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Voorwoord 
Beste Viking – leden, 

 

Bij deze wil ik toch even iedereen bedanken om 
steeds talrijk aanwezig te zijn op de wedstrijden van 
onze jeugd. Ook de reporters en fotografen van 
dienst willen we toch even in de bloementjes zetten. 
Wekelijks worden er zeer mooie verslagen en foto’s 
doorgestuurd, waardoor ons clubblad eens zo 
boeiend wordt om te lezen. 

 

Ella 

 

 
 



 
2 

 

 

 

Wedstrijden 17 en 18 december 
Zaterdag 17 december 

Provinciaal indoor recreantentornooi 

te Sint-Gillis-Waas 

Samenkomst aan Bierland (overkant parking) om 10.30u 

Adres: Kieldrachtstraat 17 te 9170 Sint-Gillis-Waas, voor 
wie rechtstreeks wil rijden (+/- 30 min.), aanwezig zijn om 
11.00u. 

Laat Dirk even weten wie rechtstreeks gaat. 

 

Zondag 18 december 

U10 

11.45u – 13.30u  Temse – The Vikings 

Samenkomst aan Bierland (overkant parking) om 10.50u 

Adres: Sporthal Het Gelaag 

           Sparrenlaan 25 te Temse – Steendorp, voor wie 
rechtstreeks wil rijden (+/- 20 min.), aanwezig zijn om 
11.15u. 

Laat tijdig weten wie rechtstreeks gaat. 

U12 

12.20u  Spartacus – The Vikings 

Adres: Sporthal Extra Time 

           Louisalei te 2660 Hoboken 
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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. 

 

Bedanking 

Langs deze weg wil ik Joren bedanken voor vorige zondag. Zonder hem hadden 
we serieus in de problemen gekomen met de organisatie van al onze 
wedstrijden. Coachen, 2 wedstrijden fluiten en dan nog eens training geven. 
Het was een zeer zware en vermoeiende dag voor hem. Niet iedereen zou hier 
voor te vinden zijn. Bedankt hiervoor!  

Jeugdcoördinator Robin 
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Clubreis 
 

 

We trekken naar de Hoge Rielen! We hebben beslist om het paviljoen te nemen 
van 17 personen en 1 hotelkamer van 4 personen. Er kunnen dus 2 
begeleiders, 4 kookouders en 15 kinderen mee. Deze clubreis is voor U12 en 
U14 spelers (tot geboortejaar 2006).  

Info: 

Periode: van 10/04/17 tot 13/04/17 

Locatie: Hoge Rielen - Molenstraat 62, 2460 Lichtaart 

Kostprijs: 125 euro (dit kan nog zakken door onze acties die we zullen 
organiseren ten voordelen van deze clubreis) 

In de kostprijs zit alles inbegrepen - 3 x eten per dag + 4-uurtjes + verblijf + 
vervoer + verzekeringen + activiteiten. 

De kinderen hoeven zelf geen extra geld mee te brengen! Als ze iets willen 
drinken buiten de normale eet en drank momenten word dit opgeschreven en 
de betaling word dan later uitgevoerd door de ouders. Alle dranken zullen aan 
zeer maatschappelijke prijzen worden verkocht!  

We kunnen "slechts" 15 kinderen meenemen dus snel inschrijven is de 
boodschap. De U12 en U14 spelers krijgen voorrang dit jaar. De inschrijving 
is compleet na het betalen van het voorschot wat 50 euro bedraagt, de 
afrekening zal een paar weken voor het vertrek zijn! U12 en U14 spelers 
krijgen 1 week te tijd om hiervoor in te schrijven. Daarna zullen de 
inschrijvingen ook opengaan voor U10 spelers. Dus nogmaals, de plaatsen zijn 
zeer beperkt dus snel inschrijven is zeker aangeraden!  

Inschrijven kan via robin_smet@hotmail.com of 0485/ 93 94 04 of 
rechtstreeks bij Robin Smet. Indien er nog vragen zijn kan U ook terecht bij 
deze persoon.  

