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CLUBBLAD THE VIKING . NR.8 – 2017 

 

The day after... 
 
Wat ik nooit had mogen dromen is gebeurd. Kampioen spelen met de U12 in 
ons eerste seizoen. Dit is een prestatie om U tegen te zeggen! Ik denk niet dat 
er ooit al een startende club dit heeft kunnen nadoen dus geschiedenis is hier 
geschreven. De hele korfbalwereld weet nu dat The Vikings bestaan! 
Het gevoel dat ik had toen de wedstrijd was afgelopen is zeer moeilijk te 
beschrijven. Ik heb reeds het geluk gehad dat ik de ervaring van kampioen 
spelen al een paar keer meegemaakt heb bij vorige clubs, maar deze is toch de 
meest speciale! In mijn vorige clubs heb ik altijd training gegeven aan spelers 
die toch al ervaren korfballers waren, bij The Vikings is dit niet het geval en het 
geeft dan ook enorm veel voldoening als trainer dat je deze ploeg naar het 
kampioenschap kan leiden. Toch gaat de herkenning volledig naar de spelers! 
De vechtlust en motivatie dat deze groep heeft heb ik nog bij geen enkele club 
meegemaakt. Ik ben niet de persoon die de kinderen talent heeft gegeven, dit 
hadden ze al. Ik ben dan ook enorm trots en fier dat ik deel mag uitmaken van 
HUN team! 
Een dikke proficiat U12kes, deze titel hebben jullie volledig verdiend en er gaat 
nog zeer lang over gepraat worden! 
Volgend jaar zullen jullie alvast worden uitgenodigd voor de kampioenenviering 
en binnenkort ook een huldiging in het gemeentehuis! 
Dit was de eerste titel in de geschiedenis van onze club maar als ik het talent 
bekijk in de andere ploegen gaat dit zeker niet de laatste zijn. 
 
Robin Smet 
Trainer U12 
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Wedstrijd U12 The Vikings – Scaldis B 

 
Eindelijk het is zover: de match van de waarheid. 

Worden we kampioen of niet ? Zo ja, zal het een 

groot feest worden, huldiging op het gemeentehuis, 

de sportvedettenavond volgend jaar… Zoniet, dan 

nog zal het een groot feest worden en blijven ze 

toch onze kampioenen !!!  

Yannick heeft er alvast veel vertrouwen in! Deze 

ochtend vroeg ik of hij niet teveel zenuwen had. Zijn 

antwoord, heel serieus: "Tuurlijk niet, wie gaat er 

ons tegenhouden misschien?"  

Het zal alles behalve een makkelijke 

wedstrijd worden. Beide ploegen staan wel 

onder druk, beide maken kans op een 

kampioenstitel, alhoewel voor ons een 

gelijk spel volstaat. Ja, zelf de scheids heeft 

zenuwen. Uit goede bron verneem ik dat 

hij gisteren zich moed heeft ingedronken. 

Ook voor hem wordt het geen simpele 

wedstrijd om geen partij te kiezen. Maar 

hierin hebben we alle vertrouwen want hij 

heeft al onze wedstrijden al zeer fair 

geblazen. Dus BEDANKT Joren dat je gans het seizoen telkens klaar stond voor onze jongens 

en meisjes !!! Hopelijk wil je dit nog lang doen.  

We gaan er ver aan beginnen. Scaldis heeft twee spelers 

van hun A-ploeg meegebracht! Belangrijke wedstrijd? 

1ste 10min  

Aanval : Josse , Thibe , Fleur en Thomas 
Verdediging : Yannick , Julie , Tiago en  Chelsea 
 
1ste min Al enkele kansen voor de Vikings maar nog geen 

korf. De tegenstander gaat in de aanval en onze verdediging moet er ook al onmiddellijk 

staan. Het spel gaat goed op en af.  4de min De eerste korf valt door een mooi samenspel  en 

Josse werkt af 1-0. Nu volgen er wel enkele kansen voor Scaldis maar de bal gaat er niet in. 

