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Afsluiten zaalseizoen 

Zondag 5 maart is de laatste competitiedag in de zaal voor dit seizoen en dat 

willen we in stijl afsluiten.  

Ter bedanking voor hun inzet willen we alle jeugdleden trakteren op een frietje 

in jeugdhuis Den Appel (zwart gebouw naast de sporthal). 

Ook ouders en sympathisanten zijn van harte welkom.  
Grote honger? Geen nood ook jullie kunnen een frietje nuttigen. Graag jullie 
aanwezigheid bevestigen. 
 
Tot dan. 
Bestuur The Vikings 

PS. En met een beetje geluk klinken we op een eerste kampioenstitel, wij geloven er alvast 

nog in, jij toch ook? 

 

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 
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Wedstrijd U10         AKC – The Vikings 

Deze keer begeven The Vikings zich richting Deurne voor een 

wedstrijd tegen AKC. Alle spelers en bijhorende chauffeurs 

verzamelen omstreeks 9u45 op onze vaste stek tegenover 

Bierland. De spanning begint echter al te stijgen. Waar blijven 

onze coaches? Een verlossend telefoontje van collega coach 

Robin verlost ons uit ons lijden. Binnen 4 minuten zullen ze er 

zijn. Mooi in colonne begeven we ons richting Deurne. Enige 

probleem: sporthal Kerksken valt niet echt op. Blijken we deze 

keer te spelen in een kerk! God bless the Vikings ! 

We spelen 6 keer 7,5 minuten.  

1. Aanval: Sam, Lore, Ann-Sofie en Mathias   

Verdediging: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

AKC begint er stevig aan met een inloper, maar mist. Bal naar onze aanval. Sam laat er geen 

gras over groeien. In de tweede minuut, na reeds enkele kansen, loopt Sam in: 0-1. We zijn 

vertrokken! Even balverlies maar Rein onderschept. We kunnen terug in de aanval. 3e 

minuut: inloper Sam, en ja hoor 0-2. Maar AKC geeft niet op. Mooie doelkans in de 4e 

minuut. Het duurt niet lang of Rein onderschept opnieuw. Bal naar Sam: net mis. Even later 

een mooie actie Mathias-Sam. O-3! Goed zo Vikings. De bal wordt vlot gespeeld. AKC krijgt 

de kans om in te lopen: 1-3. Er komen nog enkele kansen voor onze Vikings maar we 

wisselen bij 1-3. 

2. Verdediging: Sam, Lore, Ann-Sofie en Mathias  Aanval: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

AKC vliegt er meteen weer in. Gelukkig mooi verdedigd. Rein probeert een verre  worp. 

Naast. Onze Vikings blijven in de aanval. Rein probeert nog twee verre worpen. AKC gaat 

terug in de aanval. 4e minuut: 2-3. De bal wordt snel heen en weer gespeeld. Rein werpt: 3-

5. Even later mooie actie van Stijn-Rein: 3-6. Goed bezig Vikings! De bal vliegt even naar AKC 

maar Ann-Sofie kan hem onderscheppen. Terug in de aanval Vikings! Stijn probeert nog even 

een verre worp, maar helaas.  

3. Verdediging: Sam, Lore, Ann-Sofie en Mathias  Aanval: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

De Vikings zitten vol energie. Mooie actie Rein-Phebe: net naast. AKC waagt zijn kans. Mooi 

verdedigd Sam. Vrije worp voor de Vikings. We geven AKC geen ruimte. De ene actie volgt de 

andere op. De rebound doet zijn werk. We houden de bal. Actie Rein-Stijn: de bal rolt uit de 

korf. Phebe waagt haar kans. Net mis. We verliezen even de bal en AKC profiteert ervan: 4-6. 

Onze tegenspelers blijven vastberaden. Na een poging van AKC wordt de bal naar onze 

verdediging gespeeld. Vlugge actie Rein-Stijn: Bingo! 4-7. AKC geeft gas en volgt met 5-7. 

