K. Borgerhout/Groen-Wit K.C.
‘De negende man’

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc. 1
Te Boelaerpark
Arthur Matthyslaan 80
2140 Borgerhout
Tel.: 03 321 66 65

Acc. 2
Sportsite Drakenhof
Borsbeeksesteenweg 65 a
2100 Deurne
Tel.: 03 322 34 22

Zaal
Plantin & Moretuslei 343
2040 Borgerhout
Tel: 03 235 36 45

Clubkleuren
Shirt: rood - wit
Broek/rok: zwart

Verantwoordelijke clubbestuur
Evie Lauwers

Verantwoordelijke clubblad
Sylvie Mortelmans
sylvie.clubblad@hotmail.com

Contact
André Verleene
borgerhout@korfbal.be

Website
www.borgerhout-gw.be.
Rekeningnummer
BE06 0013 1619 5222
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Zebranieuws
Nummer: 37
Seizoen 2016 - 2017

Datum: 16/06/2017

TOPWEEKEND: BEDANKT!
Zaterdag 10 juni: mini-voetbaltornooi + BBQ
Zondag 11 juni: jeugdreceptie en kampioenenviering
Afgelopen weekend was een absoluut topweekend voor onze club.
Op vrijdagavond waren verschillende mensen in de weer voor het opbouwen van alle kraampjes, het
klaarzetten van de togen, het vullen van de ijskasten, het leggen en schilderen van de lijnen, het ineen
zetten van de voetbalgoals, het voorbereiden van de BBQ, …
Op zaterdag stond het mini-voetbaltornooi gepland. Maar liefst 14 teams namen deel! De ganse dag
was een succes! We hadden geluk met schitterend weer dat zorgde voor een goede sfeer en heel veel
drankverbruik (vooral frisdrank en rosé-wijn). Ook de BBQ was overheerlijk. Met 70 inschrijvingen
was ook dit een succes!
Toch een speciaal woordje van dank voor coördinatrice Sabine! Zij zorgde ervoor dat alles prima
verliep en de taakverdeling duidelijk was.
Voordat zondag de jeugdreceptie en kampioenenviering konden starten, was er eerst een grote
opruim gepland.
Daarna was het tijd voor het officiële gedeelte: al onze jeugdleden kwamen aan bod, vele
dankwoordjes werden uitgesproken en cadeautjes werden gegeven. Vervolgens stond de
kampioenviering op het programma. Ook daar werden dankwoordjes uitgesproken, werd een
traantje weggepinkt en uiteraard de kampioenen gevierd.
Met warme hapjes en een ijsje werd de dag afgesloten… Het signaal voor enkelen om een laatste keer
in actie te schieten voor het opruimen van de tenten en togen.
Het was voor velen een erg druk weekend… Het zijn de mensen die na het weekend moesten
bekomen, die er zo’n groot succes van maakten.
Dit was op alle vlakken een topweekend: BEDANKT!
Evie
nr. 37

KOMENDE WEEKENDS
Zondag 18 juni: kantine open vanaf 16.00 uur
Komende zondag gaat de kantine open om 16.00 uur.
We ontvangen enkele zebra-mannen terug van hun survivaltocht.

Zondag 25 juni: kantine open vanaf 15.30 uur
+ officieel moment ‘eerste steenlegging nieuwe kantine’ om 16.00 uur
Volgende week zondag 25 juni is het eindelijk zover: de eerste steenlegging van onze nieuwe kantine
zal plaatsvinden. Dit willen we als club natuurlijk vieren, daarom voorzien we een officieel moment
voor de start van de werken.
Onze aannemer GRAVO en de club nodigen alle leden, sympathisanten, sponsors, buren, betrokkenen
en de stad Antwerpen uit voor een hapje en een drankje.
Deze receptie vat aan om 16.00 uur, aansluitend vindt de eerste steenlegging plaats.
Voor de kinderen wordt een springkasteel voorzien.

nr. 37

BESTUUR
Speech voorzitter kampioenenviering
Nadat onze jeugdvoorzitter onze jeugdploegen in de bloemetjes heeft gezet, is het mijn beurt om
enkele mensen te bedanken en onze kampioenen te feliciteren.
Ik maak graag ook van de gelegenheid gebruik om enkele andere zaken toe te lichten.
1. SPORTIEF
1.1 KERN
Klassiek begin ik bij de resultaten van onze kern.
Samengevat heeft onze kern een erg wisselvallig seizoen gespeeld.








