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Voorwoord 
Met een gevoel van trots presenteren wij u ons nieuw clubblad ‘The Viking’.  

In vergelijking met vorig seizoen is ons ledenbestand verdrievoudigd, een 
geordende communicatie dringt zich op.  

Ondertussen is er een U6 groep actief, U8 en U10 spelen in de korfballeague, 
U12 speelt in de nevenreeksen, U14 start binnenkort U14K4 (Korfbal Four) 
en de recreanten spelen gelegenheidswedstrijden.  

Wat mij het meest pleziert is dat we één grote hechte groep vormen, een 
korfbalfamilie. Vanuit de buik van deze familie groeide deze zomer een aantal 
geslaagde evenementen: de zomerbraderij, de zomertrainingen, het 
sportkamp, de startdag, de avondmarkten en het kubb-tornooi. Mede dankzij 
de opbrengst van deze evenementen, mede dankzij de inbreng van onze 
sponsors kunnen we onze club verder uitbouwen.  

Dank aan iedereen die meewerkt om deze nieuwe club te helpen groeien. In 
het bijzonder de vele helpende ouders. Jullie enthousiasme verbaast mij keer 
op keer maar werkt vooral inspirerend. Ongelooflijk!  

Dank aan de mensen van het bestuur voor de moeite en tijd die zij in de club 
investeren. Het is niet altijd evident om alle nieuwe impulsen en initiatieven 
in goede banen te leiden. Soms is er wat improvisatie nodig, maar steeds 
staan ze er om dit tot een goed einde te brengen.  

Dank aan de trainers die de spelers van klein tot groot leren korfballen. Het 
is een waar plezier om te zien hoe snel de spelers evolueren in deze sport.  

Dank aan Manuela Hannesse (Ella voor de vrienden) voor de realisatie van 
dit clubblad. Ella zal ons team versterken en een deel van de administratie 
voor haar rekening nemen.  

Dank aan alle spelers, jullie gedrevenheid, jullie enthousiasme, jullie inzet, 
jullie talent inspireert ons om deze club verder op de kaart te zetten.  

Sportieve groeten,  

Bert Boel  

(fiere) voorzitter  
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Uitslagen weekend 15 – 16 
oktober 

Zaterdag 15 oktober:  

U10: Appels – The Vikings         1 – 0 

        The Vikings – Neerlandia   5 – 1  

 

Zondag 16 oktober: 

U12: The Vikings – Verde B       6 – 0  

 

Ook onze U6 is zaterdag gaan Wriemelen op Appels en 
de Recreanten hebben op zondag thuis onderling 
gespeeld. 

 

 

 

Wedstrijden weekend 22 – 23 
oktober 

Zaterdag 22 oktober: 

U10: 13u  Temse – The Vikings 

U12: 14u  Appels – The Vikings 
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Verslagen weekend 15 – 16 
oktober 

verslag U6 wriemel Appels 

Voor de allereerste keer trokken onze U6 naar Appels om te wriemelen.  

Fien was als enigste dame aanwezig maar stond goed haar mannetje tussen 
de 4 stoere heren, Sander, Quinten, Tibo en Tristan. 

Er waren allemaal leuke spelletjes wat ook in functie van korfbal stond. Op 
het einde was er nog muziek en dans waarbij de papa's en mama's mochten 
meedoen. Het was een leuke namiddag en denk dat iedereen het plezierig 
vond.  

