
 
 

 

 

 

 

Op zaterdag 3 september vanaf 13u30 is iedereen jonger dan 9 jaar (geboortejaar tussen 2013 
en 2018) van harte welkom om, onder begeleiding van ervaren monitoren, op een plezierige 
manier kennis te maken met korfbal en met Neerlandia Korfbalclub. Afspraak om 13u30 op ons 
terrein en uiteraard mogen alle mama's, papa’s en grootouders, meekomen om vanop ons 
terras te genieten van de exploten van hun kinderen. 
 
Op het programma: van 14 u tot 16 u allerlei sportieve-korfbal gerelateerde proeven op het 
terrein - daarna gratis pannenkoeken voor de deelnemers – ouderen kunnen meesmullen aan 3 
euro voor 2 pannenkoeken en een koffie. 
 
We nodigen dan ook alle spelertjes van Neerlandia U5, U7 en U9 uit om één of meerdere 
vriendjes mee te brengen naar onze “vriendjesdag”. Maar ook zonder vriendje(s) ben je 
natuurlijk welkom!! 
 
Teneinde het pannenkoeken-festijn goed te kunnen organiseren, vragen we echter om op 
voorhand het aantal deelnemers te kennen – vul daarom snel de flyer in die uw kind 

gekregen heeft en bezorg dit ten laatste nu woensdag 31/08 aan uw 

jeugdtrainer!! 
 

Wij verwachten toch nog een aantal inschrijvingen – tot 
nu toe is de respons minimaal!!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Op woensdag 31/08 om 18u30 wordt een informatie-avond voorzien in het 

clubhuis voor alle (groot)ouders van alle “oude” en nieuwe jeugdleden om een 

aantal aspecten van de werking van de club toe te lichten. 
 

Vanaf nu is er op wedstrijden en trainingen geen flessenwater meer 

beschikbaar. In de hoek van het terras is een tapkraan geïnstalleerd waar 

iedereen zijn eigen drinkbus kan bijvullen 
 

Op vrijdag 2 september om 18u45 is er in het clubhuis een 

informatievergadering met de U17 ouders gepland. 
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UITNODIGINGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

INFO U5 

Training op woensdag 31/08 op ½ van veld 1 van 17u30 tot 18u40 

Zaterdag 03/09 VRIENDJESDAG op Neerlandia – aanwezig om 13u30 

 

INFO U7 

Training op woensdag 31/08 op ½ van veld 1 van 17u30 tot 18u40 

Zaterdag 03/09 VRIENDJESDAG op Neerlandia – aanwezig om 13u30 

 

INFO U9 

Training op woensdag 31/08 op veld 2 van 17u30 tot 18u40 

en op vrijdag 02/09 op veld 2 van 17u30 tot 18u40 

Zaterdag 03/09 VRIENDJESDAG op Neerlandia – aanwezig om 13u30 

 

INFO U11 

Training op woensdag 31/08 op veld 3 van 17u30 tot 18u40 

en op vrijdag 02/09 op veld 3 van 17u30 tot 18u40 

 

INFO U13 

Training op woensdag 31/08 op veld 1 van 18u40 tot 19u55 

en op vrijdag 02/09 op veld 1 van 17u30 tot 18u40 

Zondag 04/09 om 11 u Neerlandia A – Sikopi op terrein 3  – aanwezig om 10u30 

Scheidsrechter: Ludovic De Wit (KBKB) 

 

INFO U15 

Training op woensdag 31/08 op veld 2 van 18u40 tot 19u55 

en op vrijdag 02/09 op veld 1 + ½ 2 van 18u45 tot 19u55 

Zondag 04/09 om 10 u Anderlecht – Neerlandia B – vertrek aan het clubhuis om 8u30 

Adres: Pol Stoppelaerestraat 48 in Anderlecht 

om 11 u Neerlandia A – ASKC op terrein 1 – aanwezig om 10u30 

Scheidsrechter: Jozef Van Acker (KBKB) 

 

INFO U17 

Training op woensdag 31/08 op veld 3 van 18u40 tot 19u55 

en training op vrijdag 02/09 op veld ½ 2 + 3 van 18u45 tot 19u55. 

