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KKC Voorwaarts Nieuwsbrief 

Onze contactgegevens  

 

Nuttige links 

Website: www.voorwaartskkc.be 

Facebook pagina: www.facebook.com/kkcvoorwaarts/ 

Mail Voorwaarts Secretariaat: voorwaarts@korfbal.be 

Instagram: www.instagram.com/kkcvoorwaarts/ 

 

Editie:14 september 2018           Jaargang 94 

Verantwoordelijke uitgever: A. De Loose - J. de Roorestraat 6 – 2650 Edegem 

 

Uitslagen 

 

Ploeg Datum Wedstrijd Score 

VOORWAARTS KERN 19/08/2018 AKC/LUMA A - VW A 23 - 17 

VOORWAARTS KERN 19/08/2018 AKC/LUMA B - VW B 19 - 17 

VOORWAARTS KERN 19/08/2018 AKC/LUMA C - VW C 15 - 13 

VOORWAARTS KERN 26/08/2018 VW A - BKC A 22 - 13 

VOORWAARTS KERN 26/08/2018 VW B - BKC B 23 - 18 

VOORWAARTS U14 01/09/2018 VOBAKO U14 B - VW U14 12 - 3 

VOORWAARTS U16A 01/09/2018 AKC/LUMA U16 A - VW U16 A 17 - 3 

VOORWAARTS U19A 01/09/2018 VW U19 A - FLORIANT U19 12 - 12 

VOORWAARTS U19B 01/09/2018 VW U19 B - CATBA U19 B 15 - 5 

VOORWAARTS U19C 01/09/2018 VW U19 C - KCOV U19 14 - 5 

VOORWAARTS U16B 01/09/2018 VOBAKO U16 C - VW U16 B 5 - 0 

VOORWAARTS 2 02/09/2018 VW 2 - MINERVA 2 24 - 11 

VOORWAARTS 4 02/09/2018 VW 4 - SIKOPI 2 18 - 4 

VOORWAARTS 5 02/09/2018 SPA/NDN 2 - VW 5 13 - 9 

VOORWAARTS KERN 06/09/2018 KWIK A - VW A 25 - 22 

VOORWAARTS KERN 06/09/2018 KWIK B - VW B 12 - 13 

VOORWAARTS U14 08/09/2018 VW U14 - VERDE U14 A 11 - 6 

VOORWAARTS U16A 08/09/2018 VW U16 A - BKC U16 6 - 7 

VOORWAARTS U16B 08/09/2018 VW U16 B - HOEVENEN U16 6 - 2 

http://www.voorwaartskkc.be/
https://www.facebook.com/kkcvoorwaarts/
mailto:voorwaarts@korfbal.be
http://www.instagram.com/kkcvoorwaarts/
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VOORWAARTS U19A 08/09/2018 PUTSE U19 B - VW U19 A 11 - 32 

VOORWAARTS U19B 08/09/2018 KWIK U19 - VW U19 B 32 - 8 

VOORWAARTS U19C 08/09/2018 VW U19 C - RIJKO U19 B 21 - 6 

VOORWAARTS KERN 09/09/2018 PUTSE A - VW A 12 - 16 

VOORWAARTS KERN 09/09/2018 PUTSE B - VW B 5 - 24 

VOORWAARTS KERN 09/09/2018 PUTSE C - VW C 18 - 8 

VOORWAARTS 2 09/09/2018 BLAUW W 2 - VW 2 14 - 13 

VOORWAARTS 3 09/09/2018 VERDE 2 - VW 3 15 - 14 

VOORWAARTS 4 09/09/2018 VW 4 - TEMSE 2 15 - 2 

VOORWAARTS 5 09/09/2018 VW 5 - SCALDIS 3 11 - 8 

VOORWAARTS U12 09/09/2018 SCALDIS U12 - VW U12 2 - 4 

VOORWAARTS 2 16/09/2018 R4A/D 2 - VW 2 0 - 5 

 

