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Bego Sport – Hoevenstraat 25 – 2160 Wommelgem
Tel & Fax : 03/353.64.34 – Email: begosport@begosport.be

BegoSport is een sport speciaalzaak in het centrum van Wommelgem.
BegoSport bied een ruime keuze aan merken, die steeds getest zijn op functionaliteit en
duurzaamheid. Zowel naar de individuele sporter als naar de sportclubs, bieden wij steeds topkwaliteit
aan zeer scherpe prijzen

Bego Sport staat garant voor :











Zeer ruim gamma
Professioneel advies
Uitmuntende nazorg
Eigen hersteldienst voor sportschoenen
Loopband met video-analyse en voetspiegel voor het ideale schoenadvies
Test van alle schoenen buiten
Tal van accessoires en diensten
Bedrukking van teamuitrusting en ander textiel
Ruime privé parking
Racketbesnaringen

Openingsuren:

dinsdag, woensdag, donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag en maandag gesloten

10.00u - 18.00u
10.00u - 19.00u
09.00u - 18.00u

BegoSport is Hoofdsponsor van Koninklijke Minerva Korfbalclub vzw.
Uw advertentie hier? Contacteer promotie@minervakc.be
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Sportdag Rooi
Leiding : Frank Vlasveld

Zat 3 okt 2015 14u



3e Fundag Minerva
Dit is zowel voor de jeugd als voor al onze senioren en sympathisanten.
Er zal mogelijkheid zijn om in te schrijven om ’s avonds te blijven eten. Meer info
volgt nog.

Zondag 6 september om 20u45
België – Cyprus
EK 2016 kwalificatiewedstrijd
Te bekijken in ons clubhuis op groot scherm
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Ploeg 2 (Rudi)
Ploeg 3 (Nancy)
Ploeg 4 (Bea/Diane)
Ploeg 5 (Thierry)
Ploeg 6 (Monique)
Ploeg 1 (Bia)

zaterdag 5 september 2015
zaterdag 12 september 2015
zaterdag 19 september 2015
zaterdag 26 september 2015
zaterdag 3 oktober 2015
zaterdag 10 oktober 2015

zondag 6 september 2015
zondag 13 september 2015
zondag 20 september 2015
zondag 27 september 2015
zondag 4 oktober 2015
zondag 11 oktober 2015

Indien er ouders of supporters willen ingepast worden in een toogploeg, of als reserve willen
fungeren, kunnen ze dit steeds laten weten aan iemand van het bestuur.
Wij rekenen erop dat al onze leden hun verantwoordelijkheid niet ontlopen en hun
toogdiensten dan ook doen.

Seniors
Junioren U19
U14 – U16
U12
U8
Wriemels
Adherent
Recreant
Minerva Lid

125
97
77
77
65
65
50
65
35

Deze bijdragen zijn verschuldigd vanaf 1 juli 2015 op rekening : BE08 0682 0680 2613

Oproep aan de supporters en mensen die ons clubhuis regelmatig bezoeken, om deel te nemen aan
een aktiviteit of een pintje te komen drinken, steun onze club en wordt Minerva lid. Dit kost u slechts
€ 35 voor een gans jaar.

www.itmatters.be
Oracle DBA Services
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23/08/2015

15:30

Topklasse 1B

Minerva

Boeckenberg

21 – 25

23/08/2015

14:00

Topklasse 1B res

Minerva Res

Boeckenberg Res

5 – 19

23/08/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Minerva 2

Boeckenberg 2

13 – 10

30/08/2015

15:30

Topklasse 1B

Catba

Minerva

18 – 18

30/08/2015

14:00

Topklasse 1B res

Catba Res

Minerva Res

12 – 14

30/08/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Catba 2

Minerva 2

7 - 21

V037306

6/09/2015

09:45

3de Gew B

Spartacus 4

Minerva 4

V037211

6/09/2015

11:00

2de Gew C

Ganda 3

Minerva 3

V030003

6/09/2015

15:30

Topklasse 1B

Sikopi

Minerva

V030053

6/09/2015

14:00

Topklasse 1B res

Sikopi Res

Minerva Res

V030103

6/09/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Sikopi 2

Minerva 2

V047307

13/09/2015

10:00

3de Gew B

Minerva 4

AKC 5

V047209

13/09/2015

11:00

2de Gew C

Minerva 3

Verde 3

V040004

13/09/2015

15:30

Topklasse 1B

Boeckenberg

Minerva

V040054

13/09/2015

14:00

Topklasse 1B res

Boeckenberg

Minerva Res

V040104

13/09/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Boeckenberg 2

Minerva 2

V057307

20/09/2015

09:45

3de gew B

KCBJ 3

Minerva 4

V057212

20/09/2015

11:00

2de Gew C

Sikopi 3

Minerva 3

V050104

20/09/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Minerva 2

Catba 2

V050054

20/09/2015

14:00

Topklasse 1B res

Minerva Res

Catba Res

V050004

20/09/2015

15:30

Topklasse 1B

Minerva

Catba

V067308

27/09/2015

9:30

3de gew B

Riviera 5

Minerva 4

V067209

27/09/2015

11:00

2de Gew C

Minerva 3

Rijko 3

V060103

27/09/2015

12:40

1ste Gew Top 1B

Sikopi 2

Minerva 2

V060053

27/09/2015

14:00

Topklasse 1B res

Sikopi Res

Minerva Res

V060003

27/09/2015

15:30

Topklasse 1B

Sikopi

Minerva

4 september om 20u00 Ago Aalst – Minerva.
Bij winst spelen we op 11 september thuis tegen Putse of Temse.
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Wij zijn nog steeds op zoek, naar iemand op zaterdag een uurtje tijd heeft om Sonja te
assisteren bij de Wriemels of Mono's.

