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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors,
De winter hebben we dit jaar (nog?) niet gezien en toch zit de
zaalcompetitie er weeral op. Met drie jeugdploegen in competitie waren de
zondagen als vanouds goed gevuld.
Het was voor Sparta een zaalcompetitie met veel hoogtes en laagtes.
Onze gewestelijken streden tot de laatste speeldag mee voor de eerste
plaats in hun reeks. Op die slotspeeldag wonnen ze zelf met ruim verschil,
maar ook de concurrentie deed dat zodat een derde plaats op slechts twee
punten van de leider een ietwat pijnlijk gevolg is.
Voor de kern beloofde het vooraf een moeilijk seizoen te worden, met het
behoud als enige doel. Tot op het einde was het ook voor hen spannend,
maar het verlies in Turnhout was er teveel aan. Gestreden werd er zeker,
maar het mocht dit jaar niet zijn voor hen.
Onze jeugdploegen tenslotte beleefden veel plezier. Allen wonnen ze de
nodige matchen, maar een eerste plaats in hun reeks zat er voor geen van de
drie ploegen in.
Een nieuwe kans krijgen zij in de eindronde op veld. De jeugd begint daar
weer vanaf nul en dus heeft iedereen terug evenveel kans.
Onze gewestelijken spelen verder aan de competitie die zij in september
zijn begonnen. Na 9 speeldagen staan zijn in het midden; er zijn nog 5
matchen te spelen voor onze gewestelijken.
Het bestuur denkt ook al volop aan het nieuwe seizoen en bekijkt de
verschillende mogelijkheden voor de indeling van onze jeugdploegen.
Meer info hierover mag je zeker verwachten op onze algemene
vergadering van 26 april!
Andere dagen om in je agenda te noteren: 17 mei en 21 juni.
We zien mekaar hopelijk vaak bij de wedstrijden en bij die clubactiviteiten.
Het bestuur

www.deolifant.com

Bloemen op bestelling
03/475 98 45
Gasthuisstraat 24, Ranst

www.deridder-goossens.be
Schoolstraat 33, Ranst

Bakkerij Pollet
Lievevrouwestraat 30, Ranst
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Sparta Ranst – Appels
Ploeg

:

Wisselspelers :
Wissels
:
Scheidsrechter :

4 – 20

Pieter – Jan – Kristel – Katrien
Sten – Bert – Inge – Ellen
Hans – Guido – Charlotte
2de helft  Charlotte ipv Inge
12 minuten voor het einde bij 3-17 stand  Hans ipv Sten
Eddy Mertens (Meeuwen)

Scoreverloop :
1-6
Jan strafworp zelf uitgelokt
1-11 RUSTSTAND
2-12 Bert dicht schotje op doorsteekpas van Sten
3-17 Jan schot pas Kristel
4-18 Bert strafworp uitgelokt Hans
4-20 EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Een pandoering van jewelste en toch hebben we onze huid nog duur verkocht.
Raar hé.
We hebben als leeuwen (en leeuwinnen) gestreden tegen een ploeg die fysiek wel
heel wat te bieden had.
Appels had daar wel wat geduw en getrek bij nodig, maar als de scheidsrechter
zulks toelaat dan is er weinig of niets aan te doen. Komt daar bij dat Appels zowat
alles mee kreeg wat er te krijgen viel. Eigenlijk een slechte beurt voor de referee
van dienst.
Dat mede door de afwezigheid van enkele titularissen dit treffen niet zou
gewonnen worden daar waren we eigenlijk vooraf al zeker van. Maar zulke zware
nederlaag was onverwacht en verdienden we nu ook weer niet.
We zullen verder dan maar zwijgen en uitkijken naar de volgende confrontatie, uit
tegen Hove. Succes toegewenst!
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Hove – Sparta Ranst
Aanval
Verdediging
Reserven
Scheidsrechter

:
:
:
:

9–9

Steven – Kristof – Katrien – Charlotte
Bert – Sten – Ellen – Sofie
Inge – Kristel – Jan
Jan Nelen (Spartacus)

