan 

komen en deze zo kan afsnoepen. Als Robbe zijn turbo opzet gaat het 

ontzettend hard! 

 

Verde – Sparta Ranst   16 – 1 
 

Sparta Ranst – Boechout  5 – 0 
Een eerste overwinning in onze thuiszaal, alles zat goed, en dan komt de rest 

vanzelf: mooi rondspelen, goede kansen creëren, en dan nog eens afwerken. 

Het publiek heeft meegenoten, en de standaard voor onze volgende wedstrijden 
die dag was ineens gezet. 

Knap werk van de HELE ploeg ! 

 

KCBJ – Sparta Ranst   5 – 1 
Een leuke wedstrijd om te bekijken, met weerom 1000% inzet van iedereen. 
Rik met een ver schot bracht veegde de 0 van het bord, maar spijtig genoeg zat er 

niet meer in. We konden wel een paar mooie kansen creëren, maar de afwerking 

laat soms nog te wensen over. 

Onze kadetten lagen nooit echt onder, maar als je niet kan scoren is de uitslag 
navenant. 

 

Sparta Ranst – Neerlandia   2 – 5 
Geen thuisoverwinning deze keer, weerom de afwerking die ons de das omdoet, 

oefenen op dat schot is de boodschap. 

 

Scaldis – Sparta Ranst   6 – 3 
We noteren 3 doelpunten van Yannick, Emma en Viktor. 

Met dit Scaldis kunnen we goed meespelen, maar onze kadetten moeten dit jaar 

blijkbaar altijd in de hoogte werken. Als we nu nog zelf de komende jaren de 
nodige centimeters kunnen groeien, komt het helemaal goed ! 

 

Sparta Ranst – Technico  5 – 2 
 

ATBS – Sparta Ranst   1 – 3 
 

Sparta Ranst – Verde  0 – 16 
 

Boechout – Sparta Ranst   4 – 1 
  



Agenda 

Zo 09/02 09u30 Sparta Ranst – KCBJ 

Zo 15/02 12u15 Neerlandia – Sparta Ranst Sint-Jozef – Gent 

Zo 23/02 10u30 Sparta Ranst – Scaldis 

Zo 02/03 10u15 Technico – Sparta Ranst Technico 

Zo 09/03 09u30 Sparta Ranst – ATBS 

 

Training 

In het Loo: 

Woensdag 17u00 tot 18u00 

Vrijdag 19u00 tot 20u00 

(2-wekelijks: 17 jan – 31 jan enz./ niet op 3 jan) 

 

Klassement 

1. Verde   9w 18 ptn 

2. Neerlandia  9 13 

3. Scaldis   9 12 

4. Technico  9 10 

5. KCBJ   9 9 

6. Sparta Ranst  9 6 

7. Boechout  9 4 

8. ATBS   9 0 

 
  



PUPILLEN 
 

Agenda 
 

Za 08/02 Wedstrijden tegen RKC en Geelse 

  Sporthal: Het Loo (exacte uur volgt via Martine) 
 

Za 15/02 14u00-16u00 Wedstrijden tegen Meeuwen en Rijko 

  Sporthal: KA Berchem 

 

Training 

In Het Loo: 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 

 

 
 

 

MINIEMEN  
 

Agenda 

Za 15/02 11u30 – 12u30 Boeckenberg 

  Sporthal: Boeckenberg sportcenter 

 

 

Training 

In Het Loo: 

Zaterdag 10u00 tot 11u00 

 

 

 

 
 

  



RECREANTEN 
 

Training 
Maandag afwisselend 20u – 21u en 21u – 22u 

(23 dec 20u; 30 dec 21u; 6 jan 20u; enz.) 
 

Agenda 

Za 08/02 Tornooi in Melsele (uren nog niet gekend) 

 

Sparta Ranst – Hoevenen 4 – 4 
Wedstrijd van 2 november – gespeeld op veld 
 

Aanval  : Guido – Damy – Gerda – Edith   
Verdediging : Kris / bij 3-1 stand Stefan – Eddy – Katrien – Carla   
 

Scoreverloop : 
1-0 Guido schot pas Damy 

2-1 Katrien schot pas Kris 

3-1 Eddy schot pas Katrien 

4-1 Guido schot pas Damy - RUSTSTAND 
4-4 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 
Niettegenstaande de november-maand haar intrede deed. Niettegenstaande het 

terrein er, gezien de hevige regen van de nacht en morgen daarvoor, er nog zeer 

goed bij lag. Toch nog heel prachtig korfbalweer. 

