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CLUBBLAD THE VIKING . NR.5 – 2017 

 
 

Onze recreantenploeg geraakt nu stilletjes aan in vorm. De laatste resultaten 

zijn hier dan ook het bewijs van. 

In de Raad van Bestuur en in het Sportcomité is beslist om volgend seizoen aan 

te treden met een eerste ploeg in de competitie, aangezien er een aantal heel 

gedreven spelers nu in de ploeg aanwezig zijn.  

Ook is er beslist om naast een eerste ploeg, de recreantenploeg levendig te 

houden die actief wedstrijden zullen spelen. Zoals nu reeds het geval is. 

Om dit te kunnen realiseren zoeken wij spelers (m/v) die eventueel zin hebben 

om recreatie of competitie te spelen met deze ploegen. Hierbij doen wij een 

oproep naar de ouders en supporters in onze club. Het is altijd mogelijk om een 

paar trainingen mee te doen om al eens te proeven van de sport en uiteraard 

de geweldige sfeer die er momenteel is bij onze recreanten.  

Tot op een volgende training.  

Trainers recreanten 

Dirk Wouters   Joren De Maeght 
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Start veldseizoen 

De eerste training op het veld zal doorgaan op dinsdag 7 maart. 

 

Dinsdag 18.15u – 19.30u U10    U12     U14 

 19.45u – 21u Recreanten 

 

Vrijdag 18.15u – 19.30u U6      U10     U12     U14 

 19.45u – 21u Recreanten 

 

Info veld 
 
- Voetbalschoenen zijn aangeraden! Deze schoenen zorgen voor meer grip en 

stabiliteit op een soms drassige ondergrond.  

- Geschikte sportkledij: ook bij regenachtig weer wordt er getraind, een licht 

regenjasje kan nuttig zijn. 

- In principe zijn er voor de trainingen geen kleedkamers ter beschikking. 

Schoenen, jassen, ed. kunnen in de kantine aan – en uitgedaan worden. 

 

Locatie:  Voetbalplein Ter Munken 
  Scheldestraat 39 
  Kastel 

 
Dienstmededeling (zaal) 

 

1. Mogen wij vragen geen suikerhoudende frisdranken mee te nemen in de 
sporthal. (bij het omvallen van drank wordt de vloer te plakkerig) 
 

 
 
 
 

 



 
4 

 

Wedstrijd U10 The Vikings – The Vikings 

 

Zaterdagmiddag komt het bericht binnen: Meeuwen geeft forfait, te veel 
zieken in de ploeg. 
Geen nood, we zijn met voldoende spelers om onderling een match te spelen.  
 
 

Er worden 3 teams geselecteerd.  
 
Het rode team: Rein, Joa, Lore en 
Sélène 
Het gele team: Anne-Sophie, Olivier, 
Senne en Lentl 
Het zwarte team: Stijn, Mathias, Sam 
en Phebe 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Even opwarmen en  
 

  “let’s play korfball” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Er wordt mooi korfbal gespeeld. We 
zien afstandsshots, inlopertjes, 
goede verdediging, fair play maar 
vooral zien we dat de kinderen zich 
amuseren. 
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Wedstrijd U12    The Vikings – Rijko C 

Eerste 10 min: 
 
Aanval : Josse , Olivier, Fleur en Thibe (m) 
Verdediging: Tiago , Senne, Julie en Chelsea 
 
Bank : Yannick en Thomas 
 
Ik ben benieuwd wat het zal geven vandaag. Er zijn spelers naar de sportvedettenavond 
geweest en naar de fuif van Thomas. Dus allen laat in bed!  
1ste second Onmiddellijk een open kans voor Fleur, op de korf. De kansen volgen elkaar zeer 
snel op. 1ste  min penalty Vikings maar Fleur kan hem niet omzetten. Na 3min gaat de trainer 
van de tegenstander in een zware discussie met de scheidsrechter en wordt na enkele 
waarschuwingen van het plein gestuurd. 4de  min Na enkele kansen bij elkaar te blijven 
spelen wordt er gescoord door Thibe 1-0. De match wordt hernomen en de Vikings nemen 
direct de bal terug af en Fleur maakt er 2-0 van. De kansen blijven komen, onze aanvallers 
doen het super. Voorlopig is onze verdediging enkel toeschouwer. 6de  min Penalty Vikings 
maar weer kan Fleur hem niet opzetten. De Vikings hebben de bal nog steeds en spelen 
mooi rond. Na een zeer knappe combinatie van Josse en Fleur wordt het 3-0. Nu gaat Rijko in 
de aanval maar dit duurt niet lang. 9de  min Fleur maakt er 4-0 van. In deze eerste 10 min 
heeft onze verdediging geen enkele kans weggeven . 
 