Programmatie 

Veldcompetitie 

DATUM START REEKS THUISTEAM UITTEAM 

za 15/09/2018 12:00 U19 Afd B VOORWAARTS U19 A RIVIERA/DEURNE  U19 A 

za 15/09/2018 12:30 U12 Afd A VOORWAARTS U12 FLORIANT U12 A 

za 15/09/2018 14:00 U14 Afd C RIJKO U14 A VOORWAARTS U14 

za 15/09/2018 14:30 U19 Afd D TEMSE U19 B VOORWAARTS U19 B 

za 15/09/2018 15:00 U16 Afd C GANDA U16 B VOORWAARTS U16 A 

zo 16/09/2018 00:00 U16 Afd 2A VRIJ VOORWAARTS U16 B 

zo 16/09/2018 09:30 2de Gew B RIVIERA/DEURNE 5 VOORWAARTS 5 

zo 16/09/2018 09:45 1ste Gew C VOORWAARTS 3 AKC/LUMA 3 

zo 16/09/2018 10:00 1ste Gew A RIVIERA/DEURNE 2 VOORWAARTS 2 

zo 16/09/2018 10:15 U19 AFD 2A1 LEUVEN U19 B VOORWAARTS U19 C 

zo 16/09/2018 11:00 1ste Gew D VOORWAARTS 4 BORGERHOUT/GW 3 

zo 16/09/2018 12:40 Topleague C VOORWAARTS C FLORIANT C 

zo 16/09/2018 14:00 Topleague B VOORWAARTS B FLORIANT B 

zo 16/09/2018 15:30 Topleague A VOORWAARTS A FLORIANT A 

vr 21/09/2018 20:30 1ste Gew C RIJKO 2 VOORWAARTS 3 

za 22/09/2018 00:00 U14 Afd C VOORWAARTS U14 VRIJ 

za 22/09/2018 12:30 U19 AFD 2A1 VOORWAARTS U19 C APPELS U19 B 

za 22/09/2018 14:00 U16 Afd C VOORWAARTS U16 A FLORIANT U16 A 

za 22/09/2018 14:00 U19 Afd D VOORWAARTS U19 B AKC/LUMA U19 B 

za 22/09/2018 15:30 U16 Afd 2A VOORWAARTS U16 B SPARTA RANST U16 

za 22/09/2018 17:30 U19 Afd B RIJKO U19 A VOORWAARTS U19 A 

zo 23/09/2018 10:00 1ste Gew A AKC/LUMA 2 VOORWAARTS 2 

zo 23/09/2018 11:00 2de Gew B VOORWAARTS 5 MINERVA 4 

zo 23/09/2018 11:00 1ste Gew D PUTSE 3 VOORWAARTS 4 

zo 23/09/2018 11:00 U12 Afd A PUTSE U12 A VOORWAARTS U12 

zo 23/09/2018 12:40 Topleague C SIKOPI C VOORWAARTS C 

zo 23/09/2018 14:00 Topleague B SIKOPI B VOORWAARTS B 

zo 23/09/2018 15:30 Topleague A SIKOPI A VOORWAARTS A 

za 29/09/2018 12:30 U12 Afd A VOORWAARTS U12 LEUVEN U12 A 

za 29/09/2018 13:30 U14 Afd C TEMSE U14 A VOORWAARTS U14 

za 29/09/2018 14:00 U16 Afd C VOORWAARTS U16 A PUTSE U16 A 

za 29/09/2018 14:00 U19 Afd B VOORWAARTS U19 A ASKC U19 A 

za 29/09/2018 15:30 U16 Afd 2A VOORWAARTS U16 B MEEUWEN U16 

zo 30/09/2018 00:00 1ste Gew A VRIJ VOORWAARTS 2 

zo 30/09/2018 11:00 2de Gew B VOORWAARTS 5 RIVIERA/DEURNE 6 

zo 30/09/2018 11:00 U19 Afd D KCBJ U19  VOORWAARTS U19 B 

zo 30/09/2018 11:15 1ste Gew C GANDA 2 VOORWAARTS 3 
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zo 30/09/2018 12:00 U19 AFD 2A1 JOKI U19 VOORWAARTS U19 C 

