
 
 
 

ZUINIG MET ENERGIE! HELP MEE AUB 
 

Dat de energieprijzen de pan uit swingen is geen nieuwtje dat we jullie vertellen. Ook bij 
Neerlandia staan we tegenwoordig maandelijks voor zware uitgaven qua gas en 
elektriciteit. In sommige sportclubs is het nu al zover dat de lidgelden met 50 tot 100 
euro worden verhoogd, dat je er niet meer mag douchen en dat de trainingen doorgaan op 
ogenblikken dat de veldverlichting nog niet aan moet.  
Zover willen we het niet drijven, maar we willen iedereen verzoeken om zijn steentje bij 
te dragen tot een beperking van de energie. Dit wil zeggen dat we verwachten dat je je 
haast bij het douchen, niet onder de straal blijft staan omdat dit aangenaam is maar zo 
snel mogelijk wassen aub. Ook willen we aan de trainers vragen om de veldverlichting 
onmiddellijk na het beëindigen van de training uit te zetten en aan iedereen om elke 
onnodige verlichting in clubhuis en kleedkamers te vermijden. 
Alle kleine beetjes helpen en op die manier worden we niet gedwongen tot andere en 
minder prettige maatregelen. 
 
Het bestuur. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De eerste competitiezondag is ons door de officials gewezen op het feit dat met het verdwijnen 
van de fysieke licenties het van belang is dat de pasfoto in Twizzit gelijkend is aan de realiteit. 
Dit kan in de loop der jaren vooral bij opgroeiende pubers nogal eens een probleem vormen, 
maar let ook bij de eventuele baardgroei bij de heren of kapselwissels bij de dames. 
Het is dus van belang dat alle spelers steeds hun identiteitskaart ter beschikking hebben ingeval 
de scheidsrechter daar bij twijfel zou naar vragen. 
Ploegbegeleiders: vraag dus indien nodig een nieuwe pasfoto en bezorg die aan clubsecretaris 
Quinten voor inbreng in Twizzit. 
 

UITNODIGINGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 
 
INFO U5 
Training op woensdag 14/09 op ½ van veld 1 van 17u30 tot 18u40 

 
INFO U7 
Training op woensdag 14/09 op ½ van veld 1 van 17u30 tot 18u40 
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INFO U9 
Training op woensdag 14/09 op veld 2 van 17u30 tot 18u40 

en op vrijdag 16/09 op veld 2 van 17u30 tot 18u40 
Zaterdag 17/09 om 14 u wedstrijdjes op Appels – vertrek aan het clubhuis om 13 u 

Adres: parking via de Denderstraat in Appels 
 
INFO U11 
Training op woensdag 14/09 op veld 3 van 17u30 tot 18u40 

en op vrijdag 16/09 op veld 3 van 17u30 tot 18u40 
Zaterdag 17/09 om 14 u Neerlandia – Voorwaarts op veld 1 – aanwezig om 13u30 
 
INFO U13 
Training op woensdag 14/09 op veld 1 van 18u45 tot 19u55 

en op vrijdag 16/09 op veld 1 van 17u30 tot 18u40 
Zondag 18/09 om 10 u Neerlandia B – The Vikings op veld 3 - aanwezig om 9u30 

Scheidsrechter: Jurgen V. 
om 10u30 KCBJ -  Neerlandia A – vertrek aan het clubhuis om 9 u 

Adres: Grote Baan 118 in Betekom 
Scheidsrechter: Marc De Win (KBKB) 

 
INFO U15 
Training op woensdag 14/09 op veld 2 van 18u45 tot 19u55 

en op vrijdag 16/09 op veld 2 van 18u45 tot 19u55 
Zondag 18/09 om 9u30 Floriant - Neerlandia B – aanwezig daar om 9 u 

Adres: Sportstraat in Merelbeke 
 
INFO U17 
Training op woensdag 14/09 op veld 3 van 18u45 tot 19u55 

en training op vrijdag 16/09 op veld 3 van 18u45 tot 19u55. 
Zaterdag 17/09 om 15u30 ASKC - Neerlandia B – vertrek aan het clubhuis om 14 u 

Adres: Sportcomplex De Zeurt, Eksterdreef 10 in Schoten 
Zondag 18/09 om 10u30 Joki – Neerlandia A – vertrek aan het clubhuis om 8u30 

Adres: Wezelpad 5 in Itegem (natuurgras!!!) 
Scheidsrechter: Jef Van Acker (KBKB) 

 
INFO RECREATIE 
Training op vrijdag 16/09 op veld 3 van 20 u tot 21 u 
 
INFO KERN 
Training op woensdag 14/09 op veld 1, 2 & 3 van 20 u tot 21u30 

en training op vrijdag 16/09 op veld 1, 2 & 3 van 20 u tot 21u30 
Zondag 18/09 om 10 u Neerlandia 2- Hoevenen 2 op terrein 1 

Scheidsrechter: John P. 
Om 14 Joki – Neerlandia A            scheidsrechter: Kurt Broothaers (KBKB) 
Om 15u45 Joki – Neerlandia B 

Adres: Wezelpad 5 in Itegem (natuurgras!!!) 



