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Beste leden, ouders, sympathisanten en sponsors, 
 

 

 

De sportieve kant van het seizoen zit er zo goed als op. 

Alle competitiewedstrijden zijn gespeeld en de titels uitgedeeld. Ondanks 

enkele sportieve glansprestaties van al onze ploegen konden enkel onze 

scholieren (in de heenronde) een eerste plaats in de wacht slepen. 

 

Ondertussen zit ook onze clubuitstap naar Bobbejaanland erop. En het was 

een succes! Met een volle bus trokken we richting Lichtaart waar jong en 

oud zich kon uitleven in de talloze attracties. Ondanks het stralende warme 

lentezonnetje was het nergens lang aanschuiven zodat we ten volle konden 

genieten van deze dag. Afsluiten uiteraard met een ijsje! 

 

Komende week nemen onze jeugdploegen nog deel aan het tornooi van 

Boechout en een weekje later is er dan het nationaal tornooi voor 

recreanten. 

 

Helemaal afsluiten doen we met de jaarlijkse BBQ. 

Voor dat we aanschuiven voor een stuk vlees is er nog de sportieve strijd in 

het 2-palentornooi. En ondertussen een traditie: onze jeugdploegen zullen 

het ook dit jaar weer opnemen tegen hun ouders. Iedereen welkom op 21 

juni! Vergeet zeker niet in te schrijven voor deze activiteiten. 

 

En dan kunnen we zowat 2 maanden afkicken van het korfbal en hopelijk 

mogen jullie dan allen genieten van een heerlijke vakantie, in eigen land of 

ergens ver weg. 

 

 

Tot 21 juni en een fijne vakantie! 
 

Het bestuur 
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Bobbejaanland 

 
Zoals al aangehaald beleefden we een fantastische dag in Bobbejaanland. 
Hoogtepunt was misschien wel de BananaBattle, waar met al onze jeugd samen 
naartoe gingen en doornat weer uitkwamen. 
Enkele foto’s vind je doorheen het ganse boekske! 
En natuurlijk ook op onze site:  
www.spartaranst.com 

 
 
 
  

http://www.spartaranst.com/


GEWESTELIJKEN 
 

Beveren Waas – Sparta Ranst 3 – 13  

Rijko – Sparta Ranst   4 – 6  
 

Sparta Ranst – ASOC/Vobako  7 – 7 

 

Aanval  : Martine – Eva – Guido – Hans          

Verdediging : Charlotte – Ellen – Rudi – Jan  

Reserve : Carla 

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden       
 

Scoreverloop :  

1-0 Martine schot 

2-1 Ellen inloper 

3-1 Charlotte schot 

4-2 Guido penalty 

4-3 RUSTSTAND 

5-3 Jan inloper 

6-6 Charlotte schotje 

7-6 Martine inloper 

7-7  EINDSTAND

 
 

Wedstrijd-telegram : 
Een moeilijke match waarin het voor geen meter liep bij onze spartanen. De 

bezoekers waren maar met 7 en daar hadden wij duidelijk meer moeite mee, 

hoewel ook ons andere vak niet speelde zoals we gewoon zijn. 

Vele kansen onder de korf – na rebound – werden gemist, passen en zeker ook 

positiespel kan veel beter. 

Een revanche zit er spijtig genoeg niet meer in, voor onze gewestelijken was dit 

de laatste competitiematch van het seizoen. 

Van dit seizoen moeten we vooral het prachtige zaalseizoen onthouden waar we 

slechts nipt naast de titel grepen. 
 

Eind klassement 

 veldcompetitie 

1. Voorwaarts  14w  26 ptn 

2. Rijko   14 19 

3. Temse   14 19 

4. Sparta Ranst  14 17 

5. Vobako/ASOC 14 15 

6. Beveren Waas  14 8 

7. Floriant   14 8 

8. KCBJ   14 0 



SCHOLIEREN 
 

Sparta Ranst – Rijko  5 – 4  
 

Aanval  : Claudia – Jef  (M) – Kobe – Joppe          

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

Reserve : Aline  

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden      
 

Scoreverloop :  

1-0 Claudia doorloper pas Kobe 

2-0 Joppe schot pas Kobe 

2-0 Jules strafworp zelf uitgelokt maar helaas gemist 

3-1 Lore schot pas Damy 

4-1 Joppe strafworp uitgelokt Claudia 

4-2 RUSTSTAND 

5-4 Claudia doorloper pas Kobe 

5-4  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Rijko heeft een goede ploeg. Vooral hun jongens maakten het Sparta moeilijk. 

Daartegenover stond dat de meisjes van Sparta dan weer de bovenhand hadden. 

Dankzij ondermeer een keigoede afwerking van Joppe en Claudia is het jullie in 

extremis toch gelukt om de volle buit binnen te halen. 

In verdedigend opzicht viel Kobe dan weer danig op. Meermaals overpakken van 

de doorgelopen tegenstander van Joppe was dan ook echt nodig hoor. Trouwens 

de ganse ploeg feliciteren met hun knappe verdediging gedurende de ganse 

wedstrijd.  

Damy en Jules hadden het moeilijk tegen die grote en fel opzittende jongens. Zelfs 

goede passen geven bleek niet echt evident. Daarom waren botspassen soms 

noodzakelijk.  