We delen mee, dat Richard stopt met het coördineren en het vervolledigen van de gewestelijke
ploegen. Deze taak zal overgenomen worden door Diane Van den Brande. Dus captains en spelers,
slechts één enkele persoon om te contacteren:
 Diane.VandenBrande@minervakc.be
 Tel: 0497/14.94.33
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Wriemels en Mono’s
 worden geleid door Sonja
 Veldtrainingen : zaterdag om 13u30 op Minerva
 1e training : zaterdag 5 september

Cadetten – U12
 Trainer : Ilse (gsm 0472/547.552 – email: Cadetten@minervakc.be)
 Veldtrainingen : woensdag en vrijdag om 18u30
 1e training : 19 augustus
 De U12 spelen op zaterdag 5 september een plaatsingstoernooi op Verde
1e wedstrijd om 10u

Scholieren – U16
 Trainers : Ellen en Nancy - email: Scholieren@minervakc.be
 Veldtrainingen : dinsdag en vrijdag om 18u30
 Trainingsschema wordt toegestuurd
 De U16 spelen op 5 september en 12 september een plaatsingstoernooi op Floriant
1e wedstrijd om 9u45

Junioren – U19
 Trainer : Rudy Brandon – email: Junioren@minervakc.be
 Veldtrainingen : dinsdag en vrijdag om 18u30
 Schema voorbereiding wordt toegestuurd
 De U19 spelen op 5 september een plaatsingstoernooi op Riviera.
1e wedstrijd om 11u00

Jeugdtrainingen zijn steeds in overleg met de trainers.
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In de eerste wedstrijd van het nieuwe veldseizoen tegen landskampioen Boeckenberg heeft onze kern
een knappe prestatie geleverd.
Met alle internationals in de basis startte Boeckenberg erg scherp zodat we na 5 minuten reeds tegen
een 0-3 achterstand aankeken.
Onze eerste aanval leed te veel balverliezen door onzuivere passing, deels afgedwongen door de
verdedigende pressie van BKC.
De raakschietende Kevin zette ons met zijn eerste van 6 doelpunten op het scorebord (1-3) en we
waren vertrokken voor een sterk kwartier waarin het steeds "haasje-over" was. Jens O voor 2-3 en
3-3, Jago zorgde voor 4-3, Jens achter de korf voor 5-4 (prima opbouw!), terug gelijk door Bia 6-6 en
dan toch terug een kloofje naar 6-9. Kevin houdt ons in de wedstrijd 7-9 maar Jesse (de
Boeckenbergse topscoorder) met dubbel salvo naar 7-11. Jago met een atletische onderhandse
doorloper naar 8-11 en Kevin met afstandshot zorgen terug voor aansluiting. Om en om scoren levert
een 10-13 ruststand op en alles nog mogelijk.
Boeckenberg (Nick J) scoort onmiddellijk na rust en terug 4-puntenkloof (10-14). We zijn niet
aangeslagen en via scores van Jens en Kevin knokken we ons na 10' terug naast de landskampioen
(15-15). Het ervaren Boeckenberg-team blijft echter kalm en straft genadeloos enkele foutjes af
waardoor ze dit keer definitief uitlopen (15-19). Kevin en Jago hebben elkaar gevonden en zorgen
samen voor de combinatie en het mooiste doelpunt van de middag (18-21).
Het lukt ons niet om nog een keer de kloof te dichten - daarvoor worden in de eindfase teveel kansjes
gemist - maar we blijven wel mee scoren (Jens - Bia- Tom) zodat we zorgen voor een verdienstelijke
21-25 einduitslag en een opsteker voor de volgende wedstrijd.
In de eerste wedstrijd van ons B-team werd slechts één helft gepresteerd (4-6). De 2e helft was
volledig voor Boeckenberg en leverde maar één Minerva-doelpuntje (strafworp) op. Resultaat; zware
cijfers (5-19) en tijd voor bezinning !!
Ons C-team - aangevuld met Yasmine en Xenia waarvoor dank - slaagde er wel in om de puntjes te
bemachtigen. Hiervoor konden we rekenen op een raakschietende Geert (3), Eline (3) en Stefan
(3). Als ons 2e vak (uiteindelijk) ook begint te scoren en Stefan de moegestreden Geert knap
vervangt, lopen we makkelijk weg naar 13-9 en pakken we de eerste winst.

Zondag bleek nog maar eens dat Catba een stevige thuisreputatie heeft.
Ondanks het feit dat een verwittigd man/vrouw er 2 zou moeten waard zijn, lieten we ons in de eerste
helft toch danig vangen.
Zo mocht de groen-witte topscoorder 4 van zijn doelpunten vanop de stip scoren in de eerste helft, na
nodeloze fouten van onze verwittigde verdediging.
Het leidde Catba tot een 11-10 voorsprong bij rust.
Zo maak je het jezelf uiteraard moeilijk en geef je de tegenstander een dosis " zelfvertrouwen". Dit
gekoppeld aan een tomeloze inzet (want zij hadden iets recht te zetten en roken hun kans) en een
zwak scheidsrechtersduo bezorgt je gegarandeerd een moeilijke middag op het Ruggeveld.
We mochten/ moesten na de match dan ook tevreden zijn met een ultiem gewonnen punt maar zo ver
had het eigenlijk niet mogen komen.
Vorige week geen punten maar iedereen content met de prestatie, gisteren één punt maar niemand
blij .
Zowel B- als C-team slaagden er wel in om de punten te pakken. Het C-team kon hiervoor rekenen op
een outstanding Geert (10 doelpunten) en het B-team klaarde de klus met een mooie collectieve
prestatie !!
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