Scoreverloop :
2-1
Sten schot pas Ellen
3-1
Strafworp tegen Bert, gemist Hove
3-2
Kristof omdraaier pas Steven
4-3
Bert schot pas Sofie
5-4
Steven strafworp zelf uitgelokt
5-4
Strafworp tegen Bert, gemist Hove
5-5
Charlotte schot pas Kristof
5-5
RUSTSTAND
6-6
Sten achter de paal pas Bert na doorbraak
6-7
Kristof doorloper knappe pas Charlotte
6-8
Kristof ver schot pas Steven
8-9
Steven strafworp uitgelokt Kristof
9-9
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Zoals reeds jaren zijn wij het zwarte beest voor Hove.
Hove is deze zaalcompetitie op een hoog niveau aan het spelen maar moest uit
tegen Sparta 2 punten laten liggen.
Nu thuis tegen Sparta toch in extremis nog een puntje gepakt en daarvoor danken
ze de korfbalgoden.
Ik vermoed dat de ervaring van Sparta een grote rol heeft gespeeld en dat Hove
tegen zichzelf moest opboksen. Allemaal niet slecht hoor, maar toch een tikkeltje
te zenuwachtig als het er op aan kwam.
Dit Sparta was nog eens volledig en dan laten ze toch nog altijd hun vroegere
klasse zien. Steven werd redelijk in bedwang gehouden door zijn tegenstander,
maar dan staat onze Kristof op als de reddende engel. Dat is natuurlijk de kunst
van een goed spelend geheel.
Er werd gevochten voor elke bal. Een weliswaar goed leidende ref liet af en toe
wel eens een steekje vallen. Hij zag geen graten in enkele Hovese tussenkomsten
die niet erg koosjer waren en in stippen hadden moeten uitmonden.
Maar ja, zo heeft iedere supporter wel eens zijn eigen verhaal over een wervelende
derby.

De ultieme puntendeling paste niet erg binnen onze strategie. Hadden we die ene
goal kunnen afwenden, dan stonden we ietwat zekerder op onze benen. Nu zal het
de volgende matchen bang afwachten zijn of we laatst of voorlaatst eindigen. Ik
vrees ervoor dat we uiteindelijk weer een bijkomend wedstrijdje zullen moeten
spelen in een eindronde te Herentals. Waarschijnlijk zal dat Deurne dan zijn.
Maar kom beste mensen, mijn pronostiek moet niet de juiste zijn hoor. Graag de
volgende matchen met winst afsluiten en de degradatie of degradatie-wedstrijden
ontlopen.
Voor nu, knappe wedstrijd gespeeld met uiteindelijk een meer dan verdiend
gelijkspel.
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Sparta Ranst – Aalst
Technico Turnhout – Sparta Ranst
Sparta Ranst – Vos Reinaert

Eindklassement zaalcompetitie
Hoofdklasse 2
1. Appels
14w
2. Aalst
14
3. Hove
14
4. Boechout
14
5. KCBJ
14
6. Vos Reinaert
14
7. Technico
14
8. Sparta Ranst
14

21ptn
19
18
16
14
10
9
5

11 – 17
17 - 15
11 – 17

GEWESTELIJKEN
Sparta Ranst – Ekerse

12 – 3

Aanval
:
Carine – Eva – Eddy – Guido
Verdediging :
Charlotte – Karleen – Rudi – Hans
Wisselspelers :
Pieter – Jan – Kristel – Carla
Wissels
:
2de helft  Carla ipv Charlotte
Scheidsrechter :
Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)
Scoreverloop :
1-0
Eddy schot achter de paal pas Eva
2-0
Guido schot pas Eva
3-0
Hans strafworp uitgelokt Charlotte
4-0
Charlotte schot pas Rudi
5-0
Carine doorloper pas Eddy
6-0
Eva aan de paal pas Eddy
7-0
Hans schot pas Rudi
7-0
RUSTSTAND
8-0
Hans schot pas Rudi
9-0
Carine doorloper pas Guido
10-0 Guido schot pas ???
11-1 Karleen schot pas ???
12-1 Guido doorloper pas Carine
12-3 EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Ekerse kwam ditmaal echt zwak voor de dag. Hier en daar was er binnen deze
match wel wat strijd te bespeuren maar telkens moest Ekerse het onderspit delven.
Dat maakt dat onze gewestelijken stilaan naar een goede klassering evolueren.
Toch een gegeven dat sommige andere ploegen jullie wat zullen benijden
nietwaar. Maar weet je, het is echt jullie verdienste hoor.
Volgende week tegen en op Boeckenberg, onze directe belager voor een van de
eerste plaatsen in het klassement. Benieuwd of we daar kunnen stunten.
Een knaller van een wedstrijd waar iedereen de pannen van het dak speelde. Graag
nog meer van dat!
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Boeckenberg – Sparta Ranst 8 – 5

