
 
 

 
 

UITNODIGINGEN VOOR TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

INFO U5 

Training op woensdag 23/11 in basisschool Hazenakker van 17u30 tot 18u30 

Zondag 27/11 begeleiden voorstelling A-ploeg in Driebeek – aanwezig om 14u15 

 

INFO U7 

Training op woensdag 23/11 in basisschool Hazenakker van 17u30 tot 18u30 

Zondag 27/11 begeleiden voorstelling A-ploeg in Driebeek – aanwezig om 14u15 
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INFO U9 

Training op woe 23/11 in basisschool Hazenakker van 18 u tot 19 u 

en op vrij 25/11 in zaal Driebeek van 17u30 tot 18u45 

Zaterdag 26/11 wedstrijdjes op Ganda van 14u30 tot 16u30 – daar aanwezig om 14 u 

Adres: Sportzaal Hekers, Ter Linden 29 in Zwijnaarde 

 

INFO U11 

Training op woe 23/11 in de Tennishal van 18 u tot 19 u 

en op vrij 25/11 in de Tennishal van 17u15 tot 18u45 

Zaterdag 26/11 in Driebeek om 15u10 Neerlandia B – Aalst – aanwezig om 14u45 

om 16u05 Neerlandia A – Hoboken/Merc - aanwezig om 15u30 

 

INFO U13 

Training op woe 23/11 in de Tennishal van 19 u tot 20 u 

en op vrij 25/11 in St Gregorius van 17 u tot 18 u 

Zaterdag 26/11 om 13u30 AKC – Neerlandia – vertrek aan het clubhuis om 11u45 

Scheidsrechter: Eugeen Verstraeten (KBKB) 

Adres: Boeckenberg Sportcentrum, Grensstraat 9 in Deurne 

 

INFO U15 

Training op woe 23/11 in zaal Driebeek van 17 u tot 18 u 

en op vrij 25/11 in St Gregorius van 18 u tot 19 u. 

Zaterdag 26/11 in Sportarena Tolhuis om 15u15 Neerlandia B – Vobako – aanwezig om 14u45 

Adres: Tolhuislaan 77 in Gent – wagens parkeren in Parking Tolhuis: Berouw in Gent 

Scheidsrechter: Geert T. – clubafgev.: J/Claude 

Zondag 27/11 om 16u15 Leuven – Neerlandia A – vertrek aan DRIEBEEK om 14u30 

Adres: Sportcomplex Kessel-lo, Stadionlaan 4 in Kessel-lo 

Scheidsrechter: Mauritz Cooreman (KBKB) 

 

INFO U17 

Training op woe 23/11 in zaal Driebeek van 18 u tot 19 u 

en op vrij 25/11 in St Gregorius van 19 u tot 20 u. 

Zaterdag 26/11 in Sportarena Tolhuis om 16u30 Neerlandia B – Vobako - aanwezig om 16 u 

Adres: Tolhuislaan 77 in Gent – wagens parkeren in Parking Tolhuis: Berouw in Gent 

Scheidsrechter: John P. – clubafgev.: J/Claude 

Zondag 27/11 om 11u30 Neerlandia A – Spartacus – aanwezig om 11 u 

Scheidsrechter: Danny Van den Bergh (KBKB) 

Schotklok: Pieter/Jan – wedstrijdklok: Jolien – clubafgev.: Jef 

 

INFO RECREATIE 

Training in zaal Driebeek op vrij 25/11 van 19u30 tot 20u30 

 

 

 



INFO KERN 

Trainingen  

op woe 23/11 voor A/B-selectie in zaal Driebeek van 19 u tot 20 u (inlopen vanaf 18u45) 

op vrij 25/11 voor C-spelers in zaal Driebeek van 19 tot 20u30 

en voor A/B-selectie in zaal Driebeek van 20u30 tot 22 u  

Zondag 27/11 om 13 u Neerlandia 2 - Spartacus 

Referee: Christiaan M. – wedstrijdklok: Bjorn DW – clubafgev.: Vera 

om 14u45 Neerlandia A - Verde 

Referee: Tom De Gent (KBKB) – clubafgev.: Vera 

Schotklok: Franky M. – wedstrijdklok: Yvan D 

om 16u30 Neerlandia B - Verde 

Referee: Miguel W. – clubafgev.: Vera 

Schotklok: Franky M. – wedstrijdklok: Yvan D 

 

Uitslagen en doelers 19 & 20/11: 

 

U9 Neerlandia 2 – Temse 2 1 – 4 (Gust) 

