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Nieuwjaarswensen 
Het einde van het jaar nadert. Tijd om even achter ons te kijken. 
De club heeft dit jaar een enorme groei gekend. Sportief zijn we 
sterk geëvalueerd dankzij onze ervaren trainers en dankzij de inzet 
van de spelers. Achter de schermen is door het bestuur heel hard 
gewerkt om administratief één en ander vorm te geven. Ons 
clubblad “The Viking” is één van deze realisaties. Onze club is ook 
een financieel sterke club mede dankzij de input van sponsors en 
de successen van onze activiteiten. 

Jeugdleden, recreanten, ouders, trainers, bestuurders: door jullie 
inzet en betrokkenheid, zijn jullie de ambassadeurs van onze club, 
mensen die het reilen en zeilen volgen. Jullie inbreng en suggesties 
zijn zeer belangrijk. 

2017 brengt ons nog vele uitdagingen. Om de toekomst van onze 
club te verzekeren, moeten nog een aantal belangrijke posities 
ingevuld worden. Scheidsrechters, trainers, comitéleden, … 
Wij rekenen daarom op geëngageerde mensen die zich willen 
verdiepen in de korfbalwereld aan de hand van aangeboden 
cursussen.  

Ik hoop dat iedereen een goed 2017 tegemoet gaat. Veel sportiviteit, 
geluk, warmte, vriendschap, sympathie en oh zo belangrijk een 
goede gezondheid. En dat voor iedereen die u lief is. 

Daar klinken we op, zondag 15 januari. 

Tot dan. 

Bert Boel 
Voorzitter  
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Onze club groeit … 

Activiteiten, infrastructuur, sportmateriaal, trainingen, 
kledij, … alles krijgt vorm. De comités geraken ook 
stilletjes aan gevuld. Binnenkort de eerste vergaderingen, 
het brainstormen kan beginnen. 

Maar er is meer nodig, namelijk scheidsrechters.  

Binnenkort organiseert de korfbalbond een cursus voor 
gelegenheidsscheidsrechter in onze buurt, een unieke 
kans om de spelregels van de korfbal nog beter te leren 
kennen, een unieke kans om de club bij te staan. 

Wat is een gelegenheidsscheidsrechter? Deze 
scheidsrechter fluit geen officiële wedstrijden, enkel 
gelegenheidswedstrijden die thuis gespeeld worden 

Is uitgebreide kennis nodig om deze cursus te volgen? 
Neen, basiskennis van de korfbal is voldoende. De 
cursus duurt slechts 4 uren. Ter vergelijking, de cursus 
van officiële scheidsrechter, laagste categorie D, duurt 40 
uur en 6 maanden stage.  

Hoeveel kost deze cursus? De cursus kost 15€, die door de 
club wordt betaald. Dus … voor de deelnemer zijn er geen 
kosten. We vragen enkel 4 uren van uw tijd. 

Moet er een examen afgelegd worden? Neen 

Waar en wanneer wordt deze cursus gegeven? Op 
zaterdag 21 januari 2017 van 9u tot 13u in Appels. 

Wie voelt zich geroepen? Meld je interesse bij de trainers of 
de bestuursleden.  

Niets te verliezen, enkel kennis te winnen. 
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Clubreis 
 

 

 

Allen, 

De plaatsen voor de clubreis zijn volzet. Wat ons veel 
plezier doet. 

Vergeet wel niet het voorschot van 50euro te 
betalen, want deze bevestigt de deelname van jullie 
zoon/dochter. Indien deze niet wordt betaald, 
komen de plaatsen terug vrij voor de kinderen die 
op de reservelijst staan. 

De sportieve begeleiding: Robin Smet en Annelore 
De Maeght 

Kookouders: Linda, Daphné, Chantal en Geneviève 
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Trainingsschema U6 zaal 
 

Tijdens het Kerstverlof wordt er NIET is er geen training 
voor onze U6 – spelertjes. 