Deze overwinning mag je wel degelijk koesteren. Ik denk dat er weinig ploegen 

tegen dit sterke Rijko zullen kunnen winnen. Dat jullie dit konden is op zich al een 

prestatie. 

Meer van dat, maar dan wel meegeven dat niet alles ‘snor’ zat. Maar kom, 

moeilijk gaat ook hé !!! 

Reporters van dienst, 

Nancy, Nyah & Roger 

  



Sparta Ranst – Leuven 4 – 3  
 

Ploeg :  Jules – Aron – Emily – Claudia – Toon – Jef – Lore – Kobe – Damy 

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)       

Scoreverloop :  

1-0 Emily doorloper  

2-1 Toon strafworp 

3-2 Aron weggetrokken van de paal 

3-3 RUSTSTAND 

4-3 Jef indraaier vanuit de steun 

4-3  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Amai, misschien daar even op oefenen hé ... op die strafworpen! Zomaar eventjes 

3 strafworpen gemist, dat is van het goede te veel nietwaar? Of was dat om de 

spanning ten top te drijven? 

Toch weer een (redelijk) goede wedstrijd gespeeld en doordat er maar geen kloof 

kon geslagen worden was bij sommige spelers de spanning heel hard voelbaar.  

We winnen graag van Leuven omdat we die ploeg door onze forfait van de eerste 

match zomaar eventjes 2 punten in de schoot hebben geworpen. Ook daardoor wel 

wat zenuwachtigheid bemerkt. 

Maar kom, eind goed, al goed! Weliswaar slechts met 1 doelpuntje verschil, maar 

de verdiende overwinning is binnen. Als we nu vrijdag tegen onze eeuwige rivaal 

Boeckenberg kunnen winnen, dan zijn we terug in de running om alsnog de titel 

binnen te rijven. Want de woensdag daarop moeten we de aartsmoeilijke 

verplaatsing naar Deurne maken. Benieuwd of we daar dan ook kunnen winnen, 

dan is de titel binnen ... hé dat rijmt nog ook.   

We blijven er in geloven en zullen er alles aan doen om de volgende matchen 

winnend af te sluiten. 

Reporters van dienst, 

Fien & Roger 
 

Sparta Ranst – Boeckenberg 6 – 3  
 

Ploeg : Kobe – Jules – Damy – Aron – Jef – Joppe – Ben – Lore – Claudia 

Scheidsrechter : Gommaire Vandenbossche (Deurne)       

Scoreverloop :  

1-1 Lore doorloper 

2-1 Damy onderhandse omdraaier 

3-1 Jules dicht na balrecuperatie 

3-1 RUSTSTAND 

4-2 Lore inlegger 



5-2 Jules strafworp (eerst strafworp op Damy)  

6-3 Kobe schotje 

6-3  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Vooraf waren we wel wat bang van onze tegenstrevers, maar naarmate de 

wedstrijd vorderde zagen we dat Boeckenberg erg bleekjes acteerde. Sparta was in 

alle korfbal-disciplines de betere en deze klinkende overwinning kon dan ook niet 

uitblijven.  

In het vorig verslag maakte ik al gewag van een overwinning, die is nu een feit. 

Nu hangt de reekstitel van het volgend treffen tegen datzelfde Boeckenberg af. 

Winnen we daar dan kan de titel ons eigenlijk niet meer ontglippen. Tenzij Rijko 

ons alsnog de das zou omdoen. 

Komaan hé meisjes en jongens, graag allemaal present volgende woensdag. Dan 

kunnen we dat varkentje, dat Boeckenberg heet, eens en voor altijd wassen. 

Ook Nyah weer welkom. Dat is de laatste tijd wegens spijtige omstandigheden 

zowat onze trouwste supporter. Graag zo spoedig mogelijk gezond en wel terug in 

ons spelersmidden hé. 

Wij van onze kant (verslaggevers, trainer/coaches, supporters) duimen voor jullie. 

Oh ja, nog eens vertellen dat we alle aanwezige spelers en speelsters een dikke 

proficiat wensen voor jullie prestatie.       

Reporters van dienst, 

Fien & Roger 

 

Boeckenberg – Sparta Ranst 6 – 1  
 

Aanval  : Emily – Ben – Toon – Kobe  

Verdediging : Lore – Claudia – Aron – Jef   

Reserven : Damy – Jules  

Wissels  : 15
de

 minuut : Damy ipv Aron (enkelblessure) 

   2
de

 helft : Jules ipv Ben  

Scheidsrechter : (Boeckenberg)       
 

Scoreverloop :  

2-0 RUSTSTAND 

4-1 Jules strafworp uitgelokt Emily 

7-1  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Wat zowat de match van de waarheid moest worden, bleek uiteindelijk op een 

opdoffer uit te draaien. Reeds na een kwartiertje viel onze onfortuinlijke Aron uit 

met een enkelblessure. 



Ondanks een heel faire scheidsrechter, toch verloren met zware cijfers. 

Reekskampioen worden in de eindronde konden we vanaf dan wel vergeten. 

Nochtans heel veel mogelijkheden gehad. Zonder zwanzen, zelfs mogelijkheden 

om de wedstrijd te winnen. Maar ja, als we al die opgelegde kansen blijven 

missen, dan geraken we in de problemen.   