Onze recreanten verheugden zich op de komst van de recreanten van Hoevenen. 
Aanvankelijk toch een tekort van één heer en Damy was bereid die lacune op te 

vullen. Even later verscheen Stefan en die verving op zijn beurt onze Kris die 

wegens kwetsuur niet meer verder kon. 
Buiten onze oude getrouwen Guido, Gerda, Edith, Kris, Stefan, Eddy en Carla 

verscheen ook onze nieuwbakken recreante Katrien. Na slechts een 2-tal 

trainingen ging ze haar vuurdoop tegemoet. Katrien zal haar maidenmatch niet 
gauw vergeten. Nadat Guido voor de openingstreffer tekende was zij het die met 

een gericht schot de 2-1 op het scorebord liet zetten. En was ze blij? Aan haar 

‘kopje’ te zien zeer zeker, ze glunderde voorwaar. Knap hoor Katrien, ik zou zo 

zeggen: “NOG VAN DAT”! En van mij mag je nu al de ‘korfbalmicrobe’ hebben. 
Die smaakt zeer zoet hoor en maakt dat je het korfbalgebeuren niet meer kan 

missen. 

Nog gedurende de eerste periode lukten Eddy en Guido elk nog een schotje en de 
ruststand van 4-1 stond op het bord. 

Dat Hoevenen een te duchten ploegje heeft dat wisten we wel. Komt er nog bij dat 

ze het de tweede helft echt konden bewijzen ook. De Hoevense verdediging liet 



nog maar weinig toe en aanvallend konden ze ook nog een vuist maken. Een 

terechte en verdiende drawn als gevolg: 4-4 !!! 

Ik meen dat eenieder zich heeft vermaakt en moet ook nog een complimentje 
geven aan alle spelers en speelsters, zowel van Sparta als van Hoevenen, voor de 

fair play die zij aan de dag legden. Leuk om mee te maken. 

Nog een verdiende belegde boterham, een natje en heel wat napraten over de 
wedstrijd. Dat is natuurlijk steeds aan de orde bij een recreatief treffen. Ik sta, 

samen met jullie, reeds te popelen naar de volgende editie ...  

Een dikke proficiat aan alle aanwezigen, zowel aan thuis- als uitspelers.   

 
Aalst – Sparta Ranst 4 – 6 
Aanval  : Rudy – Guido – Emily – Nyah      

Verdediging : Eddy – Stefan – Carla – Gerda  

Wissels  : 2
de

 helft : Kris ipv Rudy 
   2

de
 helft : Edith ipv Gerda 

 

Scheidsrechter : Yves Van Den Bosch (Bornem)      
 

Scoreverloop : 

1-1 Guido doorloper pas Emily 

1-2 Stefan dicht na opvang doorloper Eddy 
2-3 Rudy schot pas Emily  

2-3 RUSTSTAND 

2-4 Guido schot pas Emily 
4-5 Guido schot pas Kris 

4-5 Ago Aalst strafworp gemist 

4-6  Guido schot pas Kris 

4-6 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 

De einduitslag laat het misschien niet zo sterk vermoeden, maar eigenlijk een 
vlotte overwinning voor Sparta. Jullie speelden een dijk van een wedstrijd tegen 

een niet onaardig aanvallend Ago Aalst. 

Vooraf zou ik getekend hebben voor een drawn, maar dankzij jullie gedrevenheid 

rijfden we een oververdiende overwinning binnen. 
Zoals steeds (vermoed ik toch) was Stefan een van de opgemerkte figuren. En 

nadat hij dan nog op de koop toe scoorde was er geen houden meer aan. 

Dat Guido steeds de afwerker van dienst is, dat is geweten. Maar dat Rudy ook 
regelmatig zijn duit in het zakje doet, daarvan getuige de 2-3. 

Onze younsters, Emily en Nyah, profileren zich stilaan tot all-rounders van hun 

club. Het is immers niet de eerste keer dat zij proeven van het seniorengeweld en 
stilaan worden het zowat vaste waarden bij onze recreantenploeg, waarvoor dank. 

Prima overwinning en dito prestatie! 



Bornem – Sparta Ranst 5 – 8 
 

Aanval  : Guido – Rudy – Edith – Nyah      

Verdediging : Eddy – Stefan – Carla – Gerda   
Wisselspelers  : Kris – Emily – Nancy  

Wissels  : 2
de

 helft : Emily ipv Nyah 

   2
de

 helft : Kris ipv Guido 
 

Scheidsrechter : Ago Aalst      
 

Scoreverloop : 
0-1 Edith achter de paal pas Nyah 

0-2 Guido schot pas Nyah 

1-3 Eddy doorloper pas Gerda 
2-4 Edith schot pas Nyah 

3-5 Carla schot pas Gerda 

4-6 Rudy schotje pas Guido 

4-7 Eddy schot pas Carla 
4-7 RUSTSTAND 

5-8  Emily schot pas Edith 

5-8 EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram: 

Tijdens deze match mochten we de snelheid en het afwerkend vermogen van 

zowel Eddy als Edith bewonderen. Beide speelden duidelijk met volle goesting en 
lieten zich van hun beste kant zien. Exponent : elk 2 doelpunten. 

Ook nu weer bij onze heren Guido en Rudy aan het kanon. Bij onze dames (buiten 

Edith – zie alinea hiervoor) eerst onze mentor Carla, daarna onze scholier Emily 
die effe scoorden.  