 

 

mailto:robin_smet@hotmail.com
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Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur is er beslist om wat 
meer structuur in onze vereniging te brengen. Daarvoor worden er 3 comités 
opgericht, namelijk een Sportcomité, een Activiteitencomité en een Logistiek 
comité. 

Het Sportcomité is ondertussen al gevormd: Robin Smet, Nico Van Pellecom, 
Dirk Wouters, Joren De Maeght en Annelore De Maeght. 

Taken: 

- Opvolging jeugd 
- Opvolging trainers 
- Organiseren van tornooien, wedstrijden, … 
- Opstellen sportief beleidsplan 
- … 

  

Voor het Activiteitencomité (max 7 personen) en voor het Logistiek comité (max 
5 personen) zoeken we nog vrijwilligers. 

Het Activiteitencomité 

Taken:  

 -  Brainstormen activiteiten en voorstel van  activiteitenkalender 

 -  opmaken van draaiboeken van de activiteiten 

 -  vrijwilligers zoeken om de activiteiten uit te voeren 

 -  evalueren van de activiteiten 

 -  maandelijks vergaderen 

 -  … 

Leden voor dit comité zijn al Bert Boel en Manuela Hannesse (passief, zorgt 
voor het administratief deel), dus we zoeken nog 5 personen om zich hierin 
aan te sluiten. 

Contacteer hiervoor Bert Boel: ber.boel@telenet.be of op 0496/ 53 34 57 

 

 

 

mailto:ber.boel@telenet.be
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Het Logistiek comité: 

Taken: 

- Voorziening van de kledij en opvolging hiervan 
- Regeling toogdienst + drank clubhuis 
- Onderhoud materiaal en organisatie container 
- Handige klussers 
- Maandelijks vergaderen 

Van dit comité is Daphné Geijsen (kledij) al lid en zoeken we nog 4 personen 
om zich aan te sluiten. 

Contacteer hiervoor Daphné Geijsen geijsendaphne@telenet.be of op 0496/ 56 
92 13  
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Algemene info 

Kledij 
Naast de beruchte fan trui kan er nu ook een hoody besteld worden. We kozen 
voor eenzelfde lay-out als de T-shirts maar dan wel geborduurd. Indien 
gewenst kan nog altijd gekozen worden voor de stoere bedrukking “If Korfball 
was easy …”  
Kostprijs: 45€ 
Leveringstermijn volgt 
 
 
Enkele leden wachten op hun Vikings T-shirt naar aanleiding van hun eerste 
aansluiting. 
De nalevering wordt midden december verwacht. 

Een voorraad trainingen is besteld. We kregen onheilspellend bericht van onze 
leverancier dat de trainingen pas midden december beschikbaar zullen zijn bij 
de producent in Spanje. Een concrete leveringstermijn volgt. 
 

Voor bestellingen en/of info kan je steeds terecht bij Daphné of Bert: 
daphne.geijsen@telenet.be 

 

Training 
   

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

Fan trui 
Fan trui Hoody (uniseks)    

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

 

Hoody (uniseks) 
Geborduurde bedrukking keuze 

tussen:  
- lay-out idem als t-shirts 

- lay-out idem als sweater/gilet 

Voorlopig nog geen exacte 
prijs beschikbaar. 

 
Vermoedelijk tussen  

40€ à 45€ 

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

mailto:daphne.geijsen@telenet.be
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Sweater/gilet met rits en kap 
Binnen afwerking: fleece 

 

Geborduurde bedrukking 
 

 

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€ 

Korfbalmateriaal 
Platen Voetplaat zaal 60€ 

 Voetplaat veld 30€ 
Korf Korf 70€ 

Palen Alu paal 2m (U8) 95€ 
 Alu paal 2.5m (U10) 100€ 
 Alu paal 3m (U12) 110€ 
 Alu paal 3.5m (+U14) 115€ 

Alu verlengstuk 0.5m 45€ 
 1m 55€ 

Bal Merk: Mikasa   K4 (U10 en U12) 45€ 
 Merk: Mikasa  K5 (+U14) 45€ 
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Wedstrijden U10 
The Vikings – Voorwaarts / ASKC 
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Wedstrijdverslag U12 

The Vikings – Vobako C 

De tegenstander bestaat enkel uit meisjes maar dat wil niets zeggen, 
natuurlijk.  In het aanvallende vak starten Fleur, Thibe, Josse en Olivier. In 
het verdedigende vak starten Chelsea, Julie, Tiago en Senne.  