Bijvoorbeeld zowat 3 strafworpen gemist. Bij 1-0 strafworp gemist door Emily 

(zelf uitgelokt). Bij 2-0 strafworp gemist door Damy (uitgelokt Jef). Bij 3-0 

strafworp gemist door Damy (uitgelokt Claudia).  

Bij het begin van de tweede helft heeft de coach van Boeckenberg woord 

gehouden. De uitspraak van de vrijdag daarvoor, dat boontje om zijn loontje zou 

komen, werd concreet gemaakt. Een zeer sterke en bekwame jongen kwam als 

meisje opdraven om onze Jules weerwerk te bieden en af te stoppen. Maar 

uiteindelijk bleven beiden mekaar in bedwang houden. Sterker nog, Jules smeet 

nog een strafworp binnen, aangeboden door ons Emily.  

Intussen weten we dat de onfortuinlijke Aron uitgevallen is met een voetfractuur 

(slecht neergekomen). Mag ik in naam van de ganse ploeg en de crew die daar 

achter staat een spoedig herstel toewensen aan Aron.  

Het zal natuurlijk zijn tijd nodig hebben om een volledig herstel toe te laten, maar 

laat ons hopen dat Aron er in augustus terug bij mag staan, zonder ongemakken en 

fysiek geheel in orde.   

Reporters van dienst, 

Charlotte, Christophe & Roger 

 

Rijko – Sparta Ranst   1 – 11  
 

Aanval  : Jules – Toon – Lore – Aline 

Verdediging : Jef – Damy – Claudia – Emily   

Scheidsrechter : (Rijko)       
 

Scoreverloop :  

1-1 Aline schot pas Jules 

1-2 Damy doorloper pas Emily 

1-3 Damy doorloper pas Claudia 

1-4 Lore doorloper pas Jules 

1-4 RUSTSTAND 

1-5 Jules doorloper pas Lore 

1-6 Damy doorloper pas Jef 

1-7 Emily doorloper pas Jef 

1-8 Jules doorloper pas Aline 

1-9 Jules doorloper pas Toon 

1-10 Jef doorloper pas Damy 

1-11 Jef doorloper pas Claudia 



1-11  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Toch weer een ferme afstand en wat fileleed om tot in Rijkevorsel te geraken. 

Maar toch nog ruim op tijd hoor !  

De ploeg met het meeste balbezit was Rijko. Niet omdat ze zo gedreven 

aanvalslustig waren, maar wel omdat ze bij elke bal zowat een minuut stil stonden 

daar ze de bal niet kwijt konden. 

De verdienste om Rijko zo in bedwang te houden kwam van ons ganse team. We 

bleven de ganse wedstrijd fervent voorspelen en lukten er in om steeds de bal te 

recupereren. 

Een ‘one team show’ vanwege Sparta Ranst. De supporters werden op hun 

wenken bediend en konden hun geluk niet op. Onze scholieren sloten de 

competitie dus af met een klinkende en verdiende overwinning. 

Misschien wel spijtig dat niet iedereen kon scoren. Het lukte ei zo na. Jullie 

hebben er alles aan gedaan om zulks mogelijk te maken en uw medematen mee te 

laten genieten van het gelukkig gevoel dat scoren met zich meebrengt. Jammer, 

maar zeker niet iets om van wakker te liggen hé. Een assist is minstens zo 

belangrijk ! 

Een dikke proficiat en tot de volgende woensdagavonden.   

Reporters van dienst, 

Charlotte & Roger 
 

 

 

Agenda 

 Training: Woensdag 18u30 tot 20u00 (nog tot en met 4 juni) 

 Tornooi Boechout: zaterdag 7 juni 

 

 

Eind klassement 

 veldcompetitie 

1. Boeckenberg  6w 10 ptn 

2. Sparta Ranst  6 8 

3. Leuven  6 4 

4. Rijko   6 2   



U 14 
 

Appels – Sparta Ranst   2 – 3 
 

Aanval    : Denzel – Wannes – Aline – Rinske          

Verdediging  : Tijs – Jens – Damy (M) – Hannah   

Scheidsrechter  : Jongeman (Appels)       
 

Scoorders van dienst :  

0-1 Wannes doorloper pas Aline 

1-1 Wannes schotje achter de paal afgekeurd  waarom ??? 

1-2 Damy ver schot na onderschepping 

1-2 RUSTSTAND  

1-3 Tijs doorloper pas Damy 

2-3 Strafworp tegen Hannah  zeker geen strafworp hoor = gewoon echt 

goed verdedigd ! 

2-3  EINDSTAND 
 

Wedstrijdtelegram : 
’t Was me weer wat om voltallig aan de aftrap te verschijnen. In extremis Damy 

en Hannah nog kunnen verleiden om naar het verre Appels af te reizen, waarvoor 

duizendmaal dank. 

Eenmaal aangekomen en na een korte opwarming kon de wedstrijd aanvangen. 