Tweede 10 min 
 
Aanval : Chelsea , Julie , Tiago en Senne 
Verdediging: Thibe , Fleur , Olivier en Josse  
 
11de  min Een afstandsshot van Rijko maar hun poging eindigt op de korf. 12de  min Penalty 
Chelsea gaat deze keer haar poging wagen maar ook bij haar gaat de bal er niet in. Nu volgen 
de kansen elkaar weer zeer vlug op maar de korven blijven uit . 14de  min Chelsea krijgt een 
bal in haar buik en moet er even uit. Ze wordt vervangen door Yannick. 15de  min Zeer 
knappe combinatie Julie ,Yannick maar de poging gaat er niet in. Het spelbeeld verandert 
niet, Vikings vallen aan en Rijko verdedigt. 17de  min Knappe combinatie Tiago , Julie maar de 
poging strand weer op de korf, de bal wil er niet makkelijk in vandaag. 18de  min Na vele 
pogingen maakt Yannick er dan toch 5-0 van. Nog in dezelfde min maakt Senne er 6-0 van. 
Met nog 30sec te spelen maakt Julie er nog 7-0 van, de machine begint te draaien. 
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Derde 10min  
 
Aanval :Chelsea , Thomas , Thibe en Fleur  
Verdediging : Julie , Yannick , Senne (m) en Tiago 
 
Bank :Josse en Olivier 
 
21ste  min Vrije worp Rijko maar het komt niet tot een kans . Na deze start krijgen we 
opnieuw hetzelfde spelbeeld. Vele kansen voor de Vikings en Rijko wordt tot verdedigen 
verplicht. 24ste  min Thomas maakt er 8-0 van . De Vikings onderscheppen meteen weer de 
bal en na een knappe combinatie van Thibe en Chelsea maakt zij er 9-0 van. 25ste  min Thibe 
past naar Fleur en maakt er met een inloper 10-0 van. Het gaat makkelijk maar nu wagen de 
Vikings iets te veel hun kans ook al worden ze verdedigd. Toch geraakt Rijko er nog steeds 
verdedigend niet uit . 29ste  min Penalty Rijko maar hij wordt gemist. (Ik vind het wel jammer 
want de meisjes en jongen van Rijko geven de moed niet op en blijven echt hun best doen.) 
Tegenaanval en Chelsea maakt er 12-0 van. Ja,  ik weet niet wie er dan eerst 11-0 van 
gemaakt heeft? Dit heb ik gemist (Gilke blijft over mijn hoofd wrijven en leidt mij af) 
 
Vierde  10min 
 
Aanval : Yannick , Julie , Tiago en Senne (m) 
Verdediging :Thomas , Thibe , Chelsea en Fleur 
 
31ste  min Weer beginnen we meteen met een penalty voor Rijko maar hij wordt opnieuw 
gemist. 32ste min Julie maakt er 13-0 van. 33ste  min Penalty Vikings en Tiago zet hem mooi 
om 14-0. Het is jammer maar Rijko doet niet echt mee. Dit is ook omdat onze jongens en 
meisjes echt zeer goed en snel combineren. Toch zou er beter geshot en afgewerkt moeten 
worden ook bij deze stand. 35ste  min Yannick maakt er 15-0 van. 36ste  min Julie scoort na 
een zeer mooi afstandsshot 16-0. Nog in dezelfde min maakt Yannick er nog 17-0 van. Weer 
wordt er vlot gecombineerd. Julie krijgt een mooie pas van Thomas en maakt er 18-0 van. De 
supporters hopen nu dat de Vikings het nog voor elkaar krijgen om er 20-0 van te maken. 
39ste  min Yannick doet alsof hij gaat schieten maar geeft een pas naar Julie die er 19-0 van 
maakt. Vlak erna krijgt Yannick nog een kans en maakt er uiteindelijk toch nog 20-0 van.  
 
Proficiat alweer Vikings!!!! 
 

Ludo Colman 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

Wedstrijd recreanten  The Vikings - Catba 

Eerste 25 min. 

 Vandaag het debuut van scheidsrechter Sofia Pots. Ik denk dat ze streng maar rechtvaardig 

zal zijn.  

Vikings beginnen met een aanval en onmiddellijk een poging van Valerie. 1ste  min. Mooie 

combinatie van Steven en Merel en ze maakt er 1-0 van. 2de  min. Steven wilt tussenkomen 

maar mist de bal hieruit volgt een poging van Catba maar de bal gaat erover. Het spel gaat 

goed op en af met pogingen aan beide kanten. 4de  min. Catba maakt gelijk 1-1. 10de  min. 

Catba maakt er 1-2 van. 11de  min. Penalty Catba 1-3. 12de  min. Verdediging gaat even in de 

fout en het wordt 1-4. 13de  min. Mooie combinatie Bjorn-Klaas en Klaas maakt er 2-4 van. 