Linda (vervanger van trainer Ludo die moest studeren)  
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Verslag U10  

Zaterdag zijn we met de stoere Vikings richting gent getrokken voor ten 
aanval te trekken tegen andere ploegen. De eerste tegenstander was Appels. 
Spijtig maar helaas hebben we de eerste veldslag juist niet kunnen winnen 
van de Appeltjes, uitslag 0 – 1. Mijn Vikings zaten vol stress de eerste match, 
je merkte het in verschillende puntjes. De bal die rap weg moest, lopen om te 
lopen, rap trachten te scoren zonder even de tijd te nemen. En dan ook de 
coach van de tegenstander dat dacht dat ze ook nog een u10tje was, altijd 
door het spel aan het stappen (eigenlijk in de weg aan het lopen van ons 
spelertjes ) zo dat ze minder goed konden samen spelen en doelen, maar soit 
dat was dan hoofdstuk 1.Na wat pauze mochten we dan naar veldslag 2 
gaan tegen Neerlandia. De match begon en ik kon mijn ogen niet geloven, 
wat ik toen van mijn Vikings zag had ik nog niet gezien. Ze speelden goed 
rond, weinig bal verlies, heel veel doel kansen, veel doelpunten, en het 
belangrijkste was iedereen met een lach op hun gezicht te zien tijdens de 
match. Eindstand 1 – 5 in ons voordeel. Dus zeker een vast een fiere coach.  

Wil ook alle supporters danken om zo massaal te komen supporteren op 
verplaatsing. 

En zeker de spelertjes : 

Sam, Senne, Matthias, Joa, Stijn, Rijn, Lore, Selène, Fhebe (ondanks ze toch 
wat ziekjes was), Lore en Ann-Sophie  

Groetjes 

De fiere Coach Joren  
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Verslag U12:   The Vikings - Verde B 

Op onze laatste thuiswedstrijd tegen Verde wisten we dat het niet makkelijk 
zou zijn aangezien er daar werd verloren met 3-0. We wisten ook indien we 
deze wedstrijd wonnen we op de 2de plaats zouden komen en deze ook 
waarschijnlijk kunnen vasthouden. Wat toch al een hele prestatie is voor een 
ploegje die nog maar net bezig is met korfballen.  

We begonnen de wedstrijd iets vroeger dan normaal op vraag van Verde. Bij 
start zag je al duidelijk dat we de betere ploeg waren op het veld. Na een 2tal 
minuten stond het al 2-0 dankzij Fleur die ook een strafworp zeer 
geconcentreerd afwerkte. De tegenstander kwam niet echt aan de pas de hele 
wedstrijd. Olivier moest bij de tegenpartij spelen omdat deze maar met 7 
spelers aanwezig waren en alle supporters + trainer waren na de wedstrijd 
van mening dat Olivier de sterkste speler was bij de tegenpartij. De beste 
kansen van de tegenpartij kwamen dus ook van Olivier. Na de 2-0 werden er 
nog zeer mooie goals gemaakt door Josse(2), Thibe(1) en Julie(1). En een zeer 
mooie goal dat uit het boekje kwam van Josse met steun van Chelsea! 
Prachtig om te zien. De eindstand: 6-0 in het voordeel van The Vikings. Onze 
2de plaats in het klassement is een feit. 1ste plaats zal zeer moeilijk 
haalbaar zijn aangezien voorwaarts dan zal moeten verliezen of gelijk spelen 
tegen Verde. Ik wil even zeggen als trainer dat dit nu mijn 4de club is waar 
ik training aan geef en ik zelden zoveel talent samen heb gezien als bij The 
Vikings. Als je op een jaartje een achterstand van 5-6 jaar kan inhalen op 
andere clubs is er bewijs genoeg dat we nog zeer mooie dingen gaan zien in 
de toekomst van deze zeer gemotiveerde groep!  

Ook hebben we het goede nieuws gekregen dat Fien Wouters ons terug zal 
komen versterken! Senne zal ook terug de overstap maken van U10 naar 
U12.  

Een zeer trotse trainer! 

Robin 
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Verslag recreanten onderlinge wedstrijd zondag 16 oktober 

Aangezien we geen tegenstanders vinden die het durven opnemen tegen The 
Vikings beslisten we dan maar om het tegen elkaar op te nemen. 