In elk vak had Appels wel een sterke jongen of een sterk meisje lopen. Daar 

hadden we het aanvankelijk dan ook wel moeilijk mee. Maar naarmate de 

wedstrijd vorderde en het eerste doelpunt van de hand van Wannes viel (knappe 

pas van Aline) begonnen we echt in de winst te geloven. De scheidsrechter keurde 

direct daarna nog een geldig doelpunt van (weer) Wannes af, maar Damy zette dat 

na een sublieme onderschepping recht met een ver gelukt schot. Ruststand : 1-2. 

Na de pauze lukte Tijs nog een doorloper op pas van Damy en dan dachten wij dat 

de buit binnen was. Maar het tegendeel gebeurde. De referee bracht Appels terug 

in de wedstrijd met het fluiten van een strafworp tegen Hannah. Geen sprake van, 

het was gewoon echt goed verdedigd van Hannah, maar ja ... 

Door onze knappe verdediging en vooral uitverdediging konden we de 2-3 

voorsprong behouden en mochten we juichen voor een toch wel verdiende 

overwinning.     

Reporter van dienst, 

Roger 

 
 

  



Sparta Ranst – Ganda    5 – 0 FF 
 

Ganda gaf forfait voor de match van vandaag. Omdat de match van de scholieren 

al eerder verplaatst was, speelden ze onderling een oefenmatchke. Bedankt Danny 

en Fien voor het coachen zodat Charlotte en Hans met de gewestelijken konden 

meespelen. 
 

Aanval GROEN : Toon – Jules – Jens – Rinske         

Verdediging GROEN : Wannes – Kobe – Tijs – Claudia  

Aanval BLAUW  : Denzel – Damy – Jef VL – Lore   

Verdediging BLAUW : Jente – Joppe – Jef  N – Emily   

Scheidsrechter  : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)       
 

Scoorders van dienst :  

Voor de GROENEN : Tijs 1x – Kobe 1x – Toon 1x – Wannes 1x – 

Rinske 2x 

Voor de BLAUWEN : Damy 1x – Jef VL 3x – Emily 1x – Jente 1x   

6-6  EINDSTAND 
 

Oefen- wedstrijd-telegram : 
’t Was eigenlijk heerlijk korfbalweer. Nu en dan motregen (zelfs die naam nog 

niet waardig), maar meestal droog weer. 

De gewone schoenen van onze Joppe konden we niet echt droog houden, maar dat 

kwam dan door de wet van de natuur. Om daar meer over te weten te komen, liefst 

aan hem persoonlijk vragen. 

Effe vooraf de scholieren en de U14 mixen om aan zowat evenwaardige ploegen 

te komen. En dat lukte wonderwel. 

’t Was echt een plezante bedoening maar vergis u niet, ’t was soms ook korfbal op 

het scherp van de snee. Getuige daarvan de staat van de voetbalschoenen van onze 

Joppe. Hij liep er letterlijk en figuurlijk de zolen vanaf. 

Danny en Fien zagen dat het goed was. Hier en daar brachten ze wat correcties 

aan. Dat leverde het gewenste spel op. 

De beide coaches zagen ook dat iedereen, van jonger tot ouder, echt knap 

samenspeelden en dat leidde dan ook tot een billijk gelijkspel (6-6). 

Daarom daarbovenop een strafworpsessie die uiteindelijk in het voordeel van de 

GROENEN werd beslecht.     

Bedankt scholieren, bedankt U14 spelers(sters), bedankt begeleiding, bedankt aan 

de opgekomen supporters. ’t Was echt waar een leuke bedoening, echt voor 

herhaling vatbaar.   

Reporter van dienst, 

Roger 

 

 



Rijko – Sparta Ranst 12 – 6  
 

Aanval  : Aline – Ruben (M) – Denzel – Tijs          

Verdediging : Hannah – Jente  (M) – Wannes – Jef  

Wissel(s) : Diep in de 2
e
 helft bij 6-3 stand : Damy ipv Ruben 

Scheidsrechter : Jongeheer in opleiding       
 

Scoreverloop :  

1-1 Tijs schot  

3-2 Tijs schot 

4-2 RUSTSTAND 

6-3 Tijs omdraaier na rebound eigen doorloper, pas Denzel  

8-4 Wannes schot na opvang schot Jef 

9-5 Tijs schot pas Damy 

10-6 Wannes dicht schot, laterale verre pas Damy vanuit ander vak  

12-6  EINDSTAND 

 

Wedstrijd-telegram : 
Zoals steeds ook hier weer sprake van ongelijke lengteverhouding. Weer pech dus 

voor Hannah en Jente tegen enkele bonenstaken van tegenstanders. Maar beide 

mogen fier zijn op hun fantastische verdediging. Ondanks het lengteverschil 

hebben zij zich ook bij ‘passings’ goed uit de slag getrokken. 

Ook de prestatie van Jef viel menigmaal op. Hier en daar knappe 

onderscheppingen en goede rebound droegen bij tot sommige betere 

spelmomenten.   

Wannes tegen een jongen die het duwen en trekken niet schuwde maar daar steeds 

ongestraft mee wegkwam. Eigenlijk frustrerend nietwaar Wannes. 

Wat de eerste helft betreft en de ruststand van 4-2, dat was op dat moment een 

goede weergave van de onderlinge krachtsverhouding. 

