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CLUBBLAD THE VIKING . NR.4 – 2017 

 
 

Sport is emotie, Mathieu Van der Poel weet er alles van.  

Niet alleen bij topsporters lopen de emoties hoog op maar ook bij 

topsportertjes van jeugdploegen, bij bestuursleden, bij trainers en bij ouders. 

“What doesn’t kill you, makes you stronger” Na een hobbelige week, na een 

confronterend weekend hebben we veel geleerd.  

“De competitie zaal is voor de U12-ploeg een thriller van formaat met veel 

gezonde spanning. We hopen op het beste, ze doen dit week na week heel goed 

en hopelijk mogen ze de prijzen bij de finish in ontvangst nemen. Is dat niet zo, 

dan blijft dit een puike prestatie en mag iedereen met opgeheven hoofd trots 

zijn op zichzelf.”  

“Zowel de kids, de trainer en de ouders hebben veel gedaan om zo ver te staan. 

Ze zijn allemaal “kampioen”, wat de uitslag ook moge zijn.” 
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Dienstmededeling 

 

1. Om privacy reden mogen enkel kinderen en trainers de gang van de 
kleedkamers betreden vanaf nu. Het gebeurde regelmatig dat kinderen 
zich aan het omkleden waren en de deur openging terwijl er 
verschillende mensen konden binnenkijken. De ouders/supporters 
kunnen vanaf nu wachten in de grote hal vlak voor de gang van de 
kleedkamers. Dit is voor zowel wedstrijden als trainingen. 
Uiteraard mogen ouders hun kinderen helpen die nog niet zo zelfstandig 
zijn. Het is vooral met de reden dat er geen 30+ personen meer in de 
gang staan wachten terwijl de kinderen zich aan het omkleden zijn. 
 

2. Mogen wij vragen de kinderen na de training tijdig te komen ophalen 
 

3. Foto’s:  
Zowel in The Viking als op facebook posten wij regelmatig foto’s. Mocht 
U liever geen duidelijke afbeeldingen van u of uw kinderen in The Viking 
of op facebook zien, laat het ons dan weten. 

 
Wedstrijd U10 Ganda -The Vikings  

Eerste helft 

Het verdedigend vak doet zijn werk en kunnen de meeste ballen 

onderscheppen. Maar dan volgt al snel de 1-0. Rein kreeg de kans met 

een mooi shot maar deze vloog er jammer over. Zo hebben we al een 

paar mooie kansen gekregen. Het aanvallend vak doet ook goed zijn best 

en staat sterk in zijn schoenen door de bal goed in het rond te spelen. De 

verdediging had de bal jammer onderschept maar daar stond Sam al goed 

aan de middenlijn om de bal terug te winnen en kreeg daardoor de kans 

om te scoren. Wiebe lette even niet op en maakte zo bijna een kleine fout, 

maar zette deze onmiddellijk terug recht door de bal te onderscheppen. 

Onze Vikings geven ook zeer mooie verre passen aan elkaar, ook al is de 

tegenstander rapper.  

In de 6de minuut van het 2de spelletje was het 2-0, vlug erna was het dan 

al rap 3-0. Zo zagen we onze spelers hun moed een beetje zakken. Sam 

houdt de bal in het aanvallend vak en creëert nog een kleine kans, toch 

wil de bal precies vandaag niet in de korf. Ondanks dat ze achter staan 

met 3-0, hebben ze hun best al gedaan. 
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Tweede helft 

Deze helft ging al iets vlotter maar het duurde toch even voor de 1ste goal 

viel voor ons, door Sam, het stond nu 3-1. Ganda scoorde al vlug een 

puntje, 4-1. Ook hier werd het snel 5-1 voor het andere team. Hier 

hadden we al rap 5-2, deze was helaas verdedigd. Hier toonde ons Vikings 

een dieptepunt en dan gingen de laatste 10 min. in. Ganda is stevig aan 

het aanvallen waardoor er nog een goal valt de score is nu 6-1. De Vikings 

worden hierdoor een beetje wakker geschud en Stijn maakt nu een mooi 

doelpunt. 6-2 is de score op het bord en dit door mooi 4-0 te spelen in 

hun vak, Stijn had hierdoor nog eens kans om te scoren door een mooi 

shot die zat namelijk goed raak 6-3 is de uitslag tot nu toe. Maar helaas 

kregen de Vikings nog een doelpunt tegen, 7-3 dit is de uitslag van de 

match ondanks deze score hebben de jongens en meisjes van U10 een 

goeie match laten zien. 