De eerstvolgende training is op 10 / 01 / 2017 

 

 

 

Samenstelling Comités 
 

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering, wordt de 
samenstelling van de comités besproken. Wij houden jullie 
hier verder van op de hoogte. 

 

 
 

 

 
 



 
6 

 

 

Wedstrijdverslag U10 
Temse – The Vikings 

 
11.30u kantine sporthal Het Gelaag, gezellige zondagse drukte. Eerst truitjes 
uitdelen en dan warmen The Vikings zich op. De supporters nemen plaats op 
de tribune die op de eerste verdieping gelegen is. Een hoger gelegen tribune, 
perfect speloverzicht.  

De tegenstand heeft coaching nodig om de openingskreten te verwoorden. The 
Vikings, onder leiding van Joa, doen dat routineus. De vakken worden 
gekozen. In het aanvalsvak staan voor The Vikings Lore, Joa, Stijn en Olivier. 
Het verdedigingsvak nemen Sélène, Lentl, Rein en Sam voor hun rekening. 

Temse valt aan maar de bal wordt door The Vikings snel onderschept. Na een 
paar passen komt de bal bij Stijn terecht en scoort. We zijn goed vertrokken. 
We zien mooie acties, Sélène in steun, mooie inloper door Rein maar de bal wil 
niet in de korf. Het tempo ligt verrassend hoog. De bal blijft overwegend in het 
aanvallende vak van The Vikings mede dankzij de uitstekende verdediging. 
Verschillende shots volgen elkaar op maar de bal twijfelt. Afwerking is een 
aandachtpuntje voor onze korfballers. Als de bal al eens in het aanvallende 
vak van Temse terecht komt, scoren zij. De stand bij de rust is 3-1. 

In de tweede helft vallen Lore, Wiebe, Stijn en Olivier aan. In het 
verdedigingsvak staan Sélène, Joa, Sam en Rein. Lore start met een sterke 
inloper maar de bal twijfelt en kiest de buitenkant van de korf. Goeie poging. 
Na een verdedigingsfout van Temse gooit Olivier de penalty maar mist. Alweer 
is de bal voornamelijk in het aanvallende vak van The Vikings te vinden. Maar 
Temse werkt beter af en scoort gemakkelijker. Sam en Jurre ondernemen 
verschillende pogingen, de korf rammelt maar de bal wil er niet in. Olivier voert 
een prachtige verdedigingsmove uit, Jurre zijn aanvaller loopt krachtig in, 
Jurre is hem kwijt maar Olivier neemt de verdediging rustig over door 
vanachter de steun een stap opzij te zetten en de inloper verdedigend te 
blokkeren. De bal gaat in de korf maar wordt afgekeurd. Rein slaagt er in om 
nog 2 keer te scoren. 

De eindstand is 6-3. Knappe wedstrijd, vanop de tribune zagen we dat het 
spelinzicht sterk verbeterd is. Verdedigend zijn deze Vikings sterk, afwerken 
is een aandachtspunt. De nieuwkomers, Wiebe en Lentl hebben ons ook 
aangenaam verrast, toekomst is verzekerd. 

 

Daphné 
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Wedstrijdverslag U12 
Spartacus – The Vikings 

 

1ste 10 min. 

Aanval: Yannick, Julie, Chelsea, Josse 

Verdediging: Thibe, Tiago, Thomas, Fleur 

Dit beloofd een spannende wedstrijd te worden en onze jongens en meisjes 
zullen hun beste beentje moeten voorzetten, want als er vandaag gewonnen 
wordt, komen ze op de 1ste plaats en zijn ze de winterkampioen. Dan komt de 
titel ook een stapje dichterbij! Laat ons hopen. Toch is er voor de wedstrijd 
kan beginnen een beetje paniek. Thibe en Yannick laten zoals echte vedetten 
op zich wachten, maar uiteindelijk kwamen ze toch toe. Het late toekomen 
deed de spanning alleen maar toenemen, vooral bij de supporters en de 
trainer. 

