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RECREANTENFLASH 

 Jaargang 17 – nummer 2   februari 2023 

 

Resultaten Nationale Dag van de Recreant Indoor 2022-2023 
 

Op zaterdag 18 februari 2023 werd de Nationale Dag van de Recreant Indoor in sporthal de Mixx te 
Herselt georganiseerd. Volgende clubs schreven zich in:  
Putse, Temse, Hoevenen, AKC/Luma, KCOV, Boomse, Sikopi/Chase, Appels, Kapellen, Catba, Leuven, 
Ganda, ASKC, Rijko, AGO Aalst en KCBJ. Door het laattijdig afzeggen door AGO Aalst hebben we een Mix-
ploeg samengesteld. 
 
Een hele dag strijden de recreanten van 16 verschillende ploegen om de hoofdprijs 
 
Om 9u30 werden de eerste 2 wedstrijden afgewerkt.  
Een kleine 8 uur (24 wedstrijden & 3 nevencompetities) later kenden we de opvolger van Putse.  
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Combiné – Wisselbeker Jacques Van Orshoven – Sikopi/Chase 

 
Ze hielden hier maar liefst 4 ploegen achter zich op (ruime) gedeelde 2de plaats 
 

 

 

 
 

 

 
 
Putse, dat vorig jaar de wisselbeker mee richting Putte mocht nemen, verweerde zich kranig alsook 
Kapellen/Limes, KCBJ & Mix-ploeg. Ze deelden allen de 2de plaats. De blauw-rode korfballers uit 
Linkeroever hielden echter het hoofd koel en trokken het laken naar zich toe. 
Sikopi/Chase had een productieve dag want ook bij de nevenklassementen (strafworpen 2de plaats +  
tussen 2 palen 1ste plaats) stonden ze mee bovenaan.  
 
We geven de overige klassementen ook mee hieronder. 
 
2de plaats: Putse, Kapellen/Limes, KCBJ & Mix-ploeg 
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Tussen 2 palen :  
1ste plaats: Sikopi/Chase 
2de plaats: KCBJ 
3de plaats: Putse en Mix-ploeg 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Strafworpen :  
1ste plaats: KCBJ 
2de plaats: Sikopi/Chase en Temse 
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Fair play :  
 
Een speciale vermelding was er voor de Fair Play-trofee. In het begin van 2023 overleed Linda Cleybergh. 
Linda was niet enkel bij de jeugd graag gezien als scheidsrechter, ook in het recreatief circuit zagen vele 
ploegen en het comité Linda steevast graag komen. Linda straalde hier steeds veel plezier uit en floot op 
haar kenmerkende & enthousiaste manier vele wedstrijden. Om die reden besliste het comité dan ook 
unaniem om deze trofee vanaf heden om te dopen tot de Linda Cleybergh-trofee. 
 
De Linda Cleybergh-trofee werd gewonnen door Kapellen/Limes, gevolgd door Ganda en Putse, Catba & 
AKC/Luma. 
 

 
 

Een klein woordje van dank en respect: 
Voor al de ploegen die deze dag deden slagen en zeker de spelers die de Mix ploeg vormden.  
Ook dank aan alle scheidsrechters en ook aan de scheidsrechters die voor vervanging hebben  
gezorgd voor diegenen die hebben afgemeld. 
 
We danken alle 16 ploegen voor de aanwezigheid en hun deelname en zien elkaar graag terug  
op de Nationale Dag Outdoor op zaterdag 10 juni 2023. 
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Uitslagen  07/01/2023 in sporthal De Valk zaalspeelgelegenheid 2022-2023 
 

Wegens té weinig inschrijvingen werd dit omgedoopt naar ‘tornooi Rijko’: 
 

Rijko  -  Kapellen 5  -  1 
Limes  -  KCOV  4  -  1 
Rijko  -  Limes  2  -  3 
Kapellen  -  KCOV 3  -  6 
Rijko  - KCOV   1  -  2 
Kapellen  -  Limes 3  -  7 
 

Feedback :Was een super sportieve sfeer en een top middag. 
Bedankt aan de ploegen die toch tot Rijko zijn gekomen om speelgelegenheid te creëren. 
Bedankt aan hun scheidsrechters om alles in goede banen te leiden. 
 
Een warme oproep aan alle clubs: 
Gelieve steeds voorrang te geven aan de georganiseerde zaalspeelgelegenheden van het comité recreatie. 
 
 

Volgende zaalspeelgelegenheid 2022-2023 
 

04/03/2023 Sporthal De Dreef te Vorselaar: 
 

13u30 Catba   -  KCOV 
14u05 AKC/Luma   -   Limes 
14u50 Limes  -  Catba 
15u25 KCOV  -   AKC/Luma 
  
Wedstrijden van 2 x 15 min. Tussen wedstrijd 2 en 3 is een pauze van 15 min. 
 
 

Uitslagen onderlinge wedstrijden 2022-2023 
 

07/01/2023 Hoevenen  -  Temse 9  -  6  (er werd 1minuut stilte gehouden  
               n.a.v. het overlijden van Linda Clybergh) 
08/01/2023 Hamme  -  The Vikings 10  -  10 
14/01/2023 Rijko  -  Hoevenen 5  -  8 
21/01/2023 Hoevenen  -  Limes 10  -  8 
21/01/2023 Kapellen  -  Hoevenen 3 – 8 

 
Tornooi KCOW. 21/01 /2023: 
 

Appels   -   Rijko   7  -  2 
Temse  -  Kapellen  11  -  4 
Hoevenen  -  Limes  10  -  8 
Sikopi/Chase  -  Appels  5  -  7 
Temse  - Rijko   8  -  4 
Kapellen  -  Hoevenen  3  -  8 
Limes  -  Sikopi/Chase  7  -  6 
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Wintertornooi Hoevenen 
Bij deze de uitslagen van het Sneeuwtornooi 2023, georganiseerd door Hoevenen. 
 