zo 30/09/2018 12:30 1ste Gew D ATBS 2 VOORWAARTS 4 

zo 30/09/2018 12:40 Topleague C BORGERHOUT/GW C VOORWAARTS C 

zo 30/09/2018 14:00 Topleague B BORGERHOUT/GW B VOORWAARTS B 

zo 30/09/2018 15:30 Topleague A BORGERHOUT/GW A VOORWAARTS A 

za 06/10/2018 00:00 U19 Afd D VOORWAARTS U19 B VRIJ 

za 06/10/2018 12:30 U12 Afd A VOORWAARTS U12 KCBJ U12 

za 06/10/2018 12:30 U19 AFD 2A1 VOORWAARTS U19 C VOBAKO U19C 

za 06/10/2018 14:00 U14 Afd C VOORWAARTS U14 KWIK U14 B 

za 06/10/2018 14:00 U16 Afd C VOORWAARTS U16 A AKC/LUMA U16 A 

za 06/10/2018 15:30 U16 Afd 2A VOORWAARTS U16 B VOBAKO U16 C 

zo 07/10/2018 09:45 1ste Gew A VOORWAARTS 2 ASKC 2 

zo 07/10/2018 09:45 1ste Gew C VOORWAARTS 3 PUTSE 2 

zo 07/10/2018 11:00 1ste Gew D VOORWAARTS 4 KWIK 2 

zo 07/10/2018 11:00 2de Gew B AKC/LUMA 4 VOORWAARTS 5 

zo 07/10/2018 12:30 U19 Afd B AGO AALST U19 VOORWAARTS U19 A 

za 13/10/2018 13:00 U19 AFD 2A1 RIVIERA/DEURNE U19 B VOORWAARTS U19 C 

za 13/10/2018 13:30 U14 Afd C ASKC U14 A VOORWAARTS U14 

za 13/10/2018 13:30 U12 Afd A BOECKENBERG U12 VOORWAARTS U12 

za 13/10/2018 14:00 U19 Afd B VOORWAARTS U19 A VOBAKO U19 B 

za 13/10/2018 15:15 U16 Afd C BOECKENBERG U16 VOORWAARTS U16 A 

zo 14/10/2018 00:00 1ste Gew A VOORWAARTS 2 VRIJ 

zo 14/10/2018 09:45 1ste Gew C VOORWAARTS 3 HOBOKEN/MERCURIUS 2 

zo 14/10/2018 10:00 U16 Afd 2A HOEVENEN U16 VOORWAARTS U16 B 

zo 14/10/2018 11:00 1ste Gew D VOORWAARTS 4 ASKC 3 

zo 14/10/2018 12:15 U19 Afd D BOECKENBERG U19 VOORWAARTS U19 B 

zo 14/10/2018 12:40 2de Gew B BOECHOUT/VREMDE 2 VOORWAARTS 5 

zo 28/10/2018 00:00 1ste Gew C VRIJ VOORWAARTS 3 

zo 28/10/2018 11:00 2de Gew B VOORWAARTS 5 SPARTACUS/NDN 2 

zo 28/10/2018 11:00 1ste Gew A MINERVA 2 VOORWAARTS 2 

zo 28/10/2018 11:00 1ste Gew D SIKOPI 2 VOORWAARTS 4 

 

Beker van België 

DATUM START PLOEG THUISTEAM UITTEAM 

wo 19/09/2018 19:00 BVB U16 1/8 FINALE MEEUWEN VOORWAARTS 

vr 21/09/2018 20:00 BVB SEN 1/8 FINALE AKC VOORWAARTS 

wo 26/09/2018 20:00 BVB U19 1/8 FINALE SIKOPI VOORWAARTS 

vr 28/09/2018 20:00 BVB SEN 1/4 FINALE AALST-ASKC/HKMC-RIV SPAR-AKC/KCOV-BW/VW 

za 29/09/2018 15:00 BVB U10 1/8 FINALE TEMSE VOORWAARTS 

wo 10/10/2018 19:00 BVB U16 1/4 FINALE MEEU/BOEC-VW FLO/TEMSE-NEER 

wo 10/10/2018 19:00 BVB U19 1/4 FINALE JOKI-TEMSE/HKMC-GANDA SIK/VW-VERDE 

za 13/10/2018 15:00 BVB U10 1/4 FINALE VOBAKO-AKC TEMSE-VW 

 

VERSLAGEN 

Wedstrijdverslag U19 Beker Voorwaarts – Verde: 29 – 4 (Rust : 12 – 2)  

Aanval : Elin (1) – Quinte (5) – Mauro (2) – Bjarne (4) 

Verdediging : Luna (3) – Imke (5) – Kobe – Axel (5) 

Reserves : een dug-out vol – Kobe (1) – Tine (1) – Ward (2) 

Na onze ruime overwinning tegen Putse B afgelopen zaterdag kregen we, achteraf gezien, een 

tegenstander van hetzelfde kaliber voorgeschoteld in onze eerste bekerwedstrijd. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index409b.html


4 | P a g i n a  

Amper begonnen of Mauro speelt Quinte vrij onder de korf en met een kort schot al direct 1-0 na 30 

seconden. Met een schot van achter de korf via Bjarne naar 0-2. De volgende aanval al direct Axel met 

een schot op pas van Imke 3-0. Dan Imke op inloop met steun van Kobe naar 4-0. 

Dan iedereen terug wakker want Verde scoort tweemaal na elkaar op schot en zo toch ineens 4-2 na 10 

minuten. We scoren direct de 5-2 op schot van Luna van achter de korf maar dan maken we 10 minuten 

geel doelpunt meer. Onze verdediging is gelukkig baas en zo kan uiteindelijk Kobe inlopen en verleggen 

op Axel, schot en 6-2. Na de vakwissel direct Bjarne op schot en even later kan hij na uitgebreid 

verdeelwerk en 3 rebounds Mauro uitkiezen en die bedankt met een schot voor de 8-2. 

Waar ze de vorige aanval veel tijd nodig hadden om tweemaal te scoren kan eerst Imke direct op schot 

de 9-2 aantekenen en de volgende aanval is het Kobe die met een schot (met eindelijk voldoende boog 

in ! ) de 10-2 op het bord zet. Nog voor de rust krijgt Bjarne een strafworp op inloop mee, zet die zelf 

om en even later terug op inloop (steun Elin) voor de 12-2 ruststand. 

Amper begonnen of Luna maakt er op schot 13-2 van. Even later kan Kobe inlopen (steun Luna) en 

strafworp. Luna zet om voor de 14-2. Als de dames  onder elkaar combineren lukt het ook vandaag. 

Eerst een kruispas van Elin op Quinte en die scoort met een schot en in de volgende aanval, wat ik zou 

noemen een ‘volleybal rebound smash’, van Quinte op Elin en nu zij met een kort schot 16-2. 

Van een wedstrijd is natuurlijk al lang geen sprake meer en Verde valt dan ook nog met een dame 

minder wat voor niemand leuk is.  Axel scoort van achter de korf de 17-2 en even later kan hij de 

rebound op een schot van Kobe ineens doorspelen naar Imke en ook die scoort op schot 18-2. 