We vatten de veldcompetitie in de voorronde erg zwak aan. Door de verliesmatchen tegen
onder andere Minerva, Floriant en Kwik wisten we dat we na de zaal stevig uit de
startblokken moesten schieten.
Ook de zaalcompetitie was zwak… Naar het einde toe werd het niveau wel opgekrikt maar dat
was onvoldoende om het degradatieduel te vermijden.
We moesten dus naar Herentals… En ook daar speelden we een draak van een wedstrijd maar
we wonnen deze wel eenvoudig. Het belangrijkste is dat we volgend jaar terug aantreden in
de Topleague. Iedereen wil terug een topseizoen… De spelers hebben echt wel iets goed te
maken.
Na de zaal moesten we proberen die veldcompetitie recht te trekken. We speelden sterk
maar vooral het gelijkspel tegen Floriant heeft ons van de kruisfinales weerhouden. Erg
jammer…
Waar we wel sterk speelden was de bekercompetitie. Onze halve finale werd gewonnen op
Riviera waardoor we op 1 mei naar AKC mochten voor de finale tegen Boeckenberg. Die
wedstrijd startten we erg goed! Jammer dat de voorsprong tijdens de rust niet groter was…
Want de tweede helft waren het Jesse en Nikki die voor hun team de beker binnenhaalden.
Erg jammer… want er waren zeker kansen…

Onze B- en C-ploegen daarentegen speelden wel een erg sterk seizoen.


De B-ploeg werd 2 maal tweede… vooral in de zaal was dit erg jammer aangezien het daar om
een gedeelde eerste plaats ging.
Ook hier zouden we volgend jaar een titel moeten ambiëren. We vallen er al enkele jaren net
naast… Ik heb er het volste vertrouwen in dat het volgend jaar eens net wel zal zijn.
 De C behaalde een 2de plaats in de zaal en een gedeelde eerste plaats op het veld.
 Graag toch een applaus voor de knappe prestaties van deze 2 teams.
Iedereen weet ondertussen ook dat hoofdcoach Eddy Van Hoof na 5 prachtige jaren de fakkel zal
doorgeven aan een nieuwe trainer-coach. Bij de laatste thuiswedstrijd werd hij door de club hiervoor
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bedankt met de titel van erelid.
Uiteraard wil ook onze kern nog een geschenk geven aan hem en een woordje van dank uitdrukken.
Ook neemt de ploeg afscheid van hulptrainer Tom Bastiaens. Natuurlijk willen we ook hem bedanken
en ontvangt ook hij een geschenk van de ploeg.
1.2 GEWESTELIJKEN
Naast de kern, hebben we uiteraard ook nog 3 gewestelijke ploegen: den D, de 4 en de 5, ook wel
gekend als ‘de ploeg van de Jeffry’.




De D-ploeg behoorde eigenlijk tot de kern. Deze meisjes en jongens draaiden mee door in de
C-ploeg.
Wat trainingen betreft verliep dit echter in de zaal niet ideaal aangezien er op een zelfde
ogenblik op 2 locaties werd getraind. Volgend seizoen zullen we dan ook geen D-ploeg meer
hebben.
Voor de 4 en de 5 staat het kampioen spelen minder voorop, hoewel dat natuurlijk altijd wel
heel leuk is. Korfbalplezier en een matchke spelen staan hier centraal.
o Onze 5de gewestelijke ploeg behaalde 2 maal de 4de plaats.
o Onze 4 speelde eindigde als 5de in de zaalcompetitie, maar werd wel kampioen op het
veld! Graag feliciteer ik hen, nodig ik de kapitein uit om de bijhorende drankbonnen
in ontvangst te nemen en vraag ik aan alle aanwezigen om onze kampioenen een
hartelijk applaus te geven.