Na de pauze in eerste instantie knap weerwerk van onze Spartanen, maar daarna 

spijtig genoeg een collectief concentratieverlies. In die periode profiteerde Rijko 

er van om met te makkelijk toegestane doelpunten de score op te drijven.  

Tijs met vier even knappe als mooi uitgevoerde treffers mag zich de koning van 

de afwerkers noemen. 

Tot de volgende dan maar weer hé !!!     

Reporters van dienst, 

Nancy, Nyah, & Roger 

 

  



Sparta Ranst - Appels 5 – 4  
 

Aanval  : Wannes – Denzel – Jens (M) – Ruben (M)          

Verdediging : Tijs – Jente – Damy (M) – Jef (M)  

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden 
 

Scoreverloop :  

1-0 Ruben penalty (fout op hemzelf)  

2-0 Denzel schotje achter paal (na inloper Wannes die bal goed doorstak) 

3-1 Tijs schot 

3-2 RUSTSTAND 

4-3 Jente schot  

5-3 Jente schot 

5-4  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Een felbevochten overwinning (bij momenten beetje letterlijk te noemen) voor 

onze U14. De tegenstand maakte het ons zeer lastig en speelde veel agressiever 

dan we van hen gewoon zijn, soms op en over het randje. 

In deze match bewezen onze U14 wel dat ze fantastisch kunnen samen spelen, 

alleen is het nog moeilijk om dit een hele match vol te houden en vervallen we 

soms nog in te statisch spel. 

Het was Jente die ons uiteindelijk op een moeilijk moment over de streep trok met 

twee zuivere schoten. 

Een proficiat voor de ganse ploeg met deze derde overwinning (op vier matchen) 

in de eindronde. 

 

 

 

Ganda – Sparta Ranst  7 – 1  
 

Aanval  : Jules – Jef – Jens – Ruben 

Verdediging : Aline – Denzel – Tijs – Jente  

Reserve : Damy (15’ voor einde ingevallen voor Jente) 

Scheidsrechter : (Ganda)       
 

Scoreverloop :  

3-0 RUSTSTAND 

4-1 Ruben schotje 

7-1  EINDSTAND 
 

  



Wedstrijd-telegram : 
Weer zo’n verre verplaatsing, ge zou er de ‘weubes’ van krijgen. Maar kom, we 

zijn er heelhuids geraakt hé. 

Tegen een sterke ploeg verliezen is niet zo’n schande hoor. Maar toch zat er langs 

Sparta kant meer in om een betere uitslag te bekomen. 

We hebben o zo veel moeite om serieuze aanvallen ineen te steken, laat staan om 

gevaarlijk aan te klampen. 

Zeker niet de beste wedstrijd van onze ‘under fourteen’. En toch blijf ik nog 

steeds geloven in uw toekomstige korfbalcapaciteiten.  

Jullie zijn heel vinnig en wendbaar. Wanneer het lengteverschil kleiner zal 

worden, dan zullen jullie zeker en vast uw manneke kunnen staan hoor !!! 

Iederen had het moeilijk tegen dit sterk Ganda-team. Enkel Jules, Tijs en Damy 

kregen geen goal tegen, wat ook al een huzarenstukje kan genoemd worden. 

Reporters van dienst, 

Hans, Danny & Roger 

 

Sparta Ranst – Rijko  1 – 13  
 

Aanval  : Aline – Chloé – Jente – Damy 

Verdediging : Rinske – Jef – Jens – Denzel  

2de helft  : Tijs ipv Damy (20’ voor einde) 

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)       
 

Scoreverloop :  

0-7 RUSTSTAND 

1-10 Tijs strafworp, zelf uitgelokt 

1-13  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Amai, wat een rammeling hebben we nu gekregen.  

Een heel andere ploeg dan waartegen we op verplaatsing zijn gaan tegen spelen. 

Stoere en grote meisjes en een enkele stoere en grote jongen. Kortom, een ploeg 

die het meer dan waard is om kampioen te spelen. Proficiat aan onze Rijko 

tegenstanders! 

En toch zagen onze coaches heel wat lichtpunten binnen de Sparta rangen. We 

bleven strijden om die eerredder te scoren, wat ons uiteindelijk ook lukte, en onze 

verdediging was (ook al zou je dat gezien de score niet vermoeden) best wel goed.  

De ganse ploeg heeft ook gevochten voor wat ze waard was, maar kon weerom 

geen oplossing vinden om aan het lengteverschil te ontkomen. Ook het fervente 

voorspelen van Rijko nekte onze aanvalsambities. 

Wat uitblinkers betreft gaan we geen namen noemen want dat waren jullie 

allemaal.  



Dat er weinig gaten te vinden waren in de verdediging van Rijko is gezien de 

eerder aangehaalde omstandigheden niet echt rampzalig te noemen.  

Oké, deze laatste wedstrijd was er een om vlug te vergeten, zeker als we over de 

eindstand spreken. 

En toch de moed niet laten zakken hoor. Uw coaches blijven geloven in jullie 

bagage om echte topkorballers te worden. Volgend seizoen gaan ze zeker verder 

werken aan jullie conditie, jullie techniek en de juiste tactiek om meerdere 

overwinningen aaneen te rijgen. 