Sparta Ranst – Vobako/ASOC

14 – 9

Aanval
:
Ellen – Eva – Guido – Pieter
Verdediging :
Martine – Karleen – Rudi – Hans
Reserven
:
An – Christophe – Kristel
Wissel
:
Bij aanvang 2de helft : Kristel ipv Ellen
Scheidsrechter :
Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)
Scoreverloop :
1-0
Pieter schot pas Eva
2-0
Ellen schot pas Pieter
3-1
Karleen schot pas Rudi
4-1
Eva schot pas Guido
5-2
Hans schot pas Rudi
5-2
Hans strafworp uitgelokt Karleen  ei zo na er in
6-2
Martine schot pas Hans
7-2
Pieter schot pas Ellen
8-3
Martine doorloper pas Hans
8-3
RUSTSTAND
9-4
Guido schot pas Eva
10-5 Hans schot pas Karleen
11-6 Kristel alleen aan de paal  pas en goed gezien van Pieter
12-7 Karleen strafworp zelf uitgelokt
13-7 Martine ver schot pas Hans
14-8 Kristel schot pas Guido
14-9 strafworp ASOC/Vobako  gemist
14-9 EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Ach wat spijtig, onze Rudi deed toch zo zijn best tegen die ultra snelle opponent,
maar scoren zat er deze wedstrijd voor hem jammer genoeg niet in. Hij blonk
evenwel uit in het geven van enkele mooie assists.
Alle andere Spartanen droegen effectief bij om tot deze onvoorziene en vlotte
overwinning te komen. En dat tegen het eerst geklasseerde ASOC/Vobako team?
Een extra pluim op onze hoed.
Wat was dan onze sterkte om tegen dit team te winnen? Onze afwerking dus. Van
bij de start grepen we onze tegenstander bij de keel. We spreken van vlot
samenspel dat uitmondt in open kansen en knappe korven.
Vobako zag het een tijd lang niet meer zitten. Ze kregen de krop in de keel want
ze waren de laatste tijd niet meer gewoon om te verliezen. Het was voor hen een
mokerslag van jewelste en die kwamen ze niet meer te boven. Ze vroegen zich af
hoe dit in godsnaam kon gebeuren. En tot overmaat van ramp moesten ze door dit
verlies de eerste plaats aan Voorwaarts laten.

Daar trekken wij ons echter weinig van aan. We kunnen enkel maar fier zijn op
onze prestatie. Mede omdat we de rust bewaarden bij de vele hevige contacten die
onze tegenstrevers in petto hadden.
Door dit huzarenstukje en de bijhorende overwinning zijn we een heuse
‘subtopper’ in deze reeks. Eigenlijk kunnen we van zowat alle ploegen winnen.
De mentaliteit hebben we vast en zeker.
Topscoorster van de week  ons Martine met zomaar eventjes drie korven. Dan
Pieter, Karleen, Hans en Kristel met elk twee korven. Ellen, Eva en Guido
vervolledigden de scoretabel met elk één doelpunt. Proficiat hoor!
Niet vergeten om Ellen en Kristel te bedanken voor hun knappe invalbeurt. Jullie
gaven een extra dimensie aan ons team en dat waarderen we enorm.
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

ASKC – Sparta Ranst
Sparta Ranst – KCBJ

8 – 20
16 – 3

Agenda
 veldcompetitie
Zo 30/03
09u30 Sparta Ranst – Voorwaarts
Zo 06/04
11u00 Beveren – Sparta Ranst
Zo 13/04
09u30 Sparta Ranst – KCBJ
Zo 27/04
10u30 Rijko – Sparta Ranst
Zo 04/05
09u30 Sparta Ranst – Vobako/ASOC
Training
Woensdag afwisselend om 19u en 20u
Klassement
 zaalcompetitie
1. Voorwaarts
14w 22 ptn
2. Asoc/Vobako
14
22
3. Sparta Ranst
14
20
4. Boeckenberg
14
19
5. Ekerse
14
13
6. Beveren Waas
14
8
7. ASKC
14
6
8. KCBJ
14
2
 Veldcompetitie (de competitie van voor de winter gaat verder)
Sparta staat momenteel – na 9 van de 14 speeldagen – op een vijfde
plaats met 9 ptn. Voorwaarts leidt met 17 ptn.