 

Paulien en Welsey 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wedstrijd U12  
Floriant B  - The Vikings  

 

Spelers: Julie, Senne, Chelsea, Tiago, Josse, Fleur, Thomas, Rein en Emma 
 

1. Aanval direct van Tiago, zit er bijna in. Nadien goede aanval en 
doelpoging Julie. Terug aanval van Tiago maar juist naast. Paar keer 
aanval andere ploeg. Een mooie doelpoging van Chelsea maar ernaast. 
Het spel gaat op en af. 
Stand: 0-0 
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2. Spel begint en direct strafworp voor Floriant, 1-0. Doelpoging Josse. 

Slechte pass van Julie maar direct afgewend door Tiago. We kunnen 
spijtig genoeg onze vele doelpogingen niet afmaken. Na time-out kreeg 
Floriant een tweede penalty. Gelukkig naast. Goede doelpoging Thomas 
maar we zijn terug direct de bal kwijt. De bal blijft te lang bij Floriant. 2-0  
We krijgen ons spel niet in orde. Vrije worp voor ons maar het zit er 
naast. 
 

3. We beginnen beter. Direct een mooie aanval en goal van Chelsea. Haar 
mama heeft het natuurlijk weer niet gezien want ze zat op het toilet! 
Nadien mooie poging Julie. Penalty Floriant maar naast. Nog een aanval 
van Floriant en deze keer zit het er in. Directe reactie van Julie en goal! 
We merken op dat de scheidsrechter wel enkel onze fouten ziet!! Poging 
Chelsea en Julie maar naast. We hebben het wat moeilijk met de 
nummer 7 van Floriant. 
 

4. Josse probeert van ver, goeie poging. We hebben een paar kansen en 
eindelijk gooit Fleur er in. Floriant maakt er nog 4-3 van. 
 
Eindstand 4-3 Een woordje van dank aan Rein en Emma, die op 
allerlaatste moment zijn opgetrommeld om mee te komen spelen in een 
ploeg (en met spelers) die ze niet gewoon zijn.  

 
 Ze hebben hun best gedaan maar het lukte niet vandaag. Er waren er een paar 
aan het wenen omdat de kampioenstitel waarschijnlijk verloren is. Maar 2de 
plaats is toch ook super, jongens en meisjes. 
 
Nancy Van Praet 
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Wedstrijd U14  
The Blue Ghosts – The Vikings 

 Fien, Enrique, Emma, Femke, Mattheo, Tibe 

 

1ste 10 min. 

Spelers: Enrique, Emma, Femke en Mattheo 
Bank : Fien en Tibe 
 
De Vikings beginnen vol goede moed aan hun wedstrijd in Anzegem. Ze laten 

de moed niet zaken als de Blue Ghosts hun eerste doelpunt maken na 1 

minuut. Mattheo probeert de bal in de korf te krijgen maar zonder resultaat. 

Maar 1,5 minuten later scoren de Blue Ghosts opnieuw. De Vikings krijgen nog 

veel kansen om de bal in de korf te krijgen. Femke slaagt er in de bal in de korf 

te krijgen maar wordt zonder reden afgekeurd. Met nog drie minuten op de 

klok geeft Enrique een mooie vrije worp. 

2de 10 min. 

Spelers: Fien, Emma, Mattheo en Thibe 
Bank : Femke en Enrique 
 

De volgende 10 minuten zijn nog geen 5 sec. bezig en Tibe maakt een zeer 

mooi en verdiende goal. Ook in de tweede helft krijgen de Vikings veel kansen 

om te scoren maar de bal stuitert steeds uit de korf. In het tweede deel weten 

de Blue Ghosts nog twee keer te scoren. Emma probeert in de laatste minuten 

de bal nog in het doel te krijgen maar mist. Fien vangt die bal en probeert ook 

te scoren maar mist ook.  
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3de  10 min. 

Spelers: Fien, Enrique, Femke en Tibe 
Bank: Mattheo en Emma 
 
De Vikings hopen nog eens te scoren in die 2 keer 10 minuten die gaan komen. 

Fien probeert als eerst de bal in de korf te krijgen maar zonder succes. De Blue 

Ghosts weten nog twee keer te scoren alleen het laatste doelpunt viel iedereen 

op. Femke verdedigde de aanvaller met bal tot ze zelf op de grond viel en de 

aanvaller een vrije kans heeft om te scoren. 

4de 10 min. 

 

Spelers: Emma, Mattheo, Enrique en Femke 
Bank: Fien en Tibe 

 

De Vikings staan blauw van het geduw van de tegenstanders. Mattheo weet de 

bal op te vangen na een doelpoging en belandt juist voor de lijn, een 

verdediger van Mattheo duwt hem met bal en al buiten zonder succes want de 

scheidsrechter zag het en de bal kwam terug naar de Vikings. De Vikings 

hebben nog veel doelpogingen maar zonder succes. Enrique wordt ook geduwd 

en valt en de Blue Ghosts doen gewoon verder tot de scheidsrechter ze terug 

roept. 