Reporters van dienst, 
Hans, Danny & Roger 

 
 
 

 

Agenda 

 Training: Woensdag 18u30 tot 20u00 (nog tot en met 4 juni 

 Tornooi Boechout: zaterdag 7 juni 

 
 

Eind klassement 

 veldcompetitie 

1. Rijko   6w 9 ptn 

2. Ganda   6 7 

3. Sparta Ranst  6 6 

4. Appels   6 2 

 
 
  



KADETTEN 
 

 

Sparta Ranst – Sikopi  0 – 8 
 

Scheidsrechter  : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst) 

Ruststand  : 0-1 

Eindstand  : 0-8       

Wedstrijdtelegram : 
Bijna alle cadetten aanwezig en die zagen dat Sikopi op Linkeroever goede grond 

heeft. Wat was me dat. Vooral die meisjes waren groot en ze hadden dan ook nog 

eens extra lange armen. Echt niet zo leuk voor onze cadetten en in de combinatie 

heel moeilijk om goede passen te kunnen geven. 

De eerste helft kwamen jullie door zonder kleerscheuren. Bij de rust slechts één 

enkel doelpuntje toestaan tegen die reuzen was eigenlijk heel knap. 

Na de pauze konden jullie het vakmanschap van Sikopi niet meer tegenhouden. 

Onze tegenstander bleek uit het goede hout gesneden en tekenden zomaar eventjes 

7 korven bij op het scorebord. En we moeten toegeven dat ze het wel verdienden. 

En toch niet te lang treuren hoor cadetjes. Uw inzet werd vandaag niet beloond, 

maar die was er wel degelijk. Ik en de ganse kudde supporters blijven geloven in 

jullie kunnen. Misschien zorgen jullie in de resterende matchen nog voor enkele 

verrassende uitslagen.  

Reporter van dienst, 

Roger 

 

Sparta Ranst – Boechout  6 – 1 
 

Scheidsrechter  : Charlotte Van Hoof 

Eindstand  : 1-6       
 

Wedstrijdtelegram : 
Een andere referee staat gelijk met een gans andere uitslag. Onze cadetten hebben 

Boechout zomaar eventjes met 1-6 ingeblikt. En dit niettegenstaande het luidop 

kelen van hun jeugdleider(s). 

Jullie hebben laten zien wat ge in uw mars hebt. Zonder tegenslagen en de nodige 

inzet zijn jullie wel degelijk een goede ploeg. Blijven geloven in jezelf, dat is de 

boodschap. 

Knappe prestatie hoor. Uw coach was echt heel blij en bedankte na de wedstrijd 

met drankjes voor iedereen.      

Reporter van dienst, 

Roger 

  



Sparta Ranst – Hoevenen 0 – 0  
 

Wedstrijd-telegram : 
Een brilstand kom je tegenwoordig niet vaak meer tegen. Sinds de 2 vakken zijn 

ingevoerd zie je immers veel meer aanvalsdrift in soms kleinere vakken.  

En nu ook, maar de wind en vooral de kille regen zorgden er voor dat de handen 

ijskoud aanvoelden en dat elk contact met de bal wat pijn deed. 

De regenbuien hielden maar niet op en onze cadetten waren drijfnat. Als de bal op 

het gras terecht kwam, dan schoof deze wegens gladheid razend snel voort. 

Twee ploegen die mekaar waard bleken. Dat kon je eigenlijk vooraf reeds aflezen 

uit het klassement. Beide ploegen onderaan met 2 punten. Beide ploegen konden 

er elk na de match een puntje aan toevoegen en dikten hun geheel aan tot 3 

punten. 

Niet zo slecht hoor, temeer omdat er dit seizoen toch enkele nieuwelingen bij 

kwamen en die speelden zich al direct danig in de kijker.   

Mag ik u allen en natuurlijk ook uw coach feliciteren met de knappe partij die 

jullie speelden. Zowel Hoevenen als jullie zelf hebben enkele mooie kansen 

kunnen creëren. Allebei de ploegen zonder een goaltje mee te pikken, maar jullie 

inzet maakte een heel goede indruk op de supporters van dienst.  

Het competitieseizoen zit er nu op, maar dat wil geenszins zeggen dat jullie niet 

meer moeten oefenen hoor. Blijven trainen om stilaan een volmaakte 

korfbalspeler of korfbalspeelster te worden, dat is mijn goede raad.  

Uw trainer/coach kan misschien hier en daar nog een matchke versieren en dat 

omdat hij ziet dat jullie heel graag korfballen. Ook het tornooi te Boechout komt 

er met rasse schreden aan en dan graag allemaal present hé. 

Doe zo voort en nogmaals felicitaties vanwege de reporters en de supporters.   