Aan enthousiasme was er geen gebrek, want er stonden zondagmiddag 7 
heren en 5 dames op het veld om een gevecht tussen Vikingen aan te gaan. 
Om het geheel in evenwicht te brengen moesten we natuurlijk eerst van een 
heer een dame maken. De coaches waren het unaniem eens dat Bert 
hiervoor de geknipte persoon was.  

Robin, Tim, Annelore en Daphné vormden ploeg 1, Joren, Bjorn, Liesbeth en 
Bert ploeg 2 en Klaas, Steven, Zofia en Linda ploeg 3. De strijd ging gelijk op 
en er werd weinig gescoord. Het eerste doelpunt viel uiteindelijk in ploeg 1 
door een schot van Robin.  

Voor sommigen werd het een fysieke uitputtingsslag, snakten naar een 
wissel, vielen languit op het gras en raakten geblesseerd waardoor we beroep 
moesten doen op Ludo om de groep te depanneren.  

Na de tweede helft gingen we verder met een afgeslankte groep van 8 man die 
na een paar minuten nog verminderde naar 6 zodat we uiteindelijk 
overbleven met de dappersten der Vikings (Daphné – Annelore – Klaas – 
Steven – Bjorn – Joren).  

Wat de uiteindelijke uitslag was doet er niet toe. Iedereen heeft zich 
geamuseerd en dat is wat telt. Het is een aangename vaststelling dat we er in 
geslaagd zijn om een groep recreanten/senioren bijeen te krijgen die zo 
enthousiast is en waar het talent absoluut aanwezig is om volgend seizoen 
competitie mee te gaan spelen.  

Dirk 
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Trainingen zaal 

 maand
ag 

dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

U6  18u – 19u      
U10  18u – 19u  18u – 19u    

U12/U14  18u – 19u  18u – 19u    
Recreanten       16u – 17u 

Info Zaal  

* De eerste training zal doorgaan in de zaal op 01/11/2016  

* Voor de U6 zal het geen training zijn op 01/11/2016  

* Witte zolen is aangeraden! Schoenen apart meenemen. Deze moeten 
aangedaan worden in de zaal!  

* De trainingen van U10, U12, U14 en recreanten zullen doorgaan in de 
nieuwe sporthal. De trainingen van de U6 in de oude sporthal. Alle 
trainingen gaan door in sporthal Meulenbroek.  

* Gelieve op tijd af te melden bij de trainer indien je niet aanwezig kan zijn!  

* Geschikte sportkledij aandoen. (in de zaal kan het wel eens warm worden)  

* Indien het zeer koud is buiten warme kledij meebrengen voor na de 
training! Dit om de spieren niet te snel te laten afkoelen.  

* Kleedkamers zijn beschikbaar. Mogelijkheid tot douchen na de training.  
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Algemene info 

Trainers 

- Vanaf heden zal Annelore De Maeght ons trainersteam 
vervoegen. Zij zal Robin versterken bij de groep U12/U14. 
Aangezien deze groep nu bestaat uit 18 kinderen is dit 
broodnodig! En wij zijn dan ook zeer blij dat Annelore 
hier ons uit de nood wilt helpen.  

- Onze club beschikt nu ook over een technische trainer. 
Deze taak word uitgevoerd door Nico Van Pellecom. Een 
technische trainer staat in om de kinderen op het 
technisch vlak bij te leren waar de ploegtrainer niet altijd 
tijd voor heeft. Wekelijks worden er een paar kinderen 
aangeduid(max3) om training te volgens bij Nico. 

Deze trainingen gaan gewoon door op hetzelfde moment 
als de jeugdtrainingen.  

 

Ledeninformatie 

Er zijn nog steeds niet alle gegevens doorgegeven van 
bepaalde leden. Jullie kunnen het infoblad terug vinden 
in de groep op Facebook en anders kan het ook ingevuld 
worden op de formulieren die er zijn tijdens de 
trainingen. 