Weer gaat het goed op en af maar zonder echte kansen voor beide ploegen. 19de  min. Een 

mooie combinatie van Paulien en Joren en hij maakt er met een knap afstandsshot 3-4 van. 

Nog in dezelfde minuut volgt er weer een mooi afstandsshot van Joren maar de poging 

strandt op de korf. Even een kleine stop omdat Valerie haar voet omslaat. 21ste  min. Een 

zeer knappe combinatie van Catba en het wordt 3-5. 23ste  min. Afstandsshot Bjorn maar 

weer botst de bal op de korf. Tegenaanval Catba 3-6. 24ste  min. Mooie combinatie Bjorn-

Merel en met een mooie inloper maakt Merel er 4-6 van. 

Tweede 25min. 

Joren geeft als ervaren scheids nog enkele tips aan Sofia die het tot hiertoe al zeer goed 

gedaan heeft. 27ste  min. Catba maakt er 4-7 van. 29ste  min. Er volgen enkele 

afstandsschoten van Joren maar ze stranden steeds op de korf. 31ste  min. Mooie poging 

Daphné maar ook deze landt op de korf. 33ste  min. Vrije worp Catba maar hij gaat ernaast. 

Het spel blijft op en neer gaan, ik vind dat onze dames en heren het niet slecht doen tegen 

deze ervaren ploeg. 39ste  min. Catba maakt er 4-8 van. 40ste  min. Merel maakt er met een 

mooie inloper 5-8 van. 45ste  min. Knap schot Merel op de korf en een snelle tegenaanval 5-

9.  

Einde match 

Ludo Colman 
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Onze Teams 

U6 
Onze U6-groep is voor kinderen van 4 en 5 

jaar. In deze groep wordt vooral 

geconcentreerd op de ontwikkeling van 

het kind. 

Dit wordt dan ook eerder een 

bewegingsschool genoemd. Hier worden 

de motorische skills van kinderen 

ontwikkeld en wordt er ook rekening 

gehouden met de sociale, dynamische en 

affectieve vaardigheden. Hier wordt vooral balvaardigheid aangeleerd in een spelende vorm. 

Tijdens elke training worden de kinderen voor een nieuwe uitdaging geplaatst door de 

steeds variërende parcours en bewegingsvormen. Door telkens die uitdagingen aan te gaan, 

krijgt het kind de kans om zelf te ontdekken wat het reeds kan of niet kan en zal het ook 

verschillende vaardigheden aanleren. 

Onze trainingen worden geïnspireerd door de trainingsmethode Multi SkilzZ, een 

wetenschappelijke benadering van “Hoe leren we kinderen bewegen?”. Elke trainer is 

geabonneerd, heeft een inlogcode en maakt trainingsschema’s aan de hand van de 

voorgesteld oefeningen. 

 

 

 

Meer info: www.multiskilzz.com 
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U10 

 

 

 

 

 

U12 

 

 

 

U14 
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Recreanten 
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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 12u – 13.45u The Vikings Sikopi/  

Spartacus 
1 – 0 

3 - 6 

Zat 21/01 11.30 – 13u Ago Aalst The Vikings 3 – 0 

2 – 1 

Zat 28/01 16.30 – 18u Ganda The Vikings 7 - 3 

Zon 05/02 12.30 – 
13.45u 

The Vikings Meeuwen 5 – 0 

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 2 – 2 

Zon 15/01 13.45u The Vikings Putse B 6 - 1 

Zon 22/01 12.15u St.-Gillis-Waas The Vikings 2 - 11 

Zon 29/01 13.15u Floriant B The Vikings 4 - 3 

Zon 05/02 13.45u  The Vikings Rijko 20 - 0 

Zat 11/02 11.00u Vobako C The Vikings  

Zon 19/02 13.45u The Vikings Spartacus  

Zon 05/03 13.45u The Vikings Scaldis B  

Vrij 10/03 19u The Vikings Bornem Oefenwedstrijd 

op ons terrein 

 

Opgelet: wedstrijd zaterdag 11/02, eerder stond in The Viking deze 

datum fout vermeld. Dus niet zondag maar wel zaterdag! 

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 
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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 8 – 1 

Zon 15/01 15.00u The Vikings ASOC 2 - 20 

Zat 21/01 14.00u Boechout/Vremde The Vikings 16 - 6 

Zat 28/01 15.00u The Blue Ghosts The Vikings 6 -1 

Zon 05/02 VRIJ     

Woens 8/02 19u Ago Aalst The Vikings  

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 
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Recreanten 

 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Zon 29/01 15.30u Ekeren The Vikings 7 - 6 

Zon 5/02 16u The Vikings Catba 5 - 9 

Zat 11/02 15.30u Sint-Gillis-Waas The Vikings  

Zat 04/03 10u tot 
17u 

Nationaal 
recreantentornooi 

te Herselt 

  

Zon 05/03 9.30u Temse The Vikings  

 

Het tornooi te Herselt zal hoogst waarschijnlijk verplaatst 

worden. Van zodra een exacte datum bekend is, delen we dat 

mee via de facebookpagina van de recreanten. 