Tine voor Elin, Robin voor Kobe. Na rebound van Bjarne, met eerst een fake pas op Quinte, waardoor die 

haar dame instapt en dan een korte pas op Quinte, zodat die van onder de korf kan binnenleggen 19-2 

na een kwartier in de tweede helft. De tractatiegoal komt er als Bjarne van aan de middellijn Quinte kan 

aanspelen in de paalzone en ze (tot wanhoop van de mama én blijdschap van de andere aanwezige 

ouders)  de 20-2 scoort. 

In de aanval met 4 tegen 3 is het even zoeken maar met Luna in steun zonder dame kan Axel makkelijk 

inlopen voor de 21-2 Met een schot tegen Axel Verde nog eens op het bord 21-3. Ward komt voor 

Bjarne. Mauro speelt in de diepte Tine vrij en die scoort haar eerste 22-3. Quinte scoort op schotje van 

achter de korf nog eerst de 23-3 en dan worden Luna & Quinte vervangen door Mirthe & Pauline. 

Mirthe (zonder dame) brengt dan steun voor Imke op inloop en 24-3. Even later doet Mirthe dit weer 

voor de inlopende Axel en 25-3. Dan kan Axel vanuit verdediging de vrijstaande Ward aanspelen en die 

scoort van kort onder de korf de 26-3. Mauro met een haakbeweging, aangespeeld door Pauline en op 

schot 27-3.  Met een schot tegen Tine van achter de korf Verde nog eens op het bord 27-4. Mirthe blijft 

haar verdeelwerk ter harte nemen en ze speelt de vrijstaande Imke aan en die op schot naar de 28-4. 

Verde laat een strafworp liggen tegen Axel en met nog een minuut te spelen Ward in twee tijden van 

onder de korf voor de 29-4. Verde laat nog een strafworp tegen Robin liggen maar we krijgen de tijd niet 

meer om de volgende tractatiegoal te maken. Opdracht volbracht. Volgende bekerwedstrijd tegen en op 

Sikopi. 

EXDIEPESPITS 

 

Wedstrijdverslag U16B Voorwaarts - Hoevenen: 6-2  

De kop is er af voor de U16B. De eerste wedstrijd had VW nog forfait moeten geven, wegens te weinig 

spelers. Nu was dit geen probleem. De T-ploeg had de volgende selectie gemaakt voor de U16B. In het 

A-vak vonden we Fie (1), Peter (1), Gisele (2) en Davy terug. In het V-vak vonden we de volgende 

spelers terug Vinny (1), Kaelan, Axelle en Chloë. De bank bestond deze keer uit: Janne, Elise, Lore (1) 

en Nico. 

We gaan meteen met the door in house vallen. Het tempo van de tegenstander lag verschrikkelijk laag, 

zelfs een U45 kon met dit tempo nog vlot mee. Dit heeft echter niets met onze U16B, zij brachten tempo 

in het spel, wanneer dit mogelijk was. lees wanneer zij de bal hadden. Echter duurde het nog tot minuut 

15 voordat VW kon scoren en dit via een prachtig schot van Gisele, 1-0. VW bleef baas , maar begon iets 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index8055.html
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te veel te breien waardoor er iets te weinig doelkansen ontstonden. In minuut 21 dacht ons Gisele er 

anders over en lanceerde wederom een prachtig schot, 2-0. Dan toch wat beweging bij HKC en dit 

resulteerde in een tegenmand. Dit in minuut 22, 2-1. Half time. 

Lore kwam Peter vervangen. VW probeerde in balbezit vlot te korfballen wat dan ook resulteerde in een 

penalty voor VW en deze werd mooi omgezet door Lore in minuut 5, 3-1. VW bleef baas, maar morsten 

iets te veel met de kansen. in Minuut 10 kon Fie via een mooie inloper de bordjes op 4-1 zetten. Nog 

geen minuut later kon echter HKC milderen tot 4-2. Dan ging/ gaat uw verslaggever de mist in...deze 

heeft een doelpunt gerateerd van VW. Mijn excuses hiervoor. Dus wie zich onrechtvaardig behandeld 

voelt, gelieve mij dit even te melden en dan zetten we dit meteen recht in het eerst volgende verslag. 5-

2. De wedstrijd waggelde naar zijn einde tot echter Vinny op de valreep nog een mandje scoorde, 6-2. 

Wat ook de eindstand werd. 

Wat hebben geleerd? Dat de U16B op deze manier niet veel gaan opsteken dit jaar van zulke 

wedstrijden? Hetzelfde effect als vorig jaar bij de U14? Dat zou jammer zijn, wederom een jaar verloren 

in de ontwikkeling en er is al een ontwikkeling op twee snelheden. Waarom? Kan iemand ons dat 

vertellen? Dit is een perceptie die bij veel mensen leeft. 

Hop naar de volgende wedstrijd. 