SCHOLIEREN
Sparta Ranst – Putse

6–6

Aanval
:
Lore – Nyah – Joppe – Ben
Verdediging :
Emily – Jef – Damy – Jules
Wissels
:
2de helft  Toon ipv Damy + Aron ipv Jef
Scheidsrechter :
Aloïs Goddefroy (Boechout)
Scoreverloop :
1-0
Joppe schot pas Lore
1-0
Lore strafworp uitgelokt Nyah ei zo na binnen
2-0
Nyah doorloper pas Joppe
3-3
Joppe strafworp zelf uitgelokt
3-4
RUSTSTAND
4-4
Aron strafworp zelf uitgelokt
5-5
Joppe achter de paal na rebound eigen strafworp uitgelokt Nyah
6-5
Jules doorloper pas Emily
6-6
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Knappe wedstrijd en dito inzet. En toch had ik het gevoel dat we deze wedstrijd
winnend hadden moeten afsluiten.
Sparta speelde vooral gedurende de eerste helft op een hoog niveau. Dit Putse
moest de wet van de sterkste ondergaan.
En toch weer hier en daar wat verdedigende foutjes waar Putse optimaal van
profiteerde. Dat kan je natuurlijk wel verwachten van de autoritaire leider van
deze reeks.
Even voor tijd mochten we nog dromen van de overwinning. Maar dan kreeg
Putse in extremis de bal nog door de mand. Gevolg: een puntendeling waar
eigenlijk Putse blij mocht mee zijn.
Scholieren: felicitaties vanwege alle aanwezige supporters. We hebben genoten
hoor!
Aan onze coaches van dienst: optimale en prima begeleiding.
Volgende week verwacht het dekselse Boeckenberg ons. Benieuwd of we ook
deze keer onze slag kunnen slaan.
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Boeckenberg – Sparta Ranst 4 – 2
Aanval
Verdediging
Wissels
Scheidsrechter

:
:
:
:

Rinske – Emily – Joppe – Kobe
Nyah – Aron (M) – Ben – Damy
2de helft 29ste minuut  Jules ipv Ben
Paul Boudiny (AKC)

Scoreverloop :
3-1
Aron doorloper pas Ben
4-1
RUSTSTAND
4-2
Joppe omdraaier pas Rinske (zus)
4-2
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
De tweede plaats blijft in het vizier, maar dan moeten we vanaf nu dringend uit
een ander vaatje gaan tappen.
Een blitsstart van Boeckenberg maakte dat het al na een 10-tal minuten 3-0 stond.
We verdedigden te slap en in aanvallend opzicht waren we veel te traag.
Boeckenberg daarentegen bleef het onze ploeg heel de wedstrijd moeilijk maken
door fervent voor te spelen. Omdat we te traag acteerden hadden we daar geen
antwoord op, dit niettegenstaande heelwat meer balbezit.
Traag spelen, onnodig balverlies, de steun te laat aanspelen. Allemaal
ingrediënten die een match doen verliezen.
Een 10-tal minuten voor tijd begon het eindelijk wat vlotter te lopen. We
creëerden een aantal kansen maar dan bleef onze afwerking weer in gebreke.
De constantste speler van deze wedstrijd bleek Emily te zijn. Knappe
tussenkomsten en knappe rebound-momenten. Ook Rinske even in de bloemen
zetten. Een keurige wedstrijd met slechts één verloren bal. Als dat niet knap is dan
weet ik het niet meer. Dat belooft voor de toekomst.
En last but not least: onze meisjes kregen geen enkel doelpunt tegen. Wauw, wat
een verdediging!
Nog even meegeven dat er geweldig veel Sparta-supporters opdaagden voor dit
duel. Mag in de toekomst nog hoor. Altijd welkom om onze (en uw) youngsters
aan te moedigen.
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Neerlandia – Sparta Ranst

7–4

Aanval
:
Emily – Ben (M) – Joppe – Jens
Verdediging :
Lore – Kato – Wannes – Toon
Scoreverloop :
3 – 0 RUSTSTAND
3 – 1 Wannes schot pas Lore na vrijworp

4–2
5–3
7–4
7–4

Joppe schot pas Jens
Wannes strafworp, zelf uitgelokt
Wannes doorloper pas Lore
EINDSTAND

Wedstrijdtelegram :
In de eerste plaats wil ik de spelers van onze U14 bedanken voor hun invalbeurt.
Kato, Jens en Wannes, jullie mogen dat nog doen hoor ! Wij komen dan ook wel
weer supporteren.
Ik veronderstel dat het voor onze scholieren vandaag niet zo’n aangename
wedstrijd was. En inderdaad, de scheids was één van de redenen. Maar kom, hij
is ook maar een mens en mensen kunnen zich wel eens vergissen zeker. Ik denk
dat deze scheids wel héél menselijk was. Hahaha….
Toch bleven de scholieren er in geloven en eerlijk gezegd, bij een 5-3 stand
begonnen de supporters en coaches er ook weer wat meer in te geloven.
Maar hoe zat dat nu weer met die score en de klok ? Ongelooflijk maar waar. 2
elektronische scoreborden en dan nog in panne vallen. Dus het manuele bord maar
gaan zoeken….