 

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

 

Wist - je – dat 
Het nemen van de spelhervatting 

Op het moment dat de nemer van de spelhervatting de bal in de hand heeft, of 
kan nemen, fluit de scheidsrechter. Na het fluitsignaal heeft de nemer van de 
spelhervatting vier seconden de tijd om de bal in het spel te brengen.  
De spelers van de andere ploeg mogen hem daarbij niet hinderen. 
 
Geen van de spelers van beide ploegen mag de bal aanraken voordat die 2,50 
m heeft afgelegd van de plaats van de spelhervatting. 
 
Uit een spelhervatting mag de speler, die het spel hervat, niet rechtstreeks 
scoren.  
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Activiteitenkalender 
De competitie voor de U12 is een thriller van formaat met veel gezonde 

spanning, we hopen op het beste: de kampioenstitel. 

 Er zijn nog 3 wedstrijden te spelen. Zaterdag 11/02 tegen de nr.6 van het 

klassement (Vobako C), zondag 19/02 speelt de U12 thuis tegen Spartacus (de 

huidige nr.1 in het klassement). Zondag 5/03 speelt de U12 de eventueel 

ontknopende match tegen Scaldis. 

Zondag 5/03 is tevens de laatste dag van het zaalseizoen en dat willen we in 

stijl afsluiten. Het activiteitencomité is alvast aan het brainstormen, de plannen 

krijgen stillekes aan vorm. Ze voorzien een verrassing voor alle jeugdspelers ter 

bedanking van hun inzet tijdens het zaalseizoen.  

 

- Zondag 5 maart: afsluiten zaalseizoen met 

de laatste  wedstrijden voor U12 en U14 

gevolgd door een verrassing voor alle 

jeugdspelers 

- Vrijdag 10 maart: oefenwedstrijd U12 op ons terrein 

tegen Bornem 

- 10 april – 13 april 2017: Clubreis 

- 21 augustus – 25 augustus 2017: Sportkamp 

 

Gefeliciteerd 
 

 Februari 

03/02 Thomas Jansen 

12/02     Lore Van Geyte 

13/02 Daphné Geijsen 

17/02 Merel De Maeght 
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Kledij 

De eerste hoodies, geborduurde fantruien, zijn geleverd. Bijbestellen kan altijd! 
De trainings zijn ook geleverd. Alle maten zijn beschikbaar. 
 
Bestelling doorgeven aan Daphné Geijsen   

- per mail: daphne.geijsen@telenet.be 
 - telefonisch: 0496-569.213 
 - of gewoon aanspreken tijdens de training  
 

Training 

   

Training The Vikings      50€ 
Kindermaten 6j  8j  10j  12j  14j  16j  
Maten volwassenen XS  S  M  L  XL  2XL  3XL   

Fantrui 
Fantrui Hoody (unisex)   45€ 

Maten volwassenen XS  S  M  L  XL  2XL  3XL  Pastruien zijn beschikbaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Hoody met kap Geborduurde bedrukking  

Fantrui sweater/gilet (dames)     55€ 
Maten volwassenen Dames XS  S  M  L  XL    

  

 
Sweater/gilet met rits en kap 

Binnenafwerking: fleece 
 

Geborduurde bedrukking 
 

 

mailto:daphne.geijsen@telenet.be
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Kledij (vervolg) 

T-shirt 

 

 

 

T-shirt The Vikings   
Elk jeugdlid ontvangt ter gelegenheid van zijn eerste aansluiting bij onze club een T-
shirt. Een extra t-shirt kan altijd bijbesteld worden. 

Kindermaten 6j  8j  10j  12j  14j  16j 17€ 
Maten volwassenen XS  S  M  L  XL  2XL  3XL  18€ 

Sportzak 

 

Sportzak     30€ 
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Vergaderingen  
- Vergadering Raad van Bestuur op 6 maart 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 

 

 

 

 

 

mailto:bert.boel@telenet.be
mailto:linda_de_wachter@hotmail.com
mailto:dirk1wouters@live.be
mailto:geijsen.daphne@telenet.be
mailto:robin_smet@hotmail.com
mailto:caileanic@hotmail.com
mailto:pauliensteeman_1996@live.be
mailto:thibeaudebeule@gmail.com
mailto:jorendemaeght@hotmail.com
mailto:dinadevelder@hotmail.com
mailto:robin_smet@hotmail.com
mailto:anneloredemaeght@hotmail.com
mailto:communicatie@korfbaltheviking.be
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