Uw verslaggever, 

Guy 

 

Wedstrijdverslagen U10 op Hoevenen  

U10 speelt op Hoevenen tegen ASKC en Hoevenen 

 

Na de eerste schoolweek stonden ook de eerste wedstrijden in de nieuwe clusters van de U10 op het 

programma. We spelen,op het veld, elke week 2 à 3 wedstrijden tegen 7 à 8 verschillende clubs op 

verschillende zaterdagen. Zo krijgen al onze spelers meer speelkansen. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexcdbe.html
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Dit weekend dus naar Hoevenen. We konden daar 2 ploegen maken. Een eerste ploegje met Gio, 

Lander, Taco, Oskar, Anke, Marie, Kathe en Kaat speelden eerst tegen ASKC. Met 2 doelpunten van 

Kathe en 1 van Kaat hadden we het lastig tegen het snelle spel van ASKC. Ze scoorden 8 punten. Maar 

met een paar snellere passen gaat dat volgende keer zeker beter gaan. 

 

Tegen Hoevenen ging het een heel stuk vlotter. Taco, Kathe en Anke maakten elk 2 punten. Kaat 

maakte er 7 van na een penalty.  
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Het tweede team dat bestond uit Elise, Eric, Fran, Lou, Mia, Mollie, Jolan, Lenka en Lina. Zij speelden 

eerst tegen Hoevenen en verloren ondanks alle inzet met 5-0. Maar we zagen heel mooie zaken. De 

tweede match ging zeker beter gaan. Dat klopte ook. Ze speelden tegen ASKC 2. Onze nieuwe speelster 

Elise opende de score. Na 2 punten van ASKC maakte Mollie mooi gelijk. ASKC maakte tot slot nog een 

puntje. De eindstand 3-2. 

 

Bedankt aan de trainers voor hun coaching. Bedankt aan Kevin om te fluiten. Alle supporters graag 

terug op post op ASKC in een mooi zonnetje om te genieten van een babbeltje en korfbal! 
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Wedstrijdverslag U19A : Voorwaarts – Floriant: 12 – 12 (Rust : 6 – 4)  

Onnodig puntenverlies na de eerste wedstrijd brengt stof tot nadenken. 

Aanval : Axel (3) – Jarno (4) – Luna (1) – Imke (1) 

Verdediging : Bjarne (2) – Mauro – Pauline – Quinte 

Reserven : twee dugouts vol – Elin (1) 

Door de afschaffing van de Nationale jeugdtornooien zijn we nu verplicht om in een niet eens halve 

competitie onze plaats in de hoogste zaalreeks af te dwingen. De eerste wedstrijd was al direct tegen 

Floriant, wat vorig jaar nog een geduchte tegenstrever was om onze kwalificatie in de zaal af te 

dwingen. 

We zijn nog niet lang bezig als Imke met een mooi aangesneden steunbeweging de aandacht van de 

verdedigende heer van Jarno trekt, deze laatste trekt weg naar de andere kant en Luna kan hem 

aanspelen voor een schot en 1-0. In de 7de minuut een schot tegen Bjarne voor de 1-1. 

Even later kan Bjarne op pas van Pauline op wegtrekker de 2-1 aantekenen. Op de 10de minuut Floriant 

terug gelijk met een kort schot van achter de korf tegen Jarno. Op het kwartier gaat Axel naar binnen op 

steun van Luna en kan afleggen op Jarno en die schiet de 3-2 binnen. Even later kan Jarno onderdoor 

stappen en krijgt een strafworp. Jarno laat deze kans echter onbenut.  Niet getreurd, want even later 

kan Axel terug naar binnen gaan en met een haakbeweging zich vrijspelen en op schot toch de 

tweepuntenkloof 4-2. Met een inloper tegen Imke 4-3. 

Mauro op de inlopende Bjarne en fout langs achter met strafworp tot gevolg. Bjarne laat zelf deze kans 

onbenut. Op de 25ste minuut dan toch Bjarne op schot na een breedtepas van Pauline 5-3. Op het 

halfuur dan een inloper ‘uit stand’ van Jarno en weer strafworp. Jarno zet nu zelf om voor de 6-3. Even 

later inloper van Jarno en die legt af op de ook inlopende Axel en strafworp. Jarno laat deze onbenut. 

Met een schot tegen Quinte net voor de rust naar 6-4. 

Nog niet goed begonnen of Axel krijgt een schot tegen en even later met een schot tegen Imke alles te 

herdoen 6-6. Imke haalt direct haar gram met een kort schotje van achter de korf en als even later Axel 

weer kan inlopen (steun Luna) staan we weer twee doelpunten voor 8-6. Elin komt Pauline vervangen 

Dan zijn we even van de kaart want met twee schoten tegen Luna terug gelijk en met een schot tegen 

Elin zowaar op achterstand 8-9. Op het kwartier loopt Axel in, mist nog, maar Jarno kan vanuit de 

rebound de 9-9 aantekenen. Met een schot tegen Imke toch weer op achterstand 9-10. Elin scoort dan 

haar eerste op kruispas van Quinte en 10-10. Axel, zeer bedrijvig vandaag, kan op steun van Luna 

inlopen en legt éénhandig binnen 11-10. Als Luna er even later op inloper (steun Jarno) 12-10 van kan 

maken denken sommigen dat het binnen is. Niets is minder waar. Met een schot tegen Imke van achter 

de korf en een schot tegen Luna 12-12 met nog 7 minuten. Mirthe komt in voor Luna. 

We hebben nog zeker 5 goede kansen in die laatste minuten maar de bal rolt niet voor ons en 

uiteindelijk gelukkig ook niet voor Floriant. 