Enfin, niets aan te doen zeker ? Uiteindelijk liep de stand uit tot 7-4.
Volgende week de laatste zaalwedstrijd, als ik me niet vergis. Dan gaan we er
nog eens een lap op geven hé.
Reporter van dienst,
Nancy

Sparta Ranst – Vos Reinaert 10 – 4
Aanval
:
Joppe – Jef – Claudia – Emily
Verdediging :
Damy – Toon – Lore – Kobe
Scheidsrechter :
Dirk Brynaert (Temse)
Scoreverloop :
1-0
Jef doorloper pas Emily
2-0
Joppe ver schot pas Emily
3-0
Damy doorloper pas Lore
4-0
Kobe doorloper pas Lore
5-0
Joppe schot pas Emily
6-0
Emily schot pas Joppe

6-0
RUSTSTAND
7-0
Lore dicht na opvang schot Toon
8-0
Lore doorloper pas ???
9-2
Lore doorloper pas Toon
9-4
Joppe strafworp gemist uitgelokt Jef
10-4 Claudia doorloper pas Joppe
10-4 EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Deze overwinning hebben we echt niet gestolen hoor. Van deze referee kregen we
geen enkel cadeau, dus moesten we deze overwinning enkel en alleen aan onszelf
danken.
Vooral tijdens de tweede helft strooide de referee “gewonnen verloren” met
strafworpen, eentje voor ons en een viertal voor Vos Reinaert. Dankzij het missen
van zeker 2 strafworpen kon Vos Reinaert onze overwinning niet echt bedreigen.
Een prachtig resultaat en mede daarom een knappe eindrangschikking. Tweede
achter het ongenaakbare Putse. Wat mij betreft een goede zaalcompetitie dus.
Alhoewel er eigenlijk meer in zat hé. Enkele mindere matchen tegen bvb Geelse
en Boeckenberg. Ook op Putse speelden we niet echt secuur.

Agenda scholieren
 veldcompetitie
Zo 30/03
09u30 Leuven – Sparta Ranst
Za 26/04
11u30 Sparta Ranst – Rijko
Za 03/05
11u30 Sparta Ranst – Leuven
Vr 09/05
18u30 Sparta Ranst - Boeckenberg
Za 10/05
14u15 Boeckenberg – Sparta Ranst
Za 17/05
14u30 Rijko – Sparta Ranst
Training
Woensdag 19u30 – 21u00
Vrijdag 19u00 – 20u00
Klassement
 zaalcompetitie
1. Putse
2. Sparta Ranst
3. Neerlandia
4. Boeckenberg
5. Vos Reinaert
6. RKC
7. Geelse

12w
12
12
12
12
12
12

23ptn
15
13
12
10
7
4

U 14
Sparta Ranst - Appels

7–1

Ploeg
:
Zie trainersblad
Scheidsrechter :
Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)
Wedstrijdtelegram :
Wauw! Jullie blijven verrassen. En dit niettegenstaande in te passen nieuwelingen.
Nieuwelingen die het eigenlijk heel goed doen en het is nu al te zien dat zij een
heuse korfbal-toekomst hebben.
Voor mijn part mogen jullie zo blijven verder doen. Het was een streling voor het
oog om te zien dat jullie tegen een redelijk sterke ploeg zulke prestatie kunnen
neerzetten. Vooral de meisjes van jullie tegenstrever waren niet te onderschatten.
Ook hier weer felicitaties voor de gedreven coaching. Je mag zeker de
meerwaarde van een goede coaching niet onderschatten. De richtlijnen dragen bij
tot een goede afloop.
Nogmaals proficiat aan alle U-14’ers!
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Hove – Sparta Ranst

3–9

Aanval
:
Damy –Denzel – Nyah – Aline
Verdediging :
Jens – Tijs – Wannes (M) – Kato
Scheidsrechter :
Rudy Wellens (Hove)
Scoreverloop :
0-1
Damy doorloper pas Aline
0-2
Aline dicht na opvang eigen schot
0-2
Wannes strafworp ei zo na erin
2-3
Aline doorloper pas Denzel
2-3
RUSTSTAND
2-4
Denzel doorloper pas Aline
2-5
Tijs schot pas Kato
2-6
Wannes doorloper pas Tijs
3-7
Aline strafworp zelf uitgelokt
3-8
Wannes doorloper pas Tijs
3-9
Jens doorloper pas Kato
3-9
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Damy en Nyah werden ultiem opgeroepen om onze U14 ploeg te vervolledigen.
Thuis konden we niet winnen en gingen met 5-8 de boot in.
Nu was het tijd om revanche te nemen. En jullie deden het nog ook. Een
sprankelende match met Denzel die zijn eerste volledige wedstrijd mocht