De wedstrijd begint met de nodige show. De spelertjes worden met naam 
afgeroepen alvorens ze opkomen. Dit moet toch een boost geven aan onze 
kinderen, denk ik. Ik voel het nu al, we gaan ze opeten !!!! 

De tegenstander begint met de aanval en speelt de bal goed rond, maar The 
Vikings verdedigen sterk. In de 2de min. krijgt Spartacus hun eerste kans, ze 
missen maar onderscheppen meteen terug de bal en zorgen dan toch voor het 
1ste punt op het scorebord. The Vikings gaan nu in aanval, maar lijden meteen 
balverlies. 3de Min. weer een shot van Spartacus, maar op de korf. Wij gaan 
terug in de aanval en er volgen 2 kansen voor Julie, maar ook deze eindigen 
tegen de korf. De kansen blijven komen, maar de bal wil maar niet in de korf. 
De stress is te voelen op de tribune, maar ook een beetje te zien op het plein. 
Ik denk dat dit zal beteren eens we zelf scoren, maar het mocht niet zijn, in de 
8ste min. scoort Spartacus opnieuw (2-0). 

Maar de Vikings zijn niet onder de indruk en zetten een snelle aanval op en 
Yannick scoort, 2-1. De aanval van Spartacus wordt direct in de kiem 
gesmoord door Tiago. Hij speelt de bal vlug naar Julie die meteen Yannick voor 
de korf laat komen en hij maakt er 2-2 van in de laatste seconden van de 1ste 
10 min. . 

2de 10 min. 

Aanval: Thibe, Tiago, Thomas, fleur 

Verdediging: Yannick, Julie, Chelsea en Josse 

Meteen bij de start van de 2de 10 min. krijgen de tegenstanders een vrijworp. 
Maar door een fout bij de uitvoering ervan is hun kans weg. De tegenaanval  
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wordt ingezet en er wordt vrij snel een fout gemaakt op Thibe, penalty. Fleur 
zet zich hiervoor klaar, maar de bal raakt de korf. Thomas kan wel meteen de 
bal onderscheppen en maakt er 2-3 van. Het spel is nu toch een beetje van 
ons. De trainer spoort aan om een beetje rustiger te spelen. In de 16de min. 
penalty voor Spartacus, maar ook zij missen deze. Dan volgt er voor hen een 
afstandsshot, deze valt in de korf 3-3. 

Er wordt time-out aangevraagd door de tegenpartij, die het toch niet simpel 
heeft. We starten opnieuw en Thibe maakt er vrijwel direct 3-4 van. De 
tegenstander komt terug in de aanval, maar door een mooie tussenkomst van 
Yannick hindert hij zijn tegenstander een inloper te maken. 

We zijn heel goed bezig, maar Spartacus geeft zich niet zomaar gewonnen en 
in de 19de min. komt er weer een mooi afstandsshot van Spartacus en dit 
brengt hen weer op gelijke stand, 4-4. 

3de 10min. 

Aanval: Yannick, Julie, Chelsea, Josse 

Verdediging: Thibe, Tiago, Thomas, Fleur 

Meteen speelt Spartacus een kans bijeen, maar de inloper eindigt op de korf. 
23ste min. een shot van Yannick, maar ook naast. De 24ste min. vrije worp voor 
Spartacus, maar deze gaat er naast, ze onderscheppen de bal nog in de 
rebound, maar scoren wordt voorkomen door schitterend verdedigend werk 
van Fleur. The Vikings hebben terug de bal en gaan in de aanval. Knap 
samenspel van Josse en Julie, maar haar poging botst op de korf. Yannick is 
wel bij de pinken in de rebound en past de bal naar Julie, deze gooit zich direct 
en 4-5. Maar ook Spartacus laat zich niet doen en bij hun aanval is het meteen 
5-5. In de 28ste min. krijgt Chelsea de bal, past naar Yannick die Josse ziet vrij 
staan en hem de bal aanspeelt en Josse maakt er 5-6 van. De 29ste min. time-
out. De Trainer moet toch nog iets bijsturen en ze aanmanen om rustiger te 
spelen en hun passing te verzorgen, denk ik. De tegenpartij komen in de 
aanval, maar Thibe verdedigt knap. 