Kapellen – Hoevenen 3 - 9 
Mix – Kapellen 10 - 4 
Hoevenen - Temse/Appels 7 - 8 
Temse/Appels – Kapellen 7 - 5 
Mix – Hoevenen 4 - 2 
Temse/Appels – Mix 6 - 5 
 

 
 

 

Geleide training op het veld van Catba op zaterdagvoormiddag 22 april 2023  
 

Nog een datum om te noteren in jullie agenda: op zaterdag 22 april 2023 organiseren we in de 
voormiddag een geleide training op de velden van gastclub Catba.  
Deze training wordt afgesloten met een gezonde lunch aangeboden door de gastclub. 

 
Inschrijven kan vanaf begin maart via de link op de website. 

 

 

Data veldspeelgelegenheid 2022-2023 
 

Zaterdag 22 april 2023 
Zaterdag 29 april 2023 
Zaterdag 6 mei 2023 
Zaterdag 13 mei 2023 
 

Inschrijven kan vanaf begin maart via de link op de website. 
Gelieve dit nieuwe digitale beoordelingsformulier te gebruiken.  
Ook terug te vinden op de KBKB website onder Recreatie.  

https://static.twizzit.com/v2/public/form/fd9322b14235402df699acead13f8a14
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Tornooien voor recreanten  
 

Zaterdag 13 mei 2023  Temse 
Zondag 28 mei 2023  Boechout/Vremde 
 

Als je als recreantenploeg zelf een tornooi organiseert, is het aangewezen dit door te geven aan het  
Comité Wedstrijdzaken (e-mailadressen zijn te vinden in de e-Leidraad op de website van de KBKB). 
 
 

 

Toekenning gastclub Nationale Dag van de Recreant Outdoor 2022-2023 
 

Zaterdag 10 juni 2023 wordt de volgende Nationale Dag van de Recreant georganiseerd.  
Deze zal plaatsvinden op de velden van gastclub Leuven. 
 
 

Facebook 
 

Voor alle laatste nieuwtjes verwijzen wij jullie ook graag naar onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/Recreatief-Korfbal-België-248381341878622/ 
 

 

 Website KBKB - Recreatief  
 

We hebben onze pagina wat opgesmukt met nuttige documenten. 
Vanaf heden wordt de maandelijkse planning van Speelgelegenheid ook toegevoegd op deze pagina. 

Neem een kijkje op Korfbal.be 

 

 

Adressen recreantenverantwoordelijken  
 

In bijlage vinden jullie de lijst met adressen van de recreantenverantwoordelijken  
voor het seizoen 2022-2023. 
Wijzigingen mogen nog steeds doorgestuurd worden naar nicolecoeckelbergs@hotmail.com. 
 

https://www.facebook.com/Recreatief-Korfbal-België-248381341878622/
https://korfbal.be/?oid=1126&pid=32108
mailto:nicolecoeckelbergs@hotmail.com
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Wat mailen naar wie? 
 

stefaan.segers@korfbal.be:   

➔ alle info in verband met recreatie en werking 

nicolecoeckelbergs@hotmail.com:  Flash 

➔ alle info, adreswijzigingen recreantenverantwoordelijken, … 

➔ beoordelingsformulieren en wijzigingen in geplande wedstrijden, doorgeven van zelf geregelde 

wedstrijden, wedstrijdverslagen. 

➔ alle ‘wist-je-datjes’ en ander nieuws dat in de Flash gepubliceerd moet worden. 

koenraad1502@gmail.com én dannyjanssens998@gmail.com:  PuRe-punten , programmatie 

(steeds deze 2 personen aanschrijven) 

➔ beoordelingsformulieren (binnen de 8 dagen na de wedstrijd) en wijzigingen in geplande wedstrijden, 

doorgeven van zelf geregelde wedstrijden  

myriam.gerard@korfbal.be en armand.scheerens@korfbal.be wedstrijdsecretariaat (steeds deze 2 

personen aanschrijven) 

➔ zij versturen de inschrijvingen voor de speelgelegenheid en de Nationale Dagen en maken de 

programmaties op 

 

 Medewerkers Comité Recreatie 

Patrick Chalmet (Raad van Bestuur)  patrick.chalmet@korfbal.be 

Stefaan Segers (coördinator)   stefaan.segers@korfbal.be 
 

Leden 

Astrid Keyser (voorzitter)   astrid.keyser@korfbal.be 

Kim De Ceuster (secretaris)   kimdeceuster.crs@gmail.com 

Myriam Gerard     myriam.gerard@korfbal.be 

Armand Scheerens    armand.scheerens@korfbal.be 

Nicole Coeckelbergs    nicolecoeckelbergs@hotmail.com 

Koen Hesbeens     koenraad1502@gmail.com 

Danny Janssens     dannyjanssens998@gmail.com 

 

Losse medewerker: 

Hugo Bastianen 
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De volgende Flash verschijnt in maart 2023 