meespelen. Enkele mooie assists en een doelpunt tot gevolg. Na de wedstrijd
kreeg hij dan ook een pluim van zijn trainer.
Aline was vandaag de grote slokop en maakte zomaar eventjes 3 doelpunten.
Wannes met 2 korven deed er nog een schepje bovenop en verdedigde daarbij nog
subliem. Enfin, de beide vakken stonden pal en Hove kon weinig of niets
bekokstoven. Gedurende de ganse wedstrijd konden zij enkel 3 verre schoten
verzilveren.
Een secure verdediging afgewisseld met mooie aanvallen lieten de score hoog
oplopen.
Misschien een klein minpuntje. Namelijk niet altijd blijven beuken op de
verdediging. We wisselen doorlopers af met schoten. We wisselen aanvallende
bewegingen af met het terug rondspelen van de bal. Als je dan regelmatig steun
geeft komen de kansen vanzelf.
Bijkomende suggestie: niet teveel gemengd spelen. Telkens 2 meisjes oftewel 2
jongens in steun en in rebound. Dat maakt dat er bij doorlopers niet kan
overgepakt worden. Jullie hebben dat eigenlijk een antal keren gedaan en zoals je
ziet komen daar gewis doelpunten van.
Sterke wedstrijd van iedereen ... van de ganse ploeg !!!
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Sparta Ranst – Ganda

3–9

Technico – Sparta Ranst

5 – 0 ff

Met de krokusvakantie misten onze jeugdploegen heel wat spelers. Er werd beslist
om met onze U14 forfait te geven. Op deze manier konden enkelen van de U14
aanvullen bij kadetten en scholieren waar nodig.

Sparta Ranst – Temse

4–8

Omdat ze bij Temse maar met zeven aanwezig waren, werd het een wat
bijzondere match. In tegenstelling tot vorige matchen, was er deze keer wel meer
inzet te zien aan onze kant.
We gingen dan ook lang mee met Temse. Pas in de loop van de tweede helft werd
de kloof een beetje groter.
Deze ingesteldheid willen we meer zien. Op naar een nieuw begin op veld!

Agenda U14
 veldcomptitie
Za 29/03
14u30 Appels – Sparta Ranst
Zo 06/04
09u30 Sparta Ranst – Ganda
Za 26/04
14u30 Rijko – Sparta Ranst
Zo 04/05
10u45 Sparta Ranst – Appels
Zo 11/05
11u00 Ganda – Sparta Ranst
Zo 18/05
09u30 Sparta Ranst – Rijko
Training
Woensdag 18u30 tot 20u00
Vrijdag 19u00 tot 20u00
Klassement
 zaalcompetitie
1. Technico
2. Rijko
3. Temse
4. Ganda
5. Hove
6. Sparta Ranst
7. Appels
8. RKC

14w
14
14
14
14
14
14
14

24ptn
22
22
16
14
10
4
0

KADETTEN
Sparta Ranst - KCBJ

4–3

Wedstrijdtelegram :
Knappe match hoor! KCBJ bleek heel verrast te zijn van jullie prestatie. Ik zag
een heel gedreven cadettenploeg die qua coaching ook mocht gezien worden.
Het was een heel snelle wedstrijd met prachtige aanvalsgolven, vooral dan van de
kant van Sparta. Jullie verdediging stond ook op punt en dan kan je inderdaad een
prachtig resultaat bekomen.
Als ik de eerste matchen van het seizoensbegin even in herinnering neem en die
aftoets op de prestatie van nu, dan hebben jullie heel wat bijgeleerd. Jullie zijn een
hechte ploeg geworden en eigenlijk moeten jullie van niemand schrik hebben.
Oké, jullie zijn er nog niet, maar de groei naar echte korfballers is inmiddels
ingezet. Getuige deze knappe wedstrijd.
Een 4-3 overwinning tegen zulke tegenstander mag gerust een huzarenstukje
genoemd worden. Graag nog meer van dat bij jullie volgende wedstrijden!
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Neerlandia – Sparta Ranst

4–2

Sparta Ranst – Scaldis

2–5

Technico – Sparta Ranst

2–1

Sparta Ranst – ATBS

1–6

Agenda kadetten
 veldcompetitie
Za 29/03
10u30 Sparta Ranst – Sikopi
Zo 06/04
11u00 Hoevenen – Sparta Ranst
Zo 27/04
10u30 Aalst – Sparta Ranst
Zo 04/05
11u00 Sikopi – Sparta Ranst
Za 10/05
10u30 Sparta Ranst – Hoevenen
Zo 18/05
10u00 Sparta Ranst – Aalst

Training
Woensdag 18u30 tot 20u00

Klassement
 zaalcompetitie
1. Verde
2. Scaldis
3. Technico
4. Neerlandia
5. KCBJ
6. Sparta Ranst
7. ATBS
8. Boechout

14w
14
14
14
14
14
14
14

24ptn
20
20
18
11
8
7
4

PUPILLEN
Agenda
Za 22/03
Zo 29/03

12u00 Wedstrijden op ASKC
Vertrek clubhuis 11u10
10u30 Wedstrijden tegen Anderlecht & Aalst, in Anderlecht
Vertrek clubhuis 9u

Training
Zaterdag 10u00 tot 11u30, tenzij er wedstrijd voorzien is.
Op zaterdag 28/03 is er training, ook wordt er zondag match gespeeld!