4de 10min. 

Aanval: Thibe, Tiago, Thomas, Fleur 

Verdediging: Yannick, Julie, Chelsea, Josse 

Dit wordt wellicht de spannendste 10 min. van het seizoen. De 31ste min. vrije 
worp voor Spartacus, maar door ons uitstekend verdedigend werk komt er 
niets van in huis. In de 32ste min. penalty voor The Vikings, goed omgezet door 
Fleur, 5-7. In de 34ste min. goede verdediging door Yannick en Julie en zo komt 
de bal bij Tiago die op zijn beurt doorspeelt naar Thibe en hij maakt er 5-8 
van. Nu komt de tegenstander terug in de aanval, maar Chelsea staat super 
te verdedigen. In de 35ste min. weer knap uitverdedigt door Josse en Chelsea. 
De aanval wordt weer snel opgezet en Fleur en Tiago doen een knappe 
loopactie en zo zet Tiago Thibe vrij voor de korf en hij maakt er 5-9  
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van. De 38ste min., knappe aanval van Thibe (die als meisje speelt), geeft een 
knappe inloper aan Thomas en die maakt er 5-10 van. Nu gaat Spartacus weer 
in de aanval, maar Julie komt tussen op een manier die je enkel van een prof 
zou verwachten, weg aanval en einde match. 

Dus zoals ik had voorspeld, hadden The Vikings honger en hebben ze de 
tegenstander opgegeten. 

Toch nog even vermelden dat ook Senne erbij was, maar niet tot spelen is 
gekomen. Maar het moet gezegd worden, nooit heb ik een speler met zoveel 
enthousiasme en inleving op de bank zien zitten. Hij bleef de ploeg de ganse 
wedstrijd steunen en aanmoedigen. Ik ben er zeker van dat dit voor de ploeg 
steeds belangrijk is. De anderen gaan hierdoor onbewust beter spelen !!! 

Senne heel knap van jou, een voorbeeld voor iedereen !!! 

 

Ludo 
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Wedstrijdverslag Recreanten 
Tornooi te Sint-Gillis-Waas 

 

 

Zaterdag 17/12 speelden we voor het eerst met de recreanten een 
heus tornooi. Op training lukt het ons al aardig, iedereen is 
benieuwd naar deze reality-check.  

Gezellige zaterdagse drukte in de kantine van de sporthal te Sint-
Gillis-Waas, truitjes uitdelen en de recreanten warmen zich op. In 
de kleedkamer dromen we stilletjes van een middagmaal met 
appelmoes, al is het maar om ons zelf moed in te spreken.  

Tijdens de eerste wedstrijd (tegen Appels) worden we inderdaad 
geconfronteerd met het feit dat we nog geen geoliede machine zijn. 
De nul op ons scorebord blijft staan ook na het laatste fluitsignaal. 
We feliciteren de tegenstand met de overwinning en gaan met volle 
moed de tweepalenwedstrijd tegemoet. Hier lukt scoren wel maar 
niet genoeg om te winnen. We houden de traditie hoog: Vikings zijn 
diesels. 