Vlug weer naar onze aanval. Rein-Stijn maken er 5-8 van. Maar AKC geeft zich niet 

gewonnen. Vlug de bal naar de aanval: 6-8. Uw reporter kon bijna niet volgen. Wat een 

snelheid. 
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4. Aanval: Sam, Lore, Ann-Sofie en Joa  Verdediging: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

 AKC vliegt er weer in, maar mist. Lore kan de bal onderscheppen. Sam probeert van onder 

de korf. De bal wordt weggespeeld, maar Rein onderschept. Bal vliegt naar onze verdediging.  

Joa redt de bal net voor de lijn. AKC heeft de bovenhand. We verdedigen goed en 

onderscheppen vaak de bal. We geven ons niet gewonnen. Joa kan Sam assisteren: 6-9. 

Mooie stand na 4 times.  

5. Verdediging: Sam, Lore, Joa en Mathias  Aanval: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

Onze Vikings zitten vol energie. De bal wordt mooi gespeeld. Actie Lentl-Rein: net over. We 

blijven proberen. De kansen volgen elkaar op maar de bal wil er niet in. Bal gaat naar AKC. 

Verre worp. De bal botst uit de korf. Oef…  Geen nood. We nemen de draad weer op. Rein 

assisteert Stijn: 6-10! Yes, twee cijfertjes in onze score (geeft toch telkens een geweldig 

gevoel). De spelers gaan ervoor. In volle enthousiasme een valpartij. Een speler van AKC 

vliegt over Sam. Enkele traantjes maar geen ernstig gewonden. Een schouderklopje van 

Joren doet wonderen. We kunnen verder.  

6. Aanval: Sam, Lore, Mathias en Joa  Verdediging: Stijn, Rein, Lentl en Phebe 

Laatste time in deze gezegende omgeving. 1e min direct prijs. Sam knalt de bal er in: 6-11. De 

Vikings blijven in de aanval. Actie Mathias-Sam: 6-12. Waar gaat dit eindigen? Maar opgelet. 

AKC loopt in. Net over. Rein onderschept en passeert naar Sam. De passen volgen op. Sam – 

Mathias – Sam: jammer net boven. Maar niet 

getreurd. De bal blijft bij onze aanvallers. Lore-

Sam: 6-13. Ook AKC geeft niet op en loopt mooi 

in: 7-13, en kort nadien zelfde verhaal:  8-13. 

Komaan Vikings! Sam passeert naar Joa die 

probeert van op afstand. Bots uit de korf. Wat 

jammer! AKC onderschept en vliegt naar de korf: 

9-13. AKC blijft even aan zet, maar Stijn kan het 

spel doorbreken. Bal gaat richting Vikings en Sam 

probeert van ver: 9-14. Knap shot!. De bal wordt 

heen en weer gespeeld en AKC is nog niet moe: 

10-14. Direct herpakken de Vikings zich en Sam maakt er 10-15 van. AKC is nog even 

gevaarlijk. Rein onderschept, maar AKC krijgt hem weer te pakken: verre pas maar net over. 

Nog een laatste actie van the Vikings. Joa-Sam: de bal wil er niet in.  

We glunderen: 10-15 is een prachtige eindstand. Onze U-10 kende in AKC een waardige 

tegenspeler. Het was een mooie wedstrijd. We zullen pastoor André moeten contacteren 

om zijn heiligdom voor onze thuismatchen te reserveren. U-10 in de kerk blijkt goed te 

werken. Proficiat Vikings! 

Stijn Windey 
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Wedstrijd U12    Vobako C – The Vikings 

1ste  10 min: 

Aanvallend vak : Josse , Thomas , Fleur en Thibe(D) 

Verdedigend vak: Yannick , Julie , Chelsea en Tiago 

Vobako is een ploeg bestaande enkel uit meisjes . Maar wel een zeer goede ploeg dus het zal 

niet simpel worden vandaag. 1ste min Direct een mooie inloper van Josse op aangeven van 

Fleur maar hij gaat er niet in . 2de min Penalty Vikings en Thibe maakt direct de eerste korf 0-

1 Vikings. Vobako mag terug beginnen maar onmiddellijk zit de verdediging ertussen . De 

Vikings gaan onmiddellijk in de aanval maar een loopfout en de aanval is weg. Vobako 

probeert weer een aanval maar nu zit Yannick ertussen. Vanaf nu gaat het goed op en af. Het 

is duidelijk het zal geen simpele wedstrijd worden. 5de min Mooi samenspel van Thibe en 