6-1 verloren 

Thibeau De Beule 
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Wedstrijd recreanten  Ekerse - The Vikings  

Spelers:  Steven, Klaas, Joren, Wesley, Paulien, Merel, Valerie en Linda 

Gescoord: Steven 2x, Joren 3x en Linda 1x 

Eindstand: 7 - 6 

Op zondag 29 januari vertrokken we met 8 van onze Vikings naar Ekerse. Dit 

zou geen gewone recreantenwedstrijd zijn aangezien Ekerse reeds competitie 

speelt en het in hun reeks goed aan het doen zijn. Dus onze dames en heren 

wisten niet goed wat te verwachten en dachten dat ze daar in het ‘verre 

Antwerpen’ kopje onder gingen gaan. 

Maar de moed en de zin om te spelen zat er in en het enige wat ze konden 

doen was enkel hun best. En of ze dit gedaan hebben! De eerste 10 minuten 

werd er gespeeld tegen de A-ploeg van Ekerse, het was meteen duidelijk dat er 

heel wat tempo in het spel zat, maar onze Vikings deden hier zeer goed aan 

mee, het resultaat was na die 10 minuten wel 3 – 0 , maar de moed was niet 

weg, integendeel ze waren geprikkeld voor meer. 

Dat meer dat kwam er, er werd een wedstrijd van 40 minuten gespeeld tegen 

de B-ploeg. Ze waren goed opgewarmd en begonnen zeer goed aan deze 

wedstrijd. Het was een zeer mooi over en weer gaan tussen beide ploegen en 

wat opviel was dat we als supporters niet echt naar een gewone 

recreantenwedstrijd zaten te kijken (wat niet wil zeggen dat die niet leuk zijn 

om naar te kijken), maar hier merkten we op dat The Vikings volgend seizoen 

klaar zijn om aan de competitie te starten.  

Het was een gelijk opgaan qua score, we kwamen zelfs op een bepaald 

moment op voorsprong, wat iedereen nog meer moed gaf om er voor te gaan, 

ondanks de vermoeidheid die begon op te treden. 

Een paar seconden voor het eindsignaal scoorden Ekerse nogmaals, maar het 

was in de ogen van velen ( in die van ons 😉) verdedigd, waardoor ze voor 

kwamen met 1 puntje verschil. Er was geen tijd meer om dit nog recht te 

zetten, wat zeer jammer was, want ze verdienden zeker te eindigen op minsten 

een gelijke stand. 

Trotse supporter  

Ella 
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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  

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  

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  

Vrij 10/03 19u The Vikings Bornem Oefenwedstrijd 

op ons terrein 

 

 

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     

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 

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  

 

 

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

 

 

 

Activiteitenkalender 

Op zaterdag 4 februari is het sportvedetten avond in 

Hamme om 19.30u. De sportdienst heeft ons gevraagd of 

wij aanwezig kunnen zijn. Een aantal mensen 

bevestigden hun aanwezigheid via facebook. Als er nog 

mensen interesse hebben om mee te gaan, mag je dit 

laten weten via facebook of doorgeven aan Robin Smet. 

We spreken af om 19u aan de ingang van sporthal 

Meulenbroek. 

 

- Zaterdag 4 februari: sportvedetten avond 

- Vrijdag 10 maart: oefenwedstrijd U12 op ons terrein 

tegen Bornem 

- 10 april – 13 april 2017: Clubreis 

- 21 augustus – 25 augustus 2017: Sportkamp 
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Gefeliciteerd 
 

 Februari 

03/02 Thomas Jansen 

12/02     Lore Van Geyte 

13/02 Daphné Geijsen 

17/02 Merel De Maeght 

 

Wist - je – dat 
Tijdens het spel is het verboden: 

in verdedigde positie te schieten.  

Het schieten wordt als verdedigd beschouwd, wanneer de hinderende 

verdediger aan de volgende voorwaarden voldoet:  

- hij moet actief trachten de bal te blokkeren EN  

- terwijl hij actief tracht de bal te blokkeren moet hij  

i) binnen armlengte van de aanvaller zijn  

ii) met het gezicht naar de aanvaller toegekeerd zijn en  

iii) dichter bij de paal zijn dan de aanvaller.  

Wanneer de aanvaller zo dicht bij de paal is dat de hinderende 

verdediger niet dichter bij de paal kan staan zoals vereist in voorwaarde 

iii), kan het schot toch als verdedigd worden beschouwd , wanneer de 

verdediger en de aanvaller zich niet aan dezelfde kant van de paal 

bevinden en aan alle andere voorwaarden wordt voldaan.  

De overtreding wordt bestraft met een spelhervatting. 
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Vergaderingen  
- Vergadering Activiteitencomité op 1 februari 2017 om 19u 

- Vergadering Raad van Bestuur op 6 februari 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