Reporters van dienst, 

Roger 

 

Agenda 

 Training: Woensdag 18u30 tot 20u00 (nog tot en met 4 juni) 

 Tornooi Boechout: zaterdag 7 juni 
 

Klassement 

 veldcompetitie 

1. Sikopi   6w 12 ptn 

2. Ago Aalst  6 6 

3. Hoevenen  6 3 

4. Sparta Ranst  6 3  

 



PUPILLEN 
 

 

22 maart op ASKC 
 

ASKC - Sparta (2-3) 
 

Aanval           : Marie, Emma, Arnaud, Yannick      

Verdediging   : Marthe, Kasper, Wout, Viktor  
 

Scoreverloop :  

1-0         Emma schotje achter de paal 

2-0         Emma schotje achter de paal 

2-0         Rust  

3-0         Viktor met een inloper op pas van Marthe 

3-2         Eindstand 
 

De pupillen Marthe, Marie, Kasper en Wout werden vandaag bijgestaan door drie 

kadetten om de ploeg te vervolledigen en door een miniem Arnaud die even een 

kijkje kwam nemen. Arnaud had nog nooit een training meegedaan en nog nooit 

een wedstrijd gezien. Maar met de hulp van Yannick wist hij zijn mannetje wel te 

staan. 
 

Emma was goed wakker vandaag. Tweemaal een schot en tweemaal raak. Dit 

zullen er niet veel haar nadoen. Met deze kleine voorsprong was het aan de 

pupillen om in actie te komen. Er werd mooi rond gespeeld als het kon, af en toe 

glipte de bal wel uit de handen maar toch waren ze snel genoeg om een verloren 

bal snel terug te winnen. Kasper, Wout, Marthe en Marie hebben mooi 

verdedigd zodat de tegenstanders niet konden scoren.  Bekijk de foto's van deze 

wedstrijd op de website.  
 

In de tweede helft heeft Viktor het derde punt gemaakt met een mooie inloper op 

aangeven van Marthe. Goed gedaan, Viktor en Marthe, het was helemaal volgens 

het boekje.  

 

Mercurius - Sparta (1-3) 

 
Scoreverloop :  

1-0         Yannick met een ver schot 
2-0         Yannick met een schotje 

3-0         Yannick met een schotje achter de paal 

3-1         Eindstand 
 



De eerste wedstrijd was het nog droog gebleven. Helaas moest de tweede 

wedstrijd reeds in de eerste helft onderbroken worden. Hagel leek de 

scheidsrechter voldoende om iedereen naar binnen te sturen. Onze pupillen wilde 

zo snel mogelijk terug het veld op. Toen het ergste voorbij was, speelden ze 

gewoon verder. Leuk om te zien dat ze er allemaal zoveel zin in hadden. 
 

 

 

30 maart op Anderlecht 
 

Anderlecht - Sparta 0-7 
 

Aanval           : Marie, Pauline, Rasmus, Yannick      

Verdediging   : Marthe, Emma, Kobe, Arne  
 

Scoreverloop :  

1-0         Emma schotje 

2-0         Pauline - penalty  

3-0         Pauline schotje 

4-0         Rasmus - ver schot 

5-0         Yannick - inloper op pas van Pauline 
6-0         Arne schotje 
7-0         Kobe schotje onder de paal 
 

Vandaag moesten onze pupillen vroeg uit bed. Ze moesten om 9 uur vertrekken 

richting Anderlecht. Door het zomeruur moesten ze het met een uurtje minder 

slaap doen. Maar aan energie geen gebrek bij deze vrolijke bende.  
 

De pupillen Marthe, Marie, Rasmus en Kobe werden vandaag bijgestaan door 

vier kadetten om de ploeg te vervolledigen. Bedankt kadetten om het mogelijk te 

maken spelgelegenheid te geven aan onze pupillen. Ze kunnen veel van jullie 

leren. 
 

Na gisteren wist Pauline de korf hangen (Pauline heeft gisteren 2 keer gescoord 

tegen Boechout) en dus ook vandaag ging de bal er vlot in. Zo vlot dat Martine 

een nieuwe uitdaging aan de 4 kadetten meegaf. Het doel van de dag : iedereen 

proberen te laten scoren. Nadat alle kadetten gescoord hadden, moesten ze werken 

voor de pupillen zodat hij ook zij hun kans konden wagen om een punt te scoren. 

Rasmus en Kobe hebben tegen Anderlecht hun puntje gehaald. Nu de meisjes nog. 

 

 

 

  



AGO Aalst - Sparta 0-8 
 

Aanval           : Marie, Emma, Rasmus, Arne      

Verdediging   : Marthe, Pauline, Kobe, Yannick  
 

Scoreverloop :  

1-0         Kobe schotje 
2-0         Yannick ver schot 

3-0         Kobe schotje 

4-0         Emma schotje 
5-0         Yannick schotje onder de paal 
6-0         Pauline schotje  
7-0         Arne schotje 
8-0         Emma schotje 
8-0         Marthe scoort maar helaas was het verdedigd 
 

De zon was ons goedgezind vandaag. Een prachtige zonnige dag om een 

wedstrijdje te spelen. Voor de tweede wedstrijd werden de groepen een beetje 

door elkaar gehaald. Hetzelfde doel : de pupillen laten scoren. Yannick heeft zijn 

best gedaan om Marthe te laten inlopen. Marthe heeft haar best gedaan zijn 

instructies te volgen. Nog een paar keer oefenen en volgende keer lukt het haar 

zeker. Marie heeft zich een paar keer mooi kunnen vrijlopen maar haar schot ging 

steeds over de korf. Liefst rekent ze op grote zus Emma om het af te werken. 

Rasmus en Kobe hebben super goed gespeeld. Hun zelfvertrouwen groeide met de 

minuut. Er werd door iedereen mooi rondgespeeld. AGO Aalst was verrast 

door de snelheid van onze spelertjes. 