2. NIEUWE KANTINE
Zoals iedereen ondertussen wel weet en ook kan zien, zijn er grote stappen gezet in het dossier
betreffende de nieuwe kantine.
Ik weet dat we er allemaal al erg lang op wachten, maar is het zover: den bouw is begonnen!
De aannemer is gestart en op zondag 25 juni vieren we dat. Er is een officieel moment gepland voor
de opening van de werken. Zowel onze leden als de buurtbewoners zijn hierop van harte welkom.
Het einde van de werken is voorzien in maart 2018. Aansluitend moeten we dan aan de slag voor de
opbouw van de toog en de inrichting.
Het bouwcomité heeft hard werk geleverd, vooral de afgelopen maanden, onder erg deskundige
leiding van Marc Van Leuven. Via deze weg zou ik hem willen bedanken met een groot applaus. Hij
volgt dit alles erg nauwkeurig en nauwgezet op. Bedankt!
3. GROTE CLUB en GROEIEN ALS CLUB
Het ogenblik van vandaag, het bouwen van een nieuwe kantine en hopelijk ook het zetten van
stappen in het kunstgrasdossier, moeten we als club aangrijpen om te groeien. Het was niet
gemakkelijk de voorbije jaren aangezien ons knappe vooruitzicht steeds verder weg werd geschoven…
maar nu is het zover: the time is now.
Nu staan we zo mogelijk voor een nog grotere uitdaging. We moeten een nog groter project doen
slagen, en daarvoor hebben we jullie allemaal nodig.
We moeten terug evolueren naar een grote en grootse topclub.
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Verschillende zaken zijn hierin cruciaal.
1. Allereerst moeten we de mensen die hun ontslag hebben gegeven of die twijfelen om te
stoppen, overhalen om toch bij ons te blijven. Het gaat hier over echte zebra’s die we niet
kwijt willen.
2. Daarnaast moeten we blijven investeren in onze jeugd.
a. We zijn van onderuit aan het bouwen aan een brede basis. Sylvie zal dan volgend jaar
ook extra hulp krijgen, want voor zoveel kids zijn minstens 2 paar ogen en oren
noodzakelijk.
b. We weten allemaal dat moeilijker wordt eens een bepaalde leeftijd gepasseerd is, om
nieuwe spelers aan te trekken. Toch blijven we ook hierin investeren. Allerlei
initiatieven moeten ons hierin helpen.
c. Verder ben ik ook erg tevreden om enkele nieuwe jeugdtrainers te mogen
verwelkomen. Allemaal mensen die zelf topkorfbal spelen of gespeeld hebben.
Begeleiding van onze jeugd blijft immers onze belangrijkste taak!
d. Elke en Natascha nemen even pauze als jeugdtrainer, maar starten een
jeugdevenementencel op. Ook evenementen en activiteiten zijn immers nodig in een
jeugdbeleid. De kids moeten graag naar onze club komen, zich amuseren en zich hier
thuis voelen. We zijn allemaal zebra’s!
3. Ook moeten we ons imago hier en daar wat bijschaven. Vanuit het bestuur zullen we trachten
de komende maanden hieraan te werken zodat ook de buitenwereld ziet wat voor een
fantastische club we werkelijk zijn.
4. Tenslotte vraag ik ook graag aan mensen die hier vaak vertoeven, meehelpen of gewoon hun
steentje willen bijdragen, om zich aan te sluiten bij onze club.
In het clubblad stond voor het eerste een oproep om de lidgelden te betalen… We vragen aan
iedereen om tijdig te betalen zodat we Marisa wat stress kunnen besparen. Maar ik hoop ook
binnenkort enkele nieuwe leden als volwaardige zebra’s te kunnen begroeten.
4. BEDANKT AAN IEDEREEN
Tenslotte wens ik graag nog eens te benadrukken dat we alleen maar zo’n fantastische club kunnen
zijn dankzij alle vrijwilligers die hier de handen uit de mouwen steken.
Gisteren was het bijvoorbeeld weer zo’n dag: veel volk, ook van andere clubs, die hier allen eerst
sportief en daarna aan den toog en met een overheerlijke BBQ, genoten van een topdag die prima
georganiseerd was. Dan beseffen we dat we een echte topclub zijn met vrijwilligers die hun hart op
de juiste plaats dragen.
Met dit dankwoord en het bijhorende applaus voor jullie zelf, zou ik graag afsluiten zodat de receptie
kan starten.
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Lidgelden
De lidgelden voor seizoen 2017-2018 dienen betaald te worden vóór 25 juni 2017.
 Op naam van Borgerhout/GW Korfbal Club met vermelding van de namen.
 Europese bankrekeningnummer : BE06 0013 1619 5222
Bijdragen 2017:
 Kern A-B-C-D: 130 euro
 Gewestelijken: 115 euro
 U8 t/m U19: 100 euro
 U6 + bewegingsschool: 60 euro
 Adherent: 80 euro
 Recreant: 90 euro
 Steunend lid: 60 euro
 Steunend lid + wedstrijdbal: 100 euro
Mogen wij vragen, indien je geen lid meer wil zijn of je wil veranderen van bijvoorbeeld spelend lid
naar steunend lid, dit snel te melden aan Marisa (marisa.palinckx@telenet.be).
het bestuur

Ledenbestand: kleefbriefjes mutualiteit
Binnen de club zijn we bezig met een nieuw systeem om ons ledenbestand te kunnen opvolgen.
Hiervoor zijn een aantal gegevens van alle leden nodig.
Zo hebben we onder andere alle gegevens nodig die op de kleefbriefjes van de mutualiteit staan. Om
dit in orde te krijgen, zouden wij van alle leden (spelers, adherenten, steunende leden, ...) een
kleefbriefje nodig hebben.
Zouden jullie mij dit nog kunnen bezorgen?
Je mag deze altijd aan één van de trainers geven, maar evengoed mag je dit digitaal doorsturen via
mail/sms/messenger/whatsapp/...
Indien de medische fiche vernieuwd moet worden, werd dit reeds opgevraagd door Dré.
Eva
0477/18.51.59 of eva_janssens@hotmail.com
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JEUGDEVENEMENTEN
Jeugdreis: 24 en 25 juni
Zaterdag 24 juni 2017
Wij gaan op Jeugdreis naar Bobbejaanland! Meer info vind je op http://www.bobbejaanland.be/ .
Na een leuke dag slapen we in tenten op de korfbal.