Laatste wedstrijd van de dag voor The Vikings is tegen Neerlandia. 
De dieselmotor geraakt opgewarmd. We komen zelf op voorsprong. 
Enkele knappe bewegingen, sterke verdediging, knappe korven, … 
De eindstand is 5-3. Onderweg zijn twee korven van The Vikings 
afgekeurd. Onze trainer ad interim vond die ene korf nochtans een 
knappe goal maar onze trainer werd door de scheidsrechter terecht 
gewezen. (zure scheids) En … de laatste korf van de tegenstand 
vertrok na het eindsignaal maar belandde nog in de korf en werd 
goedgekeurd. We bekronen onszelf als morele winnaar. De 
scheidsrechter was tegen ons… maar dat horen we wel meer van 
verliezende ploegen. 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

Gemotiveerde speelster. 
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Recreanten 
Wedstrijd recreanten op zaterdag 21 januari 2017 

Verde – The Vikings om 15.30u 

 

Samenkomst aan Bierland (overkant parking) om 14.30u 

Wie rechtstreeks rijdt, aanwezig zijn om 15u (+/- 30min.) 

Adres: Sporthal Kiel 

           Emiel Vloorstraat te Antwerpen 

Laat iets weten aan Dirk als je deel neemt op 0476/47 79 17 
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Wedstrijden zaal U10 
 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 
Zat 26/11 13 – 15u Kwik ASKC/        

The Vikings 
4 – 3 

4 – 2  
Zon 11/12 12.30 – 

13.45u 
The Vikings Voorwaarts/ 

ASKC 
0 – 3 

0 - 8 
Zon 18/12 11.45 – 

13.30u 
Temse The Vikings 6 – 3  

Zon 15/01 12.30 – 
13.45u 

The Vikings Sikopi/  
Spartacus 

 

Zat 21/01 11.30 – 13u Ago Aalst The Vikings  
Zat 28/01 16.30 – 18u Ganda The Vikings  
Zon 05/02 12.30 – 

13.45u 
The Vikings Meeuwen  

Zat 11/02 10 – 11u AKC The Vikings  
 

Adressen uitwedstrijden 
Ago Aalst:  Sporthal de Faluintjes 

                 Beugemstraat 24 , 9310 Moorsel 

Ganda:   Zaal Hekers  

              Ter Linde 29, 9052 Zwijnaarde 

AKC:  Zaal Kerkske 

         Merksemsesteenweg 6 , 2100 Deurne 
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Wedstrijden zaal U12 
datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

zon 13/11 10.45u Putse B The Vikings 0 – 5  
Zon 20/11 13.45u The Vikings St.-Gillis-Waas 10 – 0  
Zon 27/11 13.45u The Vikings Floriant B 7 – 7  
Zon 04/12 11.45u Rijko C The Vikings 0 – 12  
Zon 11/12 13.45u The Vikings Vobako C 7 - 3 
Zon 18/12 12.20u Spartacus The Vikings 5 – 10  
Zon 08/01 9.00u Scaldis B The Vikings  
Zon 15/01 13.45u The Vikings Putse B  
Zon 22/01 12.15u St.-Gillis-Waas The Vikings  
Zon 29/01 13.15u Floriant B The Vikings  
Zon 05/02 13.45u  The Vikings Rijko  
Zon 12/02 11.00u Vobako C The Vikings  
Zon 19/02 13.45u The Vikings Spartacus  
Zon 05/03 13.45u The Vikings Scaldis B  

 

Adressen uitwedstrijden 
Spartacus:   Sporthal Extra Time 

                   Louisalei, 2660 Hoboken 

Scaldis B:   Kwik Indoor 

                  Fortsesteenweg 111, Merksem 

Sint-Gillis-Waas:  Sporthal Molenberg 

                            Kieldrechtstraat 12, 9170 De Klinge 

Floriant B:  Sporthal Ter Wallen 

                   Sportstraat 1, 9820 Merelbeke 

Vobako C:  Sporthal Tielenheide 

                  Prijstraat 68, 2460 Tielen 

 

 

 
 



 
17 

 