MINIEMEN
Agenda
Za 22/03
Za 29/03
Za 03/05

Wriemeldag op ons eigen terrein; 14u00 – 16u00
Wriemeldag op het veld van Verde; 14u00 – 16u00
Megawriemeldag op Boeckenberg;
uren worden later nog meegedeeld

Training
Zaterdag 10u00 tot 11u00

RECREANTEN
Onze recreanten namen deel aan het tornooi in Retie. Twee wedstrijden speelden
ze op zeer goed niveau, spijtig dat beide verloren gingen. De verslagen:

Sparta Ranst – Kapellen

2–3

Aanval
:
Guido – Chris – Veronique – Nyah
Verdediging :
Kris – Koen – Nancy – Gerda
Wissels
:
2de helft  Rudi ipv Chris + Damy ipv Kris + Emily ipv
Nyah
Scheids
:
Hoevenen
Scoreverloop :
1-0
Chris ver schot
1-3
RUSTSTAND
2-3
Guido schot pas Rudi
2-3
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :
Wat die Chris weeral gegeten had, dat weet ik niet. Maar net zoals de vorige
confrontatie ging zijn eerste (ver) schot weer vlotjes door de mand.
Kapellen bleek sterker voor de dag te komen dan we hadden gedacht. We konden
ze wel aan maar onze verdediging liet eigenlijk ietwat teveel toe.
De treffer van Guido bracht weer wat hoop en tegelijk terug wat leven in de
brouwerij, maar niettegenstaande verwoede pogingen lukte het ons niet meer om
te scoren.
Hoed af voor de prestatie van onze nieuwbakken recreanten. Zij speelden de
pannen van het dak en hebben weer heel wat bagage meegekregen om later echte
korfbalkenners te worden.

RKC – Sparta Ranst

2–1

Aanval
:
Koen – Damy – Nyah – Nancy
Verdediging :
Chris – Rudi – Gerda – Veronique
Wissels
:
2de helft  Kris ipv Koen + Guido ipv Damy + Emily ipv
Nyah
Scheids
:
Rijko
Scoreverloop :
2-0
RUSTSTAND
2-1
Gerda schot pas Veronique
2-1
EINDSTAND
Wedstrijdtelegram :

RKC bracht van bij de start 5 heren in stelling. Dat wil zeggen dat onze recreanten
wel in het nadeel waren. Maar ja, daar liggen we niet wakker van hé.
Het werd nu ook weer een prima wedstrijd van onze Spartanen. Spijtig dat enkel
Gerda de mand wist hangen en tot scoren kwam. Alle andere pogingen, en dat
waren er veel hoor, hebben hun doel dus duidelijk gemist.
En toch hebben we ook deze wedstrijd met onderscheiding afgewerkt. RKC heeft
op sommige momenten echt sterretjes gezien, dat mag je gerust van mij
aannemen.
Onze recreantengroep is recent wat groter geworden. Daarom is het misschien
aangewezen om wat meer wedstrijden in te lassen. Het is immers met wedstrijden
te spelen dat we onze werkelijke kracht kunnen ontwikkelen en wie weet worden
we nog echte “cracken” binnen deze sportdiscipline.
Mag ik u allen feliciteren met deze prachtige prestatie? Ja hé.
Onze yell is dus “one team” geworden. Ofwel gaan we deze yell behouden, ofwel
zoeken jullie naarstig verder om een betere te produceren. De keuze is aan jullie!
Reporter van dienst,
Roger

De afsluiter van de zaalcompetitie was weggelegd voor onze recreanten. Zij
speelden nog een wedstrijd in onze eigen sporthal ‘Het Loo’ in Broechem.