Samenkomst: 08.30u aan onze kantine
Lunch: de kinderen nemen een lunchpakket van thuis mee om op te eten in Bobbejaanland
Diner en overnachting: ’s avonds eten we op de club (heerlijke spaghetti) en slapen we daarna
in tenten
U8
De kinderen van de U8 (onder de 1m20) mogen indien gewenst een begeleider meenemen
(wel even op voorhand de trainers verwittigen). Hiervoor wordt 20€ aangerekend.
De ouders van de U8 komen de kinderen aan de kantine ophalen om 19.00u.
Zondag 25 juni 2017
We beleven een leuke dag op de club!
De U8 zijn terug welkom om 10.30u.
Alle kinderen worden opgehaald om 16.00u.
Prijs en betalen?
De kostprijs is €20 p.p.
Rekeningnummer: BE06001316195222
Mededeling: jeugdreis + naam van je kind
Wat nemen we mee?
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Slaapkledij
Slaapzak
Matras
Kussen
Eventueel een tent
Toiletgerief
Kledij dat vuil mag worden.
Lunchpakket
Rugzak
Zaklamp

Oproepen
1. Vervoer
We hebben dit jaar gekozen om met de wagen naar Bobbejaanland te gaan.
Zijn er ouders die eventueel over en weer willen rijden? We zoeken ouders die dit willen doen
’s morgens en/of ’s avonds.
Je mag dit laten weten aan Lynn Goos: lynn_goos@hotmail.com of 0472/ 58 52 73.
2. Tenten
Wie heeft er een tent die onze kinderen mogen lenen?
Laat Lynn iets weten: lynn_goos@hotmail.com of 0472/ 58 52 73.
Lynn

Zebraweek: 21 augustus – 25 augustus
WAT?
Deze zomervakantie organiseren we een 'Week van de Zebra' voor leden en niet-leden.
Deze staat ingepland van maandag 21 tot vrijdag 25 augustus.
We bieden onze leden tijdens deze week 3 mogelijkheden aan.
1. Mini-Zebra week: een kleuterstage voor kinderen van de bewegingsschool (2,5 tot en met 5
jaar).
2. Omnisport week: naast korfbal ook ruimte voor andere sporten (6 tot 12 jaar).
3. Korfbalweek: focus op diverse aspecten van de korfbalsport (6 tot 12 jaar).
VERZEKERING + INSCHRIJVING
 Zebra's (eigen leden) zijn verzekerd via de federatie en betalen 75€ voor de volledige week.
Kan je maar één of enkele dagen? Geen probleem, vermeld dit dan bij inschrijving en je
betaalt 15€ per ingeschreven dag.
 Inschrijving is volledig na invulling van het inschrijvingsformulier:
https://goo.gl/forms/aq0dbjDeFqYrvpGq1 + overschrijving van 75€ op rekeningnummer BE06
0013 1619 5222 met vermelding van 'Week vd Zebra + naam kind'.
Niet ingeschreven = niet welkom!
 Niet-leden zijn uiteraard ook welkom, maar dienen in te schrijven via de website van de stad
Antwerpen:
https://www.sportstad.be/sportweken/aanbod?naam=&leeftijd=&district=5&periode=2811&
datum_van=&datum_tot=&commit=Zoeken
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INFO







Activiteiten zijn voorzien tussen 9 en 16u, met voor- en naopvang van 8u tot 9u en van 16u
tot 17u.
Middagpauze tussen 12 en 13u. Warme maaltijd wordt voorzien door de club.
Fruit, een koek en water is voorzien als tussendoortje.
Het is handig als je een beker meegeeft met je spruit. Hygiënischer en beter voor het milieu.
Voorzie daarnaast ook sportkledij, sportschoenen voor buiten en binnen, reservekledij,
regenkledij.
Bij regenweer trekken we naar een sporthal in de buurt van de club.

We hopen weer massaal de Zebra's van de toekomst te kunnen opleiden onder begeleiding van onze
enthousiaste monitoren!

EVENEMENTEN
Overzicht
dag

datum

evenement

locatie

24 en 25/jun Jeugdreis
25/jun Nieuwe kantine: opening der werken

vrijdag
zaterdag

eigen velden

21-25/aug Sportweek

eigen velden

27/aug Clubdag

eigen velden

27/okt Halloween

kantine

2/dec Sinterklaas

kantine
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www.pagima.be
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