Gerda, Kris, Stefan en Nyah bleven op niveau presteren en bleven met kwistige 

passen strooien. Dat is momenteel de sterkte van ons recreantenteam, ‘eendracht 
en samenwerking maakt macht’. 

Na de pauze ging het wat stroever en de fysieke krachten namen zienderogen af. 

Zo ook bij onze tegenstrevers. Twee wedstrijden na mekaar van elk 2x 25 minuten 

was eigenlijk van het goede teveel.  
Toch hielden onze recreanten stand en gingen met de tweede achtereenvolgende 

overwinning lopen, waarvoor een dikke proficiat.   

  
Reporters van dienst, 

Nancy & Roger 

  



Recreantentornooi  25-01-2014 
Onze recreanten speelden dit tornooi met hun nieuwste aanwinsten! 

 
Ploeg  : Filip – Koen – Guido – Kris – Chris – Rudy       

   Edith – Gerda – Carla – Nancy – Fien 

 

Sparta Ranst – Hoboken 3 – 1 
Scoreverloop : 

1-0 Fien doorloper wervelende pas Guido vanuit het ander vak 
2-0 Filip dicht pas Fien 

3-0 Guido strafworp zelf uitgelokt 

3-1 EINDSTAND 

 

Wedstrijdtelegram : 

Met het heroptreden van een tegelijk herboren Fien in onze rangen en Guido die 

weer eens een kei van een match speelde kon de overwinning niet uitblijven. 
Beide hielden ze zowat alle situaties in het oog en konden ze bijsturen daar waar 

nodig. 

Voeg daarbij de know how van onze andere dames Edith, Gerda, Carla, Nancy 
plus Kris en Rudy, dan kan je daaruit afleiden dat we een sterke ploeg op de 

zaalvloer hadden staan. 

Ja ja, ik hoor u al reclameren, natuurlijk waren Filip, Koen en Chris ook van de 
partij. En natuurlijk lieten zij zich van hun beste kant zien. Meer nog, zij speelden 

knap mee in de opbouw naar talrijke kansen toe.  

Zo zie je, beste nieuwelingen, dat een wedstrijd spelen toch nog iets anders is dan 

een training. Het is immers in de match dat ge het klappen van de zweep leert. De 
eventuele tekortkomingen worden dan blootgelegd en daar kan je dan op training 

aan werken.  

Toch nog even ter verduidelijking, de ‘ganse ploeg’ heeft zeker op een hoog 
niveau gespeeld hoor. Ik was fier op Sparta om zo’n ploeg bezig te zien.   

Globaal genomen konden wij dus onze tegenstander het vuur aan de schenen 

leggen met een uitgebalanceerde ploeg. Uiteraard volgde dan een mooi resultaat ...  

Proficiat beste mensen !!! 
 

  



Sparta Ranst – Sikopi  2 – 3 
Scoreverloop : 
1-2 Chris ver schot pas Nancy 

2-2 Chris idem dito ver schot pas Nancy 

2-3 EINDSTAND 

 

Wedstrijdtelegram : 

Nipt verloren maar eigenlijk de beste match van die avond. 

Iedereen ging er weer voor maar de kansen werden ditmaal nauwelijks benut. De 
bal wou maar niet door de korf. Misschien in het vervolg de mand eens nakijken 

of er geen ‘scheel’ op zit. 

Wie er ditmaal wel heel sterk in het stuk voorkwam, dat was onze Chris. Amai 
man, hij zette op zijn eentje de bordjes gelijk met twee verre worpen die hun doel 

niet misten. Van een huzarenstukje gesproken, dat was er een dat kon tellen. 

De wedstrijd leek te eindigen op een drawn (2-2), maar de scheidsrechter besliste 
daar anders over. Een licht toegekende strafworp werd door Sikopi omgezet en 

daardoor konden zij met een, weliswaar nipte, overwinning huiswaarts keren. 

Jullie mogen terecht fier zijn op uw prestatie. Het is mooi om jullie bezig te zien. 

Inzet 125% en fysieke kracht 100%. Waar we nog aan moeten werken is het rustig 
opbouwen naar kansen toe. Vervolgens iets wat je niet in een twee drie leert, 

namelijk techniek bijschaven. Op tactisch vlak kan je ook nog veel bijleren maar 

dat legt uw trainer wel uit tijdens de oefenstonden.       
Oh ja, een bedankje aan het adres van Dominique voor het nemen van een 

groepsfoto van onze aanwezige recreanten. Misschien nog eens een kiekje nemen 

als we helemaal volledig kunnen aantreden, dat zou ook leuk zijn. Thanks !!! 

Reporter van dienst, 
Roger 

 

  



ACTIVITEITEN 
 

 

Een overzicht van de verdere activiteiten dit seizoen: 

 

 

15 maart 2014  Mosselavond 

 

4 april 2014  Kampioenenviering gemeente Ranst (20u) 

Voor de reeksoverwinning van onze kadetten in de 

terugronde vorig seizoen. 

 

26 april 2014  Algemene vergadering 

 

17 mei   Clubactiviteit 

 

 
 

 
 

  



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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