Ook de aansluitingsformulieren zijn te verkrijgen bij 
Linda. Het is van belang om deze snel in orde te maken, 
op die manier is iedereen verzekerd en kunnen de nodige 
licenties worden aangemaakt bij de KBKB. Dus wie zich 
goed voelt in deze sport en club, maak hier dan snel werk 
van! 
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Wedstrijden zaal U10 
De wedstrijdkalender voor U10 is nog niet gekend, van 
zodra deze er is, zal die ook terug te vinden zijn in ons 
clubblad. 

 
Wedstrijden zaal U12 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 
zon 13/11 ? Putse B The Vikings  
Zon 20/11 13.45u The Vikings St.-Gillis-Waas  
Zon 27/11 13.45u The Vikings Floriant B  
Zon 4/12 8.30u Rijko C The Vikings  
Zon 11/12 13.45u The Vikings Vobako C  
Zon 18/12 12.20u Spartacus The Vikings  
Zon 8/01 9u 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 5/02 13.45u  The Vikings Rijko  
Zon 12/02 ? Vobako C The Vikings  
Zon 19/02 13.45u The Vikings Spartacus  
Zon 5/03 13.45u The Vikings Scaldis B  

(Er kan nog steeds iets aan de programmatie wijzigen, de adressen voor de 
uitwedstrijden volgen later. De wedstrijd op zon 27/11 zal doorgaan in zaal 
De Veerman te Hamme). 

 

Wedstrijden Recreanten 
Zat 17/12 Nationaal 

recreantentornooi te 
St.-Gillis-Waas 

(info volgt later) 

 

 

 

 



 
13 

 

 

Activiteiten 
 

WAFELVERKOOP 
 
Korfbalclub The Vikings kent een vliegende start.  
Dankzij jullie inzet hebben we al veel kunnen verwezenlijken: aankoop sportmateriaal, berging, huren 
kantine, huren zaal, … 
Maar om iedereen een kwaliteitsvolle training te kunnen blijven aanbieden, is er meer nodig. Vandaar 
de wafelverkoop. 
  
Wanneer? 

ZATERDAG 29 OKTOBER 2016 
9.30u 

Waar?   
SAMENKOMST KANTINE 

Wie? 
IEDEREEN 

Hoe? 
We verdelen ons in kleine groepen en verkopen wafels deur aan deur. 
Laat je voor dinsdag 25 oktober weten of je kan meekomen?  
Via FB of via daphne.geijsen@telenet.be 
 
We voorzien ook een voorverkoop. (blad te verkrijgen bij Linda of Daphné) 
 
 

Dankzij uw inzet spelen onze kinderen korfbal! 
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Gefeliciteerd 
Oktober – November 

 

10/10         De Bast Julie 

30/10         De Beule Thibeau 

05/11         Van De Velde Selène 

14/11         Peeters Gonçalves Tiago 

18/11         Van Den Broeck Jurre 

27/11         Vandelannoite Joa  

 

 
 

 

Vergaderingen en opleidingen 
Vergadering Raad van Bestuur: 7 november 2016 
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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 
 

jeugdverantwoordelijke Robin 
Smet 

0485/93 94 
04 

robin_smet@hotmail.com 
 

Technische trainer Nico Van 
Pellecom 

0471/85 32 
76 

caileanic@hotmail.com 
 

Trainers    
U6 Ludo 

Colman 
0474/84 06 
24 

ludocolman1983@gmail.com 
 

U10 Joren De 
Maeght 

0476/08 98 
21 

jorendemaeght@hotmail.com 
 

 Wesley Ost 0476/25 58 
21 

 

U12/U14 Robin 
Smet 

0485/93 94 
04 

robin_smet@hotmail.com 
 

 Annelore 
De Maeght 

0476/08 97 
14 

anneloredemaeght@hotmail.com 
 

Communicatie    

 Manuela 
Hannesse 

0486/61 45 
62 

communicatie@korfbaltheviking.be 
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Einde 