Zaterdag 03/09 om 14 u Neerlandia B – Rijko op terrein 3 – aanwezig om 13u30 

Scheidsrechter: Geert T. 

   om 15u15 Neerlandia A – Appels op terrein 3 – aanwezig om 14u30 

Scheidsrechter; Tim Bernaerts ( KBKB) 

 

INFO RECREATIE 

Training op vrijdag 02/09 op veld 3 van 20 u tot 21 u 

 



INFO KERN 

Training op woensdag 31/08 op veld 1, 2 & 3 van 20 u tot 21u30 

en training op vrijdag 02/09 op veld 1 – 2 en 3 van 20 u tot 21u30 

Zondag 03/09 om 12u30 Neerlandia 2 – Lubko A op terrein 1 

Scheidsrechter: Glenn 

om 14 u Neerlandia A – Hoevenen A op terrein 1 

Scheidsrechter: Ludovic De Wit (KBKB) 

SUPPORTERS: DIT IS ONMIDDELLIJK EEN TOPTREFFEN 

KOM ONZE PLOEGEN STEUNEN 
om 14 u Neerlandia B – Hoevenen B op terrein 1  

Scheidsrechter: Christiaan 

 

Belangrijk voor kernspelers en interessant voor supporters: 
 

Vanaf nu straftijd bij een groene of gele kaart!!!!!! 
 

Dit geldt enkel voor de A-seniorenploeg in competitie (veld en zaal)- en bekerwedstrijden!!! 

 

Dit houdt in dat de speler dient plaats te nemen op de bank en onmiddellijk moet 

vervangen worden. Dit geldt als één van de toegestane wissels. 

In de loop van de tijdstraf is het de speler toegestaan om tijdens een time-out de bank 

te verlaten om de instructies mee te kunnen volgen. 

Tijdens de tijdstraf moet de speler zich volledig afzijdig houden van het spel. 

 

Groene kaart 

1. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter een groene kaart tonen aan spelers of 

personen op de bank. 

2. Het getoond krijgen van een groene kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 3 

minuten werkelijke speeltijd. 

3. Ingeval een persoon op de bank, incl. coach, een groene kaart getoond krijgt geldt 

gedurende de straftijd van 3 minuten de volgende maatregel: 

o er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval 

van andere tijdstraf, kwetsuur van een speler, of indien een speler een rode kaart 

getoond krijgt. 

4. Een tweede groene kaart tijdens dezelfde wedstrijd aan dezelfde persoon is niet mogelijk. 

5. Na een gele kaart voor een persoon kan er aan dezelfde persoon geen groene kaart meer 

getoond worden. 

 

Gele kaart 

1. De scheidsrechter kan een speler of iemand die op de bank zit een formele waarschuwing 

geven (gele kaart tonen). 

2. Gele kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 5 minuten werkelijke speeltijd. 

3. Ingeval een persoon op de bank, incl. coach, een gele kaart getoond krijgt geldt 

gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregel: 

o er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval 

van andere tijdstraf, kwetsuur van een speler, of indien een speler een rode kaart 

getoond krijgt 

4. Het disciplinaire gevolg van de gele kaart wordt bepaald door de betreffende artikels in 

het Reglement van Wedstrijden. 

 



Uitslagen en doelers 27/08 (tornooi AKC): 

U11 Neerlandia – AKC  2 – 4 (Deme 2) 

Neerlandia – Vobako  1 -2 (Ciska) 

Neerlandia – Borgerhout 1 – 5 (Larah) 

Neerlandia – Scaldis  1 – 4 (Deme) 

 

U13 Leuven – Neerlandia  3 – 1 (Mare) 

 Borgerhout – Neerlandia 5 – 3 (Fieke, Darion en Seppe) 

 Neerlandia – AKC  2 – 10 (Fieke en Fem) 

 

U15 Temse – Neerlandia  2 – 1 (Lasse) 

 AKC – Neerlandia  5 – 4 (Femke 2 en Anouk 2) 

Leuven – Neerlandia  10 – 3 Otto 2 en Anouk) 

 

U17 AKC – Neerlandia  6 – 5 (Annabelle 3, Indra en Warre) 

 Boeckenberg – Neerlandia 7 – 8 (Tim 2, Warre 2, Margot, Annabelle en Ramon) 

Aalst – Neerlandia  3 – 8 (Annabelle 3, Tim 3, Margot en Warre) 

 Vobako – Neerlandia  3 – 4 (Indra, Geike, Warre en Tobias) 

 

 

 

De U11 met hun scheidsrechter: Pol van FC De Kampioenen 
 