Uitslagen en doelers 10 & 11/09: 
 
U9 niet meegedeeld 
 
U11 Sikopi – Neerlandia  afgelast wegens plaatselijk onweer 
 

Neerlandia – AKC  1 – 8 (Iris) 
 
U13 RKC – Neerlandia B  0 – 8 (Roxanne 6 +??) 
 

Neerlandia A – Voorwaarts 2 – 5 (niet meegedeeld) 
 
U15 Neerlandia B – Sikopi 3 – 6 (Nicolas 2 en Jef) 
 

Neerlandia A – Voorwaarts 10 – 9 (Femke 2, Lasse 2, Tuur 2, Titus 2 en Victor 2) 
, R_ 
U17 Neerlandia B – Temse 3 – 7 (Leyla, Jonas en Otto) 
 
 BEKER: Neerlandia – Joki 15 – 8 (Geike 3, Wiebe 3, Annabelle 2, Han 2, Tim 2, Indra,  

Nelle en Warre 
 
Neerlandia 2 – ATBS 2  19 – 10 (Bjorn VB 5, Lander 4, Hans 3, Cindy, 2, Jurgen 2,  

Joran 2 en Fien) 
 
BEKER: Neerlandia A – Minerva A 16 (+4) – 28 (Chloë 4, Jolien 3, Quinten 2, Tessa, Bjorn en  

Bert) 
 
 
Sportkamp 2023 – van 7 tot en met 12 april. 
 
De eerste voorbereidende gesprekken voor de organisatie van het jeugdsportkamp van 2023 zijn 
gestart. Belangrijkste vaststelling is dat op alle domeinen (verblijf, transport, catering, …e.a.) een 
prijsstijging geldt. Vandaar dat de prijs van het kamp (die zeker al een zestal jaren ongewijzigd is 
gebleven) zal moeten worden verhoogd. 
Echter via de mutualiteit kan er 5 € per dag per kind teruggekregen worden (na afloop van het 
kamp), dit betekent dus een terugbetaling van in totaal 25 € / kind onder de 18 jaar. 
Daar mee rekening houdend zullen we de deelnameprijs aanpassen naar 190 € per kind. 
Het inschrijvingsdocument zal in die zin aangepast worden en tegelijk met de inschrijving zal 
gevraagd worden aan de ouders de aanvraag voor terugbetaling van hun mutualiteit (down te loaden 
via de website van de mutualiteit) toe te voegen. 
 
 
Voor de start2coach-cursus korfbal in Gentbrugge van oktober-november zijn reeds 21 
deelnemers ingeschreven, waaronder niet minder dan 10 Neerlandia-leden. 
Inschrijven kan nog steeds tot half oktober via de website van de korfbalfederatie 
(www.korfbal.be kijk naar nieuws van 29/08: VTS-account) of rechtstreeks op de VTS-website 
(VlaamseTrainerschool op www.vlaanderen.be/de-vlaamse-trainersschool-vts )  
Enige voorwaarde: Geboren in 2007 of vroeger. 
Cursusdagen: maandag 10/10 van 18u30 tot 21u30 in het clubhuis van Neerlandia. Alle andere 
zaterdagen van 9 u tot 12 u in zaal St Gregorius op 12/11 – 19/11 – 26/1 en 03/12. 
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Onze  jaarlijkse koekenverkoop, ten voordele van het jeugdsportkamp, gaat van 
start en loopt t.e.m. 2 oktober (uiterste besteldatum). 

Luister eens bij familie, buren of kennissen wie zin heeft om van deze lekkere 
koeken te smullen,  

ze worden verkocht aan de democratische prijs van 7€/doos.  
Bij verkoop van 30 dozen of meer, krijg je een bonus ter waarde van  

5 consumptiebonnen op je clubcard! 
Afgifte van het bestelformulier kan bij onze “toogdames” of bij een lid van de RVB 
samen met de betaling ervan. Het totaalbedrag kan ook gestort worden op rekening 
BE65 3900 9510 2996 met als mededeling: koekjes + naam van het kind/besteller. 

Levering van de koeken is voorzien eind oktober, juist voor de herfstvakantie. 
Doe jullie best en alvast bedankt voor jullie inzet! 

 
       NIEUWE VARIETEIT !!! 
 Krokante wafels, SUIKERARM !!! 
 
Hieronder nog even een overzicht van het assortiment met wat uitleg. 
 

 

Koekjesverkoop ten voordele  
van de jeugd van Neerlandia. 