Josse maar ze laten de kans om verder uit te lopen liggen. 7de min Weer vinden Josse en 

Thibe elkaar goed en Thibe maakt er 0-2 van met een mooie inloper. De Vikings nemen de 

match in handen . 9de min Fleur maakt er met een knap afstandsschot 0-3 van. In dezelfde 

min vinden Fleur en Josse elkaar goed maar de bal wil er niet in voor Josse . De laatste min 

zeer goed en na een mooie pas van Fleur maakt Thomas er 0-4 van. 

2de 10 min 

Aanvallend vak : Yannick , Julie , Tiago en Chelsea  

Verdedigend vak : Josse , Thomas , Fleur en Thibe (D) 

Ons aanvallend vak vliegt er meteen in en spelen de bal zeer goed rond. 12de min met een 

prachtig afstandsschot maakt Julie er 0-5 van. Vobako komt er af en toe eens uit maar spelen 

tot hier toe geen enkele echte kans bij elkaar. 15de min Vobako scoort eindelijk eens maar de 

korf wordt afgekeurd omdat er verdedigd was door Thibe. 16de min Mooi samenspel van 

Yannick en Chelsea maar er komt geen korf van. De bal blijft wel voor ons. Na een knappe 

pas van Tiago maakt Chelsea er toch 0-6 van. In deze laatste 10 min zijn de Vikings vooral in 

de aanval en als Vobako probeert aan te vallen zit onze verdediging er altijd goed tussen. In 

de laatste minuut van deze helft maakt Yannick er nog 0-7 van. Het is gebeurd de 100ste korf 

van onze jongens en meisjes is gevallen! 
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3de 10 min  

Aanvallend vak : Thibe (D) , Senne , Fleur en Thomas  

Verdedigend vak : Tiago , Julie , Yannick en Chelsea 

Vikings beginnen en Thomas gooit direct naar de korf maar stuit op de korf. Tegenaanval 

maar ook nu zit onze verdediging er onmiddellijk tussen en is de bal weer voor ons. 24ste min 

Penalty Vobako. Dit kwam er omdat Chelsea in het aanvalsvak ging verdedigen. (Voor meer 

uitleg moet je het aan een ervaren speler of scheids vragen)Vobako zet en mooi om en 1-7. 

Maar de Vikings zijn niet uit hun lood geslagen en blijven kansjes bij elkaar spelen. 26 ste 

min De supporters zijn de laatste weken iets teveel verwend en willen nog een korf zien van 

de Vikings. Direct worden ze op hun wenken bediend en maakt Thibe er 1-8 van. 28ste min 

Nu gooit Senne naar de korf maar de bal botst op de korf. Het spel gaat nu weer goed op en 

af. Het spel van de Vikings wordt iets slordiger en de mindere passen stapelen zich op. 30ste 

min Thomas wordt toch nog eens mooi vrijgespeeld en maakt er 1-9 van. 

4de 10 min  

Aanvallend vak : Yannick , Julie , Olivier en Chelsea 

Verdedigend vak: Thomas , Fleur , Thibe (D) en Senne 

De laatste 10min gaan in en met deze stand zou het niet meer fout mogen lopen. De Vikings 

blijven nu wel de bal in het aanvallend vak houden. Er zijn veel kleine kansjes maar de bal 

gaat er niet in. Als de tegenstander er dan toch eens uitkomt staan onze jongens en meisjes 

in het verdedigend vak zo goed te verdedigen dat Vobako niet tot een shot komt. 36ste min 

Yannick maakt er 1-10 van. Toch vindt Sabrina, mama van Tiago, het nog niet genoeg en ze 

wil 1-11. 37ste min Zeer mooi samenspel van Yannick en Chelsea maar zijn inloper stuit op de 

korf. De Vikings blijven de bal goed rondspelen en Vobako komt er niet meer uit. 39ste min 

Na lang rondspelen maakt Yannick er nog 1-11 van. Olivier doet nog een mooie inloper op 

aangeven van Chelsea maar de bal gaat er niet in. 