 
Wedstrijden zaal U14K4 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 
Zat 12/11 10.45u ASOC The Vikings 11 – 1  
Zon 20/11 15.00u The Vikings The Blue Ghosts 5 – 0  
Zon 27/11 VRIJ    
Zon 04/12 VRIJ    
Zon 11/12 15.00u The Vikings Bornem 6 - 7 
Zat 17/12 VRIJ    
Zat 07/01 15.00u Appels The Vikings  
Zon 15/01 15.00u The Vikings ASOC  
Zat 21/01 14.00u Boechout/Vremde The Vikings  
Zat 28/01 15.00u The Blue Ghosts The Vikings  
Zon 05/02 VRIJ     
Zon 12/02 12.30u Bornem The Vikings  
Zon 19/02 15.00u The Vikings Boechout/Vremde  
Zon 05/03 15.00u The Vikings Appels  

 
Adressen uitwedstrijden 

Boechout/Vremde:  St. Gabriël College 

                               Lange Kroonstraat 72, 2580 Boechout 

The Blue Ghosts:  Sporthal Torrebos 

                             Landergemstraat 1 bus A, 8570 Anzegem 

Bornem:  Sport- en recreatiecentrum Breeven 

               Bareelstraat 111B, 2880 Bornem 

Appels:  Sporthal Appels 

             Steenweg van Aalst, 9200 Dendermonde/Appels 

 
 

 

 

 

 



 
18 

 

 

Activiteitenkalender 
 

- 15 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie 
- 10 april – 13 april 2017: Clubreis 
- 21 augustus – 25 augustus 2017: Sportkamp 
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Gefeliciteerd 

 December 

05/12         Verheyden Yannick 

23/12         Steeman Paulien 

24/12         Ooms Stijn 

24/12         Windey Josse 
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Vergaderingen  

- Vergadering Raad van Bestuur op 9 januari 2017 
 om 19u 

Contactgegevens 
Bestuur    

voorzitter Bert Boel 0496/53 34 57 bert.boel@telenet.be 
secretaris Linda De 

Wachter 
0496/76 62 28 linda_de_wachter@hotmail.com 

 
penningmeester Dirk 

Wouters 
0476/47 79 17 dirk1wouters@live.be 

 
wedstrijdsecretaris Daphné 

Geijsen 
0496/56 92 13 geijsen.daphne@telenet.be 

 
jeugdcoördinator Robin Smet 0485/93 94 04 robin_smet@hotmail.com 

 
Sporttechnische cel Nico Van 

Pellecom 
0471/85 32 76 caileanic@hotmail.com 

 
Trainers    
U6 Steeman 

Paulien 
0486/71 31 64 pauliensteeman_1996@live.be 

 
 De Beule 

Thibeau 
 thibeaudebeule@gmail.com 

 
U10 Joren De 

Maeght 
0476/08 98 21 jorendemaeght@hotmail.com 

 
 Wesley Ost 0476/25 58 21 dinadevelder@hotmail.com 

 
U12 Robin Smet 0485/93 94 04 robin_smet@hotmail.com 

 
U14 Annelore 

De Maeght 
0476/08 97 14 anneloredemaeght@hotmail.com 

 
Communicatie    

 Manuela 
Hannesse 

0486/61 45 62 manuela.hannesse@live.be 
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Opleidingen 
Comité Opleiding Scheidsrechters 

organiseert: 

Gelegenheidsscheidsrechter 
Vlaanderen 
 
Waar? 
Kantine Appels K.C., Steenweg van Aalst (naast sporthal 
Appels),  
9200 Dendermonde 
Wanneer? 
Zaterdag 21 januari 2017 van 09u00 tot 13u00 
Prijs: 
15 EURO te storten op rek.nr. IBAN BE71 0680 6134 7069  
BIC Code: GKCCBEBB  
op naam van KBKB met mededeling:  
Gelegenheidsscheidsrechter Vlaanderen 
Inschrijvingen: 
Uiterste datum: 
18 januari 2017 
Inschrijven verplicht via website  
http://www.korfbal.be/OpleidingDetail/1153 
Doelgroep: 
Vanaf 16 jaar 
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