1ste minuut, direct een inloper van Josse, ernaast. De tegenstander gaat in de 
aanval maar Chelsea doet een prachtige onderschepping. 3de minuut, poging 
Josse, naast. Onmiddellijk krijgt hij een tweede kans en scoort: 1-0. Chelsea 
laat even haar meisje los, een mooie inloper van de tegenstander: 1-1. Mooie 
combinatie van de tegenstander maar zeer knap verdedigd door Julie. De 
aanval loopt een beetje stroef en de trainer moet bijsturen, met resultaat. Een 
mooie inloper van Fleur: 2-1. Toch moet de bal meer en vlugger rond gespeeld 
worden. Onze diesel hebben weer tijd nodig om op te warmen. De trainer roept 
het aanvalsvak weer bij elkaar. 8ste min. penalty tegenstander: 2-2. Mooie 
combinatie van Thibe en Josse loopt in maar jammer genoeg net naast. Terug 
knappe combinatie van de tegenstander maar gelukkig was de verdediging 
wakker. 

Vakken worden gewisseld 

Verdediging onderschept de bal zeer snel maar heeft moeite om uit te 
verdedigen. 12de min. vrije worp Vikings, terug de gevreesde Halloween maar 
net naast. De tegenstander direct in de aanval maar Olivier zit er onmiddellijk 
tussen. De match blijft goed op en neer gaan. Toch zijn de passen van beide 
ploegen slordig. 15de min. een afstandsshot van Tiago: 3-2. Een inlopen van 
de tegenstander maar de bal rolt over de korf en wordt onderschept door onze 
verdediging en de aanval wordt opgezet maar de bal van Julie botst op de korf 
en vliegt eruit. De rebound is voor de tegenstander die direct een aanval opzet 
en dit leidt tot de 3-3. De Vikings herpakken zich en in de 18de min. maakt 
Tiago er 4-3 van. Na een mooie pas van Senne. We staan voor maar ik vind 
dat we nog altijd slordig spelen, iets te weinig vuur in het spel. We zullen ons 
moeten herpakken in de tweede helft. Het is natuurlijk ook de verdienste van 
de tegenstander dat het moeilijk is. Dit bezorgt de trainer inspiratie om kleine 
foutjes weg te werken tijdens de trainingen. 

Tweede helft 

Yannick en Thomas komen in het spel. 

Direct een super shot. 1ste min. afstandsshot van Thibe maar naast. Rebound 
terug voor ons en terug een aanval en inloper door Thibe, alweer naast. Het 
lijkt erop dat er eindelijk vuur in zit. Penalty Vikings door Fleur genomen maar 
naast. De aanval speelt de bal goed rond maar de pogingen blijven uit. Na een 
3-tal min. in de aanval wordt de bal onderschept en zet de tegenstander de 
aanval in en dit leidt tot een korf, 5-3 door Thibe. Het moet worden gezegd, 
onze verdediging staat als een huis. Elke aanval van de tegenstander wordt 
onderschept. 28ste min. Time-out gevraagd door tegenstander, er moet 
blijkbaar bijgestuurd worden. Shot van Thibe op de korf, zeer knappe rebound 
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van Thomas die onmiddellijk een pas geeft naar Fleur, ze schiet maar ook 
naast. Dan hebben we even een klein technisch probleem met het scorebord 
waar Steven even met worstelt, gelukkig komt Dirk snel ter hulp. We kunnen 
de laatste 10 min. beginnen. 

Laatste spannende 10 minuten. 