Goed gespeeld jongens en meisjes een zeer mooi resultaat. We blijven op titelkoers! 

Ludo Colman 
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U14 

U14 : Bornem – The Vikings        13 – 6 

Spelers: Emma, Enrique, Matteo, Femke en Fien 

 

De wedstrijd begon gelijk oplopend en we zagen dat onze Vikings er wel zin in 

hadden. 

Bornem was voorzien van een zeer sterke dame, die wel snel na mekaar kon 

scoren, waardoor de score steeds meer in het voordeel van de tegenstander 

kwam te staan. Het was duidelijk dat dit onze spelers ontmoedigden.  

Hun inzet was er maar werd niet 

beloond, het zag er naar uit dat het 

verliezen van weer eens een wedstrijd 

erin zat. Door deze ingesteldheid, 

krijgen ze meer doelpunten tegen dan 

wat eigenlijk hun kwaliteiten al zijn. De 

coach moedigde ze aan en maakte hun 

duidelijk dat ze het konden en er voor 

moesten gaan, dat ze in zichzelf 

moesten geloven. Maar hier moeten onze U14 -ers nog sterk aan werken.  

Begrijpelijk dat de moed steeds in de schoenen zakt, maar de progressie is voor 

ons als supporters en voor hun coach al zeer goed zichtbaar. Aanvallend zijn ze 

al heel goed verbeterd, dat merken we aan de doelpunten die er nu wel al 

meer gemaakt worden, verdedigend is er nog wat werk aan de winkel. Maar 

zelfs hier is er door de coach veel vertrouwen in, want tijdens de trainingen lukt 

het al zeer goed, nu het nog overbrengen in de wedstrijden. 

Conclusie van de wedstrijd is dat de supporters, de coach heel sterkt gelooft in 

het kunnen van de spelers, alleen moeten zij nu nog geloven in hunzelf en dan 

komt dat allemaal dik in orde. 

Fiere supporter 
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Wedstrijd recreanten  Sint-Gillis-Waas – 
The Vikings 

Recreanten: Sint – Gillis – Waas / The Vikings          15 – 1 

Spelers: Steven, Bjorn, Bert, Joren, Wesley, Thibeau, Merel, Daphné, Paulien en 

Valerie 

 

Zaterdagnamiddag reden onze Vikings met volle moed naar Sint-Gillis-Waas. De 

moed zat er goed in door de goede prestaties die al door de U10 en de U12 in 

de voormiddag hadden plaatsgevonden. 

Al vrij vroeg in de wedstrijd was al duidelijk dat dit er vrij pittig (op sportief 

vlak) aan toe ging, de snelheid zat er goed in. Ook het scoren voor de 

tegenstander liep van een leien dakje. Bijna iedere verre worp naar de korf zat 

er wel in, wat bij ons steeds een ‘net niet was’. Ondanks dat bleven ze strijden 

en vechten. Ze gaven niet op, geen denken aan.  

Wesley kon in de eerste helft de nul van het scorebord halen, oef dat was al 

een opluchting en verdiend voor het harde werk dat al werd geleverd. Jammer 

genoeg bleef het ook met dat ene doelpunt en verloren ze de wedstrijd met 15 

– 1.  

Maar zondag stonden ze allemaal terug met volle energie op de training en 

werkten ze met volle energie aan de werkpunten. Dat noem ik nu eens 

volharding en karakter hebben. Hun niet laten demotiveren, er willen blijven 

voor gaan. 

Er zal over deze groep van de Vikings ook nog veel gesproken worden, dankzij 

hun vriendschappen, plezier hebben in het spel en het vertrouwen dat ze tonen 

in mekaar. De groepsgeest zit hier heel goed! 

Fiere Supporter  
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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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Tornooi U10  

 

Zaterdag 18/02/2017: Carnavaltornooi Neerlandia 

 

Op zaterdag 18 februari 2017 is het feest bij Neerlandia: zij houden hun jaarlijks 
carnavaltornooi voor U8- en U10-ploegjes.  
 