Tegen dit Floriant hadden we nooit een punt mogen laten liggen. Dat had ook niet zo geweest moesten 

we zorgvuldiger met onze kansen hebben omgesprongen. Nu moeten we de volgende wedstrijden zeker 

vol aan de bak om telkens met zoveel mogelijk doelpunten te winnen en vooral secuurder/korter tijdens 

de ganse wedstrijd te verdedigen. 

EXDIEPESPITS

 

Wedstrijdverslag U19A : Putse B – Voorwaarts A: 11 – 32 (Rust : 7 – 14)  

Na ons verliespunt van vorige week waren we het aan onszelf verplicht om tegen het B 

achttal van Putse revanche te nemen. 

Het was schrikken als met een schot tegen Axel in de eerste minuut we meteen 1-0 achter staan maar 

dan begon een waar doelpuntenfestival waarbij zelf het noteren vaak achterliep op het werkelijk verloop 

van de wedstrijd, als je van een wedstrijd kon spreken…. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexe3ac.html
file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexfea5.html
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1-1 Inloper Mauro op steun Elin, afgelegd op Bjarne en schot 

1-2 Kruispas Axel op Jarno en schot 

2-2 schot tegen Quinte 

2-3 Elin kan de rebound bemachtigen maar een heer loopt de bal uit haar handen. Strafworp omgezet 

door Bjarne 

3-3 Schot achter de korf tegen Jarno en Putse op enthousiasme gelijk 

3-4 ver schot van Axel 

4-4 schot tegen Quinte 

4-5 bij het wisselen van vak kan Bjarne van aan de middellijn Elin onder de korf aanspelen en kort 

schotje van haar 

5-5 toch weer Putse met een schot tegen Jarno 

5-6 Jarno kan op het kwartier de aanvallende rebound bemachtigen en zelf binnenleggen van onder de 

korf 

5-7 schot Axel 

5-8 rebound Bjarne en legt zelf binnen 

5-9 op de 20ste minuut rebound van Mauro en ‘onder aanmoediging van de zijlijn’ zelf binnen gelegd 

5-10 schot Imke 

6-10 schot tegen Quinte 

6-11 Bjarne van kort onder de korf 

6-12 de heer van Mauro vliegt in verdediging voorbij en Mauro legt kalm binnen 

7-12 kort schot tegen Quinte 

7-13 kruispas Jarno op een wegtrekkende Imke en schot 

7-14 schot Bjarne, rebound Elin en onderhandse poging. Strafworp en Bjarne zet om 

Rust 

Na de rust gaan we nog harder van start en Puste kon er enkel naar kijken. 

7-15 Schot Bjarne, rebound Quinte en die kan Mauro aanspelen voor een schot 

7-16 Rebound Jarno en tweemaal op Imke en de tweede keer is het raak 

Kobe komt voor Axel 

7-17 Inlope rImke op steun van Jarno 

7-18 Kort schot van Quinte van achter de korf 

7-19 Inloper Bjarne en strafworp, hij zet die zelf om 

7-20 Knap lobpasje van Jarno op Kobe en die kent de tractatieregel precies nog niet want met een kort 

schotje nummer 20 ! 

7-21 schot Kobe 

8-21 Putse nog eens met een schot tegen Jarno 

8-22 een opraper van Bjarne gevold door een schot 

8-23 Jarno move onderdoor en strafworp - > hij zet die zelf om 
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Tine voor Imke 

9-23 schot tegen Bjarne na een verdedigende ‘touch’ 

10-23 inloper tegen Kobe 

10-24 inloper Mauro op pas Elin 

10-25 Kobe kent de tractatieregel precies nog niet want met een kort schot nummer 25 ! 

10-26 Steun Jarno & Inloper Tinne 

Robin voor Mauro/Pauline voor Elin 

10-27 Schot Robin 

10-28 Inloper Bjarne, pas Pauline 

10-29 Kobe omdraaier 

Jarno, Luna, Tine vervangen door Imke, Elin, Mauro 

10-30 Inloper Mauro en afgelegd op Kobe die nog altijd niet de tractatieregel kent en met een kort schot 

nummer 30 

Tine voor Quinte 

11-30 Kort schot tegen Mauro 

11-31 Inloper Pauline op steun van Robin 

11-32 Mauro legt de eindstand vast na een pas van Kobe 

Eens het enthousiasme van Putse uitgewerkt was liepen we stelselmatig verder uit. We lieten niet na 

echt voor onze kansen te blijven spelen en het nodige zelfvertrouwen op te doen voor de volgende 

wedstrijd tegen onze vrienden (?) van R4A/Deurne. Eerst nog wel de bekerwedstrijd tegen Verde tot een 

goed einde brengen! 

EXDIEPESPITS

 

Wedstrijdverslag U14 Vobako B - Voorwaarts: 12 - 03 (01/09/18)  

Een nieuw seizoen en een nieuwe reeks uitdagingen voor de U14 van Voorwaarts. 

Spelers: Tia, Annelore (3), Joran, Lore, Jade, Xander, Arne, Joppe, Saartje en Loris. 