We vliegen er terug onmiddellijk in. De Vikings spelen de bal goed rond. Onze 
diesel zijn op kruissnelheid. 32ste min. shot van Yannick op de korf maar de 
bal draait eruit. 33ste min. Mooi shot van Julie: 6-3. 34ste min. Mooie 
combinatie Yannick – Julie inloper maar net naast. Tiago rebound en shot 
maar weer wil de bal er niet in. 35ste min. Vrije worp, Chelsea schiet maar de 
bal wilt er niet in. 38ste min. Na lang de bal te hebben rond gespeeld en enkele 
pogingen, een zeer mooie combinatie Julie – Yannick en hij scoort met een 
inloper: 7-3. 

Een wedstrijd met een moeilijke start maar ze kwamen er meer en meer in met 
een mooi eindresultaat: 7-3. 

Supporter: Ludo 

Wedstrijdverslag U14 

The Vikings Bornem 

Een kleine verrassing voor spelers en trainer van onze U14-ploeg: de 
splinternieuwe wedstrijdtruitjes zijn gearriveerd. (met dank aan onze sponsor: 
Agra Claessens) 

Fien, Matheo, Femke en Josse gaan van start.  

De n. 10 van Bornem is een venijnig “ding”, super korfbaltalentje. De nr. 20 
van Bornem moet met zijn bijna 2m lengte een uitstekende rebounder zijn. De 
tegenstander is gewikt en gewogen, een waardige tegenstander, het spel kan 
beginnen. 

Penalty voor Bornem, eerste korf voor de tegenstander is een feit. Onze 
talentjes hebben geen probleem met het hoge tempo van dit soort wedstrijden. 
Fien doet een poging, de rebound komt bij Matheo terecht en scoort. Matheo 
glundert en terecht. Knappe korf. 

Fien scoort na knappe pas van Matheo. 

Na 10min. staat het 2-2. Hoog tempo, knappe combinaties, stoere verdediging, 
spannende wedstrijd om naar te kijken. 

De aanvallen van de Vikings volgen elkaar snel op: korfpoging van Yannick, 
Enrique waagt zijn kans, inloper Yannick, lang afstandsshot van Fien (wauw 
… wat een kracht), …  Femke haalt alles uit de kast om de nr.10 van Bornem 
onder controle te houden, geen gemakkelijke opgave. De wedstrijd wordt even 
stil gelegd vanwege een losse veter. Niet alle spelers hebben dat onmiddellijk 
door, de honger om te spelen aan dit hoge tempo is groot. Plots stil vallen is 
niet evident.  
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De toeschouwers worden getrakteerd op een kwalitatieve wedstrijd: bal 
onderscheppen lukt prima; we zien aanvallen en inlopers, de afwerking is niet 
altijd perfect maar daar kan op getraind worden. 

Na een verdedigingsfout van de Vikings volgt een penalty voor Bornem en die 
scoren. De stand voor de rust is 2-3. 

Onze topscheidsrechter, Joren, moet even bekomen. Een colaatje is dubbel en 
dik verdiend.  

Een mooie inloper: Femke staat in steun,  gesandwiched tussen twee 
verdedigers (vooraan staat de nr. 20 van Bornem, met zijn bijna 2m ziet Femke 
bijna niets), de bal wordt toch mooi naar Yannick gepased die met een inloper 
probeert te scoren, de bal wil er niet in. De rebound komt uiteindelijk toch 
weer bij Yannick terecht en die scoort. 3-3. Knappe fase in de wedstrijd. 

The Vikings laten mooie korfbal zien ondanks het uitstekende tegenwerk van 
Bornem. Lange afstandsshots volgen elkaar op, we staan 6-3 voor.  

De laatste 10 min. gaan in. Iedereen houdt de adem in: gaan ze deze 
voorsprong kunnen blijven vast houden? Zoals reeds gezegd, het tempo ligt 
hoog en de concentratie aanhouden is niet evident. Uiteindelijk komt Bornem 
terug, de eindstand is 6-7.  

Maar … wat een wedstrijd. Klasse!!! Vooral de stralende gezichtjes blijven me 
bij. De U14 heeft zich geamuseerd. 

Supporter Daphné 
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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  

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  
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 
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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  
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 
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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 

      


	Kledij