Dit tornooi gaat door in de sportzaal van het Sint-Jozefinstituut, Ebergiste de 
Deynestraat te Gent (Zwijnaarde): 
 
 ’s morgens van 9.30 tot 13.00 uur voor de U8-ploegjes 
 ’s namiddags van 13.30 tot 17.30 uur voor de U10-ploegjes 
 
Maak alvast de carnavalpakjes (mama’s aan het werk!) en hou de schmink 
klaar, want er is een prijs te verdienen: 
  
 een heuse snoepentaart voor het ploegje met de leukste outfit  
 

Let op: het is de bedoeling om in jullie carnavalpak ook korfbal te spelen. 

 

datum uur thuisploegen bezoekers uitslag 

Zat. 18/02 13.40u The Vikings Voorwaarts  

 14.20u ASKC The Vikings  

 15.40u The Vikings Boutersem  

 16.35u The Vikings Neerlandia 2  

 

De wedstrijden zijn over 2x 7min. 

Elke ploeg dient punten te geven aan de 3 best verklede teams. Het team met 

de meeste punten krijgt een prijs, elke deelnemer krijgt een surprise. 

Veel plezier! 
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Uitslagen 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 10 - 15 

 

Beste U10-ers en trainers, 

 

Jullie zaalseizoen zit erop. Wedstrijd na wedstrijd groeide jullie 

korfbalervaring. Dankzij een doorgedreven inzet, dankzij jullie 

aanwezigheid tijdens de wedstrijden (waarvoor een dikke merci 

aan de mama’s, papa’s en grootouders voor het vervoer) konden 

jullie tijdens de laatste competitiewedstrijd een schitterend 

resultaat neerzetten.  

Dikke merci ook aan de trainers! Jullie bleven geloven in hun 

kunnen en zie daar, een mooie overwinning als kers op de taart. 

Laat jullie eens goed gaan op het carnavaltornooi en we zien 

elkaar voor de laatste trainingen in de zaal,  in Den Appel voor 

frietjes en daarna op het veld. 

Proficiat! 

Bert Boel 
voorzitter 
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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 11 - 1 

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 

Oproep: de U12-spelers gaven te kennen dat ze de steun van de supporters 

heel hard waarderen en ook wel goed kunnen gebruiken.  

Komen jullie supporteren voor de laatste twee thuiswedstrijden? 
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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 13 - 6 

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 

 

 

Oproep: de U14-spelers gaven te kennen dat ze de steun van de supporters 

heel hard waarderen en ook wel goed kunnen gebruiken.  

Komen jullie supporteren voor de laatste twee thuiswedstrijden? 
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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  

Zat 04/03 14.45u Temse The Vikings  

Zat 11/03 10u tot 
17u 

Nationaal 
recreantentornooi 

te Herselt 

  

 

Concrete info i.v.m. het recreantentornooi te Herselt volgt 

 

Veld 

datum uur thuisploeg bezoekers uitslag 

Vrij 10/03 20u The Vikings Bornem  

 

Tornooien 

dag datum plaats 

Zaterdag 15/04 Ekerse 

Zaterdag 6/05 Temse 

Zaterdag  13/05 Hoevenen 

Zaterdag  20/05 Verde 

Zaterdag & Zondag 3&4/06 Boechout 

Zaterdag 17/06 Minerva 

 

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 
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Activiteitenkalender 

De laatste twee competitiedagen zijn telkens thuiswedstrijden. 

De competitie voor de U12 is een thriller van formaat met veel gezonde 

spanning, we hopen op het beste: de kampioenstitel. 

 

Zondag 19/02  13.45u U12   The Vikings - Spartacus  

15u  U14  The  Vikings –           

                Boechout/Vremde 

Zondag 5/03  13.45u U12  The Vikings – Scaldis B 

   15u  U14 The Vikings – Appels 

   16.30u frietjes in Den Appel 

 

-  Zondag 5 maart: afsluiten zaalseizoen met de laatste 

 wedstrijden voor U12 en U14 gevolgd door een 

 traktatie voor alle jeugdspelers 

- Vrijdag 10 maart 2017 oefenwedstrijd U12   

- 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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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 

- Vergadering Logistiek comité op 16 februari om 18u: voorbereiding 

uitbating 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 
 

 

 

 

 

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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