Neerlandia 1 – Temse 3 3 – 2 (Joris 2 en Manon) 

 Neerlandia 1 – Temse 1 0 – 1 

 Neerlandia 1 – Temse 2 1 – 5 (Joris) 

 Neerlandia 2 – Ganda  2 – 0 (Lucas en Gust) 

 Neerlandia 2 – Temse 3 0 - 1 

 

U11 Scaldis – Neerlandia B 6 – 2 (Larah en Leon) 

 

ASKC – Neerl andia A 3 – 3 (Deme 2 en Elise) 

 

U13 Vobako - Neerlandia  9 – 3 (Fieke, Klara en Dennis) 

 

U15 Temse - Neerlandia B  12 – 3 (Louise 2 en Sep) 

 

 Vobako - Neerlandia A 22 – 7 (Femke 2, Charlotte 2, Otto, Victor en Titus) 

 

U17 Kapellen - Neerlandia B 6 – 8 (Laurens 5, Amber, Otto en Jonathan) 

 

Temse – Neerlandia A 14 – 10 (Warre 7, Tobias 2 en Annabelle) 

 

Hoevenen - Neerlandia B 12 - 11 (Bjorn 5, Tommy 3, Lauren, Charlotte en David) 

 

Hoevenen - Neerlandia A 19 - 24 (Chloë 6, Jolien 6, Keith 4, Giovanni 4 en Quinten 4) 

 

 



MEDEDELING VANWEGE DE SPORTDIENST GENT: 

 

De werking in de sportzaal van Sint-Gregorius is ondertussen enige tijd aan het lopen in het 

huidige sportseizoen en in afspraak met de campusverantwoordelijken vinden we het als 

Sportdienst aangewezen om aan de sporthalgebruikers nogmaals een extra inspanning te vragen 

om de plaatselijke werking te verbeteren en de lasten voor de school te minimaliseren. 

 

Graag dus extra aandacht voor volgende punten: 

1. Ruim als laatste gebruiker ALTIJD de zaal op. Doelen, tafels, stoelen, scoreborden e.d.m. 

De zaal moet vrij zijn voor volgend gebruik. 

2. Sluit met de ontvangen sleutel de materiaalberging (enkel de eerste als je binnenkomt is 

beschikbaar) en de sportzaal steeds af nadat alle lichten zijn gedoofd en materiaal werd 

weggeborgen. 

3. Roken is enkel toegelaten in het rookkot buiten (als je buiten komt: ga naar links). Voor 

de rest is de volledige campus ROOKVRIJ! Het niet naleven van deze afspraak komt 

veelvuldig voor en stoort enorm. 

4. Zet de nodige vaart achter het verlaten van de campus zodat je niet voor een gesloten 

hoofdpoort komt te staan. 

 

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

 

Beste korfbalouders, 

 

In de voorbereiding van de wedstrijden van het voorbije weekend bleek dat een aantal 

jeugdploegen onverwachts een probleem hadden omtrent vervoer. Uiteindelijk is alles nog 

opgelost en zijn alle wedstrijden op verplaatsing netjes kunnen doorgaan. 

 

Maar wij willen toch even wijzen op het belang van het engagement van de (groot)ouders in 

deze. Het niet kunnen doorgaan van wedstrijden op verplaatsing omwille van 

transportproblemen is in eerste instantie vooral bijzonder jammer voor de kinderen die dan ook 

geen wedstrijd zouden kunnen betwisten. 

 

Maar daarnaast is dit voor de tegenstanders even ongelukkig, die zaalhuur gereserveerd en 

betaald hebben, en geen tegenstander zien komen. Bovenop dat dient Neerlandia bij een forfait 

een boete te betalen aan de korfbalfederatie. 

 

Het pijnlijkst blijft dit natuurlijk voor onze korfbalkinderen die daardoor de kans missen hun 

talenten te meten met een tegenstrever. 

 

Wij hebben aan onze betrokken trainers gevraagd of in samenspraak met de ouders kan bekeken 

worden of er een beurtsysteem of een andere vorm van afspraken/beurtrol kan gerealiseerd 

worden voor het vervoer bij uitwedstrijden. 

 

Ik ben zo vrij u allen uit te dagen om de handschoen op te nemen en in de komende weken 

samen met de trainers te bekijken hoe we daar in de toekomst een structurele oplossing kunnen 

aan geven. 

 

Jeugd coördinator Frank en ikzelf staan ter beschikking om mee te helpen om te werken aan een 

oplossing. 

 

 

Jean-Claude, voorzitter. 