De eerste uitdaging moest de U14 aangaan in Lichtaart, tegen Vobako B. Een echte uitdaging, want niet 

elke U14-speler was al beschikbaar, dus werd er beroep gedaan op 3 U12’ers. 

Het werd een moeilijke match. In het begin van de wedstrijd waren beide ploegen elkaar waard en via 

een shot van Annelore werd het 1-1. Dan kwam Vobako in hun spel en zij konden hun kansen beter 

verzilveren dan VW. Bij de rust stond het 8-1. 

In de tweede helft bleven de spelers strijden voor hun kansen, niemand zag een speler die het ‘koppeke’ 

liet hangen. De eerste korf na de rust was voor VW, Annelore op stip. Vobako kreeg het moeilijker en 

hun korven vielen niet meteen, ze moesten er harder voor werken. De wedstrijd eindigde op 12-3, de 

derde ook een korf van Annelore, ditmaal op inloper. 

Al een pluim voor deze ploeg: ze bleven tot het einde van de wedstrijd werken en probeerden zoveel 

mogelijk aangenaam en dynamisch korfbal te brengen. Jammer van de nederlaag, maar de supporters 

zagen al heel wat potentieel in dit ploegje. Een leerjaar voor velen onder hen, maar wie weet waar dit 

hen brengt. 

Elke P

 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index29fd.html
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Wedstrijdverslag U14 Voorwaarts - Verde A: 11 - 06 (08/09/18)  

Deze wedstrijd was de U14 van VW duidelijk de sterkere ploeg. 

Aanval: Leon (2), Lore (2), Jade en Arne (2) 

Verdediging:  Annelore (3), Tia, Axel (2) en Joran 

Reserve: Maurine, Gitte, Xander, Lize en Dario 

Een eerste thuiswedstrijd voor de U14. De U14 was voltallig aanwezig, ondertussen is dit ploegje al 

uitgegroeid tot 13 spelers. Binnenkort misschien zelfs 14. 

In het begin van de wedstrijd was VW duidelijk de sterkere ploeg, het duurde eventjes, maar de eerste 

twee korven vielen voor VW. Dan was er even aandachtsverlies, en Verde kon zowaar 4 korven op rij 

maken… Iets wat de supporters amper zagen aankomen, want VW had duidelijk het snellere spel. Verde 

rekende op zijn heren, te veel zelfs, want de dames kwamen amper aan bod. 

Net zoals vorige week lieten de VW U14 hun ‘koppeke’ niet hangen en ze bleven werken. Er werden heel 

wat kansen over of tegen de korf gesmeten, maar uiteindelijk lukte het en VW kwam terug langszij. 

Opnieuw een korf voor Verde en opnieuw op achtervolgen aangewezen. Voor de rust kwamen we terug 

eventjes op voorsprong, maar we gingen toch bij een 6-6 stand de rust in. 

In de tweede helft lag VW duidelijk boven, Verde miste nog een aantal kansen en korfde er geen meer. 

VW daarentegen kreeg nog 5x de bal door de korf. Eindstand: 11-6 

Van de 11 korven waren er 10 een shot en 1 een inloper. De supporters zagen een heel aangename en 

energievolle wedstrijd langs VW-kant. De eerste twee punten zijn binnen, volgende week wacht op Rijko 

de volgende uitdaging. 

Elke P

 

Wedstrijdverslag Putse A - Voorwaarts A: 12-16  

De twee puntjes gaan mee naar Edegem na een zeer lang weekend! 

Brent 4+s - Yannik (beste heer) - Vogel 3+s - Stoffel 4 - Lars 1 

Lauren 1 - Liesje 1 - Heleen - Cleo - Jasmien 

Afwezig: Julie, Brice. 

Het scenario: 

Het enige belangrijke was vandaag twee punten uit Putte meenemen, na een loodzware periode met drie 

wedstrijden op vier dagen zat zowat iedereen op zijn tandvlees. Putse had nog geen punten behaald 

maar had steeds zijn huid duur verkocht en wedstrijden met Putse zijn dit seizoen blijkbaar synoniem 

voor lage scores. 

We stonden praktisch heel de wedstrijd voor dankzij een zeer goede verdediging en toen Putse 

uiteindelijk toch begon te scoren en bij 11-11 gelijkkwam stonden we meteen terug op om het verschil 

te maken, mentaal zeer knap! Maar we kregen dan de volgende ontknoping: 

11-12 Een zeer belangrijke korf van Brent 

11-13 Lars weer als supersub 

11-14 en 11-15 via het duo Stoffel en Vogel 

12-16 Brent shot 

We kwamen aan de start zonder Brice en Julie en met ook nog Nils en Sainah afwezig, waren de 

wisselmogelijkheden ook beperkt. 