6de min Vrijeworp Scaldis maar hij gaat ernaast. Het volk blijft ondertussen maar toekomen, 

niet normaal!!! 
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2de 10 min  

Aanval : Yannick , Julie , Tiago en Chelsea  
Verdediging : Thibe  , Fleur , Josse en Thomas 
 
11de min 2-0 mooie inloper van Julie . 12de min Een mooie pas van Yannick op Julie en er 

volgt weer een mooie inloper maar deze keer gaat hij erover.13de min De kansen volgen 

elkaar goed op(het zijn er teveel om op te schrijven het gaat te snel) maar de bal wil er niet 

meer in. 15de min Vrijeworp Scaldis maar Josse verdedigd super . Er volgt een snelle 

tegenaanval en Yannick maakt er 3-0 van. We zijn goed bezig. 

3de 10 min  

Aanval :Fleur , Thibe ,Josse en Thomas  
Verdediging : Yannick , Julie , Tiago en Chelsea 
 

21 ste min Scaldis maakt er 3-1 van met een 

mooie inloper. Het tempo is eventjes uit de 

wedstrijd. 23 ste min Penalty Vikings en Thibe 

maakt er 4-1 van. Het tempo blijft rustig en 

het spel gaat goed op en af maar toch hebben 

onze Vikings een beetje de bovenhand. 25ste 

min Josse wordt vervangen door Senne. Er 

volgt weer een vrijeworp voor Scaldis maar 

weer komen ze niet tot schieten . 28ste min 

Nu is er een mooi afstandsschot van Senne maar de bal stuit op de korf. Dit is dan ook het 

einde van de 3de speelhelft. 

 

4de 10 min 

Aanval : Yannick ,Julie , Olivier en Chelsea 
Verdediging : Thibe , Fleur , Thomas en Senne 
 

31ste min Mooie korf: Chelsea die zichzelf mooi losdraait en 

5-1. 33ste min Scaldis maakt er 5-2 van. Maar direct volgt er 

een aanval en Julie maakt een korf maar er is verdedigd 

volgens de scheids dus het blijft 5-2. 34ste min Thomas valt 

en doet hem pijn maar sterk als hij is zet hij hem recht en 

speelt verder. We nemen terug de bovenhand in de 

wedstrijd en Scaldis komt niet echt meer tot kansen. 36ste 

min Toch nog eens een knappe aanval van Scaldis en ze 

maken er 5-3 van. Het zal toch niet waar zijn hé !!! Nee, onze jongens en meisjes blijven 

kalm en in de 37 ste min maakt Tiago er nog 6-3 van. In de 39ste min krijgen we nog een 

penalty maar jammer genoeg kan Olivier hem niet omzetten.  
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Einde match en we zijn KAMPIOEN!!!!! Dus het feest kan beginnen!!! 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 11 - 1 

Zon 19/02 13.45u The Vikings Spartacus 7 – 3 

Zon 05/03 13.45u The Vikings Scaldis B 6 – 3 
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Wedstrijd U14   The Vikings – Appels 

De spelers van Appels druppelen binnen. Linda gelooft haar ogen niet: dit is de 

A-ploeg van Appels!!! Stuk voor stuk sterke spelers, sommige kregen training 

van Robin. De tribune zit nog steeds goed gevuld, de spelers gaan van start. 

Sommige toeschouwers houden de adem in, het gerucht in verband met de A-

ploeg is al verspreid.  

Maar onze U14-ers staan er, de eerste helft is er overwegend balbezit voor The 

Vikings.  Onder leiding van Merel speelt 

onze U14 een sterke wedstrijd.  

De stand 2-2 wordt lang vast gehouden. Op 

zeker ogenblik is Appels bekomen van de 

eerste schrik en begint (later dan verwacht) 

sterker te korfballen. 

De eindstand is 2-6.  

Deze ploeg is het afgelopen zaalseizoen enorm geëvolueerd dankzij de 

toewijding van coach Annelore, af en toe bijgestaan door Merel. Twee dames 

die weten wat korfbal is. 