 

 
 

 

 

 
 

  



RECREANTEN 
 

 

Sparta Ranst –Sikopi 7 – 2 
 

Aanval   : Gerda – Fien – Chris – Stefan (1ste helft) – Rudi (2de 

helft)        

Verdediging : Nancy – Edith – Nicolas – Guido 

Reserven : Carla – Eva    

Overloper : Stefan speelde de 2
de

 helft mee met Sikopi en dan nog met 

zijn allerbeste korfbalkwaliteiten             

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)       

 

Scoreverloop :  

1-0 Stefan strafworp zelf uitgelokt 

2-0 Chris ver schot pas Fien 

3-1 Guido dicht schot pas Nancy 

4-1 Fien ver schot pas Kris 

4-1 RUSTSTAND  

5-1 Rudi schot na rebound schot Chris 

6-1 Guido schot pas Edith 

7-2 Rudi schot pas Gerda 

7-2  EINDSTAND 

 

Wedstrijdtelegram : 
Weer een onuitgegeven ploeg op het veld. En toch de betere van een ervaren 

ploeg als Sikopi, da’s dan weer heel straf hoor. 

Stefan en Chris stonden al direct aan het kanon en openden daarmee de score. Na 

een schaarse tegentreffer van Sikopi droegen zowel Guido als Fien hun steentje 

bij, wat aan de rust resulteerde in een 4-1 voorsprong. 

Na de pauze Guido en 2x Rudi met enkele knappe doelgerichte schoten en we 

konden fier zijn op onze prestatie. Winnen tegen een sterk Sikopi is immers niet 

iedereen gegeven. 

Oké, onder impuls van onze overloper (Stefan) kwam Sikopi tijdens de tweede 

helft wel wat meer in de match. Maar een echte bedreiging werd het niet.    

We blijven de afgelopen matchen maar winnen en dit steeds met een gewijzigde 

opstelling. Raar hé! Of is het dat we gewoon heel goed zijn? Wat Nicolas betreft 

is dat gewoon een feit! Weer een kanjer van een heer erbij. We mogen hopen dat 

hij bij onze ploeg blijft en dat er geen andere club op het gedacht komt hem over 

te kopen (grapje hoor). 



Oh ja, nog even vermelden dat ons het verdedigend werk van Edith erg is 

opgevallen. Een knalprestatie tegen een onzachte dame die niets of niemand 

ontzag. En Edith ... veel blauwe plekken aan overgehouden? 

Reporters van dienst, 

Nancy & Roger 

Sparta Ranst – Verde 2 – 3 
 

Aanval  : Stefan – Chris – Gerda – Nancy          

Verdediging : Filip – Nicolas – Edith – Katrien 

Wissel(s) : 2
de

 helft : Koen ipv Chris 

   2
de

 helft : Fien ipv Gerda    

Scheidsrechter : Roger Van Hoegaerden (Sparta Ranst)       
 

Scoreverloop :  

1-0 Stefan schot 

2-0 Chris schot 

2-1 RUSTSTAND 

2-3  EINDSTAND 
 

Wedstrijd-telegram : 
Knappe wedstrijd van al onze recreanten. Echt een wedstrijd waar iedereen fier 

mag zijn op zichzelf. Een collectieve prestatie om ‘U’ tegen te zeggen.  

Maar toch, mits een betere afwerking had de eindstand in ons voordeel kunnen 

uitdraaien. Dat we uiteindelijk met de kleinste cijfers het loodje moesten leggen 

ligt eigenlijk ietwat aan onszelf. 

We moeten meer ruimte scheppen voor individuele aanvalsacties en alle hoeken 

van het vak bezetten. Nu werden de aanvallen wat chaotisch en met te weinig 

overleg uitgevoerd.  

De ruimte gebruiken wil ook zeggen dat men makkelijker alleen aan de paal in 

reboundpositie kan staan en met kleppers als onder andere Fien is dat steeds een 

meerwaarde bij schoten. Ook doorlopers kunnen dan niet zo makkelijk meer 

overgepakt worden. 

Nog iets meer durven om te gooien is aan de orde. Je staat dikwijls in een mooie 

schotpositie, maar denkt er te weinig aan om die schotpositie daadwerkelijk te 

benutten. Wel steeds eerst zien of de reboundpositie ingevuld is door een 

vakgenoot. 

Er werd opgemerkt dat onze doorlopers te weinig resultaat opleveren. Aan de 

suggestie van de spelers om meer op die aanvalsdiscipline te oefenen zal gevolg 

geven worden, dixit onze coach Carla. 

Felicitaties aan het ganse team en graag tot de volgende !!!           

Reporters van dienst, 

Nancy, Nyah, Fien & Roger 
 



 

 

 

Training 
Woensdag om 19u 

 
 

Agenda 

 

Za 14/06 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: 

 

 

21 juni 2014  12u: 2-palen tornooi  

15u: Jeugd – Ouders 

18u: BBQ 

 

Half augustus begin trainingen; exacte dagen/uren worden per 

mail doorgegeven. 

 

 

 
  
 
 

  



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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Schanslaan 69 

2150 Borsbeek 

www.argenta.be 
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