Sparta Ranst – Catba 9 – 3
Aanval
Verdediging
Reserve
Scheidsrechter

:
:
:
:

Nancy – Edith – Rudy – Guido
Gerda – Fien – Eddy – Filip
Carla
Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)

Scoorders van dienst :
Nancy 3x – Fien 3x – Edith 1x – Eddy 1x – Filip 1x
9-3
EINDSTAND

Wedstrijdtelegram :
’t Was weer een knappe wedstrijd van onze recreanten hoor. Dit was meteen de
laatste zaalwedstrijd voor wat het seizoen 2013-2014 betreft.
In het ene vak was er de duidelijke afspraak dat de heren voor de dames zouden
werken. In het andere vak lag de nadruk andersom, namelijk dat de dames de
heren meer opzochten. Dit alles zonder afbreuk te doen aan hun eigen individuele
mogelijkheden tot scoren.
In het ene vak waren Rudy en Guido de aangevers en dit zeker niet zonder succes.
Nancy en Edith ontpopten zich tot rasechte aanvallers en lieten de scoremachine
op volle toeren draaien. Pech weerhield hen ervan om nog meer te scoren.
In het andere vak konden Eddy en Filip hun aanvallende kwaliteiten botvieren
tegen toch wel straffe tegenstanders. Fien en Gerda hielpen hen daarin. Beide
heren scoorden elk een goaltje dat de naam van “beauty” meekreeg. Bij de dames
kende Gerda de meeste pech. Zij kreeg enkele knappe doorlopers niet afgerond.
Fien daarentegen kon nog een 3-tal treffers laten registreren op het scorebord.
Volgende week zal het andere koek zijn. Dan komt het beruchte Sikopi
Linkeroever afgezakt naar onze contreien. We gaan ons zeker niet laten doen en
misschien kunnen we als underdog zelfs zorgen voor een heuse verrassing en
meteen een heus huzarenstukje.
Reporters van dienst,
Nancy & Roger

Training
Woensdag afwisselend om 19u en 20u
Agenda
Za 29/03
Za 26/04
Za 14/06

11u30 Wedstrijd tegen Sikopi op ons eigen veld
10u00 Wedstrijd tegen Verde (op eigen terrein)
10u00 Nationaal Recreantentornooi op het veld van
The Blue Ghosts (Anzegem – Vichte).
Exacte uren van matchen worden nog meegedeeld.

ACTIVITEITEN
Een overzicht van de verdere activiteiten dit seizoen:

26 april 2014

Algemene vergadering

17 mei 2014
Uitstap Bobbejaanland voor groot en klein.
Bobbejaanland opent z’n deuren om 10u00. We zullen omstreeks
9u00 in Ranst vertrekken. Om niet met zoveel auto’s te moeten
rijden zal er voor busvervoer gezorgd worden. Tijdig inschrijven is
nodig om met de bus mee te kunnen, de plaatsen zijn namelijk
beperkt. Als Bobbejaanland om 18u00 sluit komen we weer samen
met de bus terug naar Ranst.
Inschrijven is noodzakelijk zodat we op voorhand kunnen
reserveren en zo genieten van groepstarief. Wie laattijdig beslist
mee te gaan kan dat uiteraard nog steeds, maar zal dan zelf voor zijn
ticket (en als bus volzet is ook voor vervoer) moeten zorgen.
Inschrijven: € 23 / ticket op 979-5323997-60 met vermelding van
uw naam.
Opgelet, er wordt gevraagd om als ouder zelf voor begeleiding te
zorgen voor uw kinderen indien ze nog niet oud genoeg zijn!
Vervoer is wel voorzien maar verantwoordelijkheid voor de
kinderen blijft voor de ouders.

21 juni 2014

2-palen tornooi en BBQ

WIE DOET WAT?
Bestuur
Voorzitter – wedstrijdsecretaris:
An Diddens
an.diddens@telenet.be
Secretaris – Penningmeester:
Martine Buelens
martine.buelens1@telenet.be
Jeugd:
Kristel Kuypers
kristel.kuypers@uantwerpen.be
Pieter Brion
pieter.brion@scarlet.be
Hans Smits
hans.smits2@telenet.be
Materiaalverantwoordelijke :
Pieter Brion
pieter.brion@scarlet.be
Bestuurslid :
Ellen Kuypers
ellen.kuypers@telenet.be
Feestcomité
Carla Vermeulen
Fien Van Hoof

carla.vermeulen1@telenet.be
fien.van.hoof@telenet.be

Verhuur clubhuis
Edith Clerckx

edithclerckx@telenet.be

Redactioneel
Website:
’t Boekske:

Jean Buelens
Hans Smits

0478/42.84.56
0477/32.16.06

0487/47.29.82
0498/58.13.67
0475/86.76.36
0498/58.13.67

0494/41.30.40

martine.buelens1@telenet.be
hans.smits2@telenet.be

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

www.jb-assistance.be

www.allmetal.be

www.jefmeeus.be

Schanslaan 69
2150 Borsbeek
www.argenta.be

Software Advies nv
Frankrijklei 65, Antwerpen
03/202 50 00
info@software-advies.be