 Korfbaltechnisch inzet  

 Conditie 

 Inzet en gedrevenheid 

 Goede onderlinge verstandhouding 

Belooft voor volgend seizoen. Wij kijken er 

alvast naar uit! 
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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 11/12 15.00u The Vikings Bornem 6 - 7 

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 

Woens 8/02 19u Ago Aalst The Vikings  

Zon 12/02 12.30u Bornem The Vikings 13 - 6 

Zon 19/02 15.00u The Vikings Boechout/Vremde 1 - 11 

Zon 05/03 15.00u The Vikings Appels 2 - 6 
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Wedstrijd recreanten  Temse – The Vikings 

 

We zijn naar deze wedstrijd vertrokken met het team dat gespeeld heeft tegen 

Ekerse. Dit was een doelbewuste keuze van de coaches om te zien of de sterkte 

die er al heerst bij onze recreanten een toeval was of werkelijk ook goed 

werkte tegen een ander team. Het was dus geen toeval dat dit team zo sterk 

was tegen Ekerse. Ook tegen Temse werd er weer een zeer goede prestatie 

geleverd. 

In de eerste helft gingen beide teams gelijk op en was het zeer aangenaam om 

naar te kijken hoe de spelers mekaar aanvulde op het terrein. Op het einde van 

de eerste helft hadden we al een voorstand vast, wat zeer motiverend werkte 

om aan het tweede deel te starten. 

In de tweede helft konden we de voorstand nog iets verder opbouwen, wat 

niet zo positief werd bekeken door de aanwezig scheidsrechter. Hij floot in 

deze speeltijd een beetje te partijdig voor zijn eigen team. Maar ondanks de 

frustraties die daardoor ontstonden, hebben onze Vikings het niet laten 

afweten en bleven ze als één team strijden om dit keer wel met de winst naar 

huis te keren. 

Met terechte fierheid kunnen we dan ook onze eerst winst noteren ( 7 – 8 ) . 

Dit proeft voor velen naar meer, en meer zal er komen ! 

 

Fiere supporter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

Fantastische toeschouwers 

De mededeling dat de jeugdspelers een enthousiast 

publiek weten te appreciëren is niet in dovemans oren 

gevallen. Tijdens de laatste zaalwedstrijddag waren jullie 

massaal aanwezig. Dit geeft onze spelers vleugels.  
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Start veldseizoen 

 

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 
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Speeldata 

De wedstrijdkalender voor het veldseizoen krijgt stilletjes aan vorm. Hieronder 

vinden jullie een voorlopige opsomming van verschillende speeldata.  

Let op! Regelmatig krijgen wij nog aanvragen binnen voor 

wedstrijdverschuivingen. Dus deze kalender is zeker niet definitief.  

Let op! Hier en daar zullen oefenwedstrijden georganiseerd worden. Dus … er 

kunnen nog altijd speeldata bijkomen. 

Via uw trainer, via de facebookpagina en via The Viking worden jullie op de 

hoogte gehouden van wijzigingen. 

 

U6 Wriemel 

Voor de bewegingsschool (onze U6) worden hier en daar wriemeldagen 

georganiseerd. Hieronder vinden jullie een opsomming van mogelijke 

wriemeldagen. Vanuit het sportcomité wordt bekeken waar we nog kunnen 

deelnemen.  

 

Datum  
Van zodra plaats en 

aanvangsuur bekend 

zijn, volgt de info. 

Zat 25/03  

Zat 22/04  

Zat 13/05 Megawriemel te Meeuwen 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

 

U10 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Zat 25/03 
of 

Zat 18/03? 

14u Rijko The Vikings 
 

 

Zat 17/04 Jeugdtornooi Putse  

Zat 22/04 10u The Vikings KCBJ  

Zat 13/05 14u Appels Spartacus & 

The Vikings 

 

 

 

U12 

datum uur Thuisploeg bezoekers uitslag 

Vrij 10/03 18.15u The Vikings Bornem Oefenmatch 

Zon 2/04 11u Boechout/Vremde The Vikings  

Zat 8/04 13.30u Floriant A The Vikings  

Zon 17/04 Jeugdtornooi Putse  

Zon 23/04 11u The Vikings AGO Aalst  

Zon 30/04 11u *The Vikings Boechout/Vremde  

* Voor deze wedstrijd wordt naar een alternatieve datum gezocht, info volgt. 

Zon 7/05 11u The Vikings Floriant A  

Zon 14/05 11u AGO Aalst The Vikings  

Zat 3/06 Jeugdtornooi Boechout  

 

 

U14 

datum uur thuisploeg bezoekers Uitslag 

Zat 1/04 11u The Blue Ghosts The Vikings  

Zon 9/04 12u The Vikings Vos Reinaert  

Zat 22/04 15u Appels The Vikings  

Zon 30/04 12u The Vikings The Blue Ghosts  

Zon 14/05 12u The Vikings Appels  

Zat 3/06 Jeugdtornooi Boechout  
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Recreanten 

Zaal 

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 15 - 1 

Zon 19/02 16u The Vikings Ago Aalst 2 - 13 

Zat 04/03 14.45u Temse The Vikings 7 – 8 

Zat 11/03 10u tot 

17u 

Nationale Dag vd Recreant Indoor 

Herselt 

 

 

Veld 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Vrij 10/03 20u The Vikings Bornem  

 

Dinsdag 14/03 om 19.45u: vergadering in kantine 

Tornooien 

dag datum plaats 

Zaterdag 15/04 Ekerse 

Zaterdag 6/05 Temse 

Zaterdag  20/05 Verde 

Zaterdag               10/06 Nationale Dag vd Recreant Outdoor 

Boeckenberg 

 

Geleide training onder leiding van Tom Bastianen 

Zaterdag 22/04 Verde 

 

De tornooien liggen nog veraf, maar het zou handig zijn moest ieder van jullie 

al eens in jullie agenda kijken wie kan, want op een tornooi moeten we met 

voldoende spelers kunnen gaan. De tornooien hoeven ook niet allemaal, maar 

als we er 4 van zouden kunnen doen, zijn we goed bezig. 

Wedstrijden zullen er tussendoor ook nog bijkomen, maar daar houden we 

jullie zeker tijdig van op de hoogte 

Dirk & Ella 

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



 
13 

 

 
Activiteitenkalender 

- Vrijdag 10 maart 2017  oefenwedstrijd U12   
- Vrijdag 10 maart 2017  oefenwedstrijd recreanten 
- Dinsdag 14 maart 2017  Vergadering recreanten 
 
- 10 april – 13 april 2017   Clubreis 
- Zondag 21 april 2017  Dag van het park 
 
- Zaterdag 27 mei 2017  Einde seizoensevenement 
 
- Zaterdag 24 juni 2017  Roefel 
- Vrijdag 30 juni 2017  Zomerbraderij 
 
- 21 aug. – 25 aug. 2017  Sportkamp 
- Zondag 27 aug. 2017  Startdag 
 
- Maandag 4 sept. 2017  Avondmarkt Kastel 
- Vrijdag 8 sept. 2017  Avondmarkt Moerzeke 
- 2de of 3de zondag sept.   Kubbtornooi 
 
- Zaterdag 28 okt. 2017  Wafelverkoop 
- Dinsdag 31 okt. 2017  Halloweenfeest 
 
- Zondag 3 december 2017 Sinterklaasfeest 
- Vrijdag 29 december 2017 Kerstfeest 
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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 
 

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.  
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Gefeliciteerd 

 

 Maart 

01/03 Verheyden Thibe 

06/03 Van Pellecom Nico 

08/03 Windey Rein 

09/03 Merckx Klaas 

19/03 Boel Bert 

24/03 Wouters Dirk 

31/03 Van Lokeren Tibo 
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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 (uitgesteld) 

- Vergadering activiteitencomité op 8 maart 2017 om 19u 

- Vergadering Recreanten op 14 maart om 19.45u in de kantine 

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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