Scoreverloop: 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexcd44.html
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0-1 Vogel gaat verder zoals hij vrijdag geëindigd was 

2-2 Lauren zuiver vanop afstand 

2-3 Stoffel steun Cleo 

2-4 Vogel assist Cleo 

3-5 Brent vanop afstand 

3-6 Stip voor Stoffel, Vogel zet om 

3-7 Combi Vogel naar Stoffel 

en ondertussen sluit de defensie als een bus 

3-8 Brent met blijkbaar een patent op de knapste korven van de matchen, met steun van de beste dame 

op het veld: Liesje 

5-8 Putse mildert tot deze magere ruststand 

2e helft: 

5-9 Stoffel met steun Heleen 

6-10 Brent zet stip zelf om 

7-11 Stoffel aangespeeld door Vogel 

Yannik is ondertussen uitgegroeid tot de uitblinker van de wedstrijd met zijn verdeel en reboundwerk. 

11-11 Een dolle 10 minuten van Putse en vermoeidheid bij de Voorwaartsen En dan het verloop zoals 

hierboven vermeld. 

Rechtzetting: 

Bekermatch op en tegen AKC is op vrijdag 21 september en niet op vrijdag de 14e. 

Volgende week: 

Komt Floriant ons bestrijden, alweer een zeer belangrijke en moeilijke opgave tegen de strijders uit 

Merelbeke. Gelukkig nu een minder belastende week, een beetje recuperatie kunnen we goed gebruiken. 

Julie: 

Sukkelt met een kuitkwetsuur en was niet inzetbaar en het is maar zeer de vraag of dit volgende week 

al terug het geval is. 

Peter

 

Wedstrijdverslag Putse B - Voorwaarts B: 5-24  

Voorwaarts B  neemt revanche voor de nederlaag van de C 

Bruggie 2 - Lars 2 - Jef 6 - Kane 7 - Jonas 

Jasmien 3 - Claudia 2 - Anne 1 - Caro VB 1 - Quinte 

Afwezig: Nils, Sainah. 

Blijkbaar hadden ze bij Putse hun betere elementen in de C opgesteld want dit B achttal kon echt geen 

vuist maken tegen een gretig Voorwaarts. 

Rust bij 1-13 en dat zegt alles, we hadden wel de verdienste ook de tweede helft nog ferm door te 

drukken en dat is knap want met zulke grote voorsprong de concentratie en gedrevenheid hoog te 

houden is altijd zeer lastig. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index4abc.html
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Volgende week nieuwe match en starten bij nul-nul dus zeker geen onderschatting van de blue sharks! 

Het doelpuntenfestival: 

0-1 Caro 

0-2 Kane 

1-3 Bruggie 

1-4 Kane 

1-5 Jef (35 rebounds) 

1-6 Jasmien 

1-7 Jasmien wegtrekker 

1-8 Gretige Kane 

1-9 Stip omgezet door de beste heer op het veld: Kane 

1-10 Claudia uit rebound 

1-11 Knapste goal van de wedstrijd: Combinatie Bruggie naar Lars 

1-12 Kane (ook 7 steals) 

1-13 Jef korte kans voor de rustcijfers 

Overbodige tweede helft maar we gaan vlot door: 

1-14 De derde van Jasmien 

1-15 Larske 

1-16 Anne 

1-17 Knappe pas Anne op Jef 

1-18 Lars 

2-19 Kane 

2-20 Kane strafworp na fout op Caro 

3-21 Claudia, de dames maken er gezamenlijk zeven dus 

3-22 Jef op zij Jefs 

3-23 Jef rechtstreeks uit rebound 

Ondertussen komen Jonas en Quinte nog tussen de lijnen 

5-24 Ook de laatste komt uit de handen van Jef. 

Peter

 

Wedstrijdverslag Putse C - Voorwaarts C: 17-8  

Zware nederlaag van jeugdig Voorwaarts tegen zeer sterk Putse. 

Jonas 4 (Goede job)- Rob - Fred 1 - Willem - Jakob 1 

Ellen 1 (verdienstelijk) - Quinte 1 (goede eerste helft) - Steffi - Sarah - Caro VB 

Zware nederlaag waarbij we volledig overpowerd werden door de thuisploeg. Blijkbaar was de opstelling 

van Putse C sterker dan van Putse B. We misten sterkhouders Jasper, Jordy, Amber en Caro C en 

daardoor hadden we vooral veel kracht en organisatie tekort. Onze zeer jonge ploeg had de verdienste 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index49bb.html
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te blijven spelen voor wat ze waard waren en brachten het de tweede helft toch nog beter vanaf. Het 

missen van de dragende en meer ervaren boven vernoemd kwartet aan spelers was echter te groot. 

We hadden vanaf de opworp zeer veel moeite met de druk van de tegenstander: resultaat hiervan 

onnoemelijk veel balverliezen. Een leermoment dus en waarbij we alles deden aan vervangingen en 

time-outs brachten deze pas op einde iets op. Toen pikten de spelers de richtlijnen van onze coach beter 

op. Vlug vergeten deze wedstrijd en volgende week er weer volop tegenaan tijdens de trainingen, de 

besprekingen en de match tegen Floriant. 

Peter

 

Wedstrijdverslag beker U12 Temse -VW: 6-1  

Aanval: Lauri, Lauren, Loris (1), Quinten 

Verdediging: Nore, Saartje, Stef, Joppe 

Reserve: Sofia, Yani, Milan, Senne (allemaal tweede helft) 

We hebben onze eerste officiële wedstrijd achter de rug.  

Temse heeft in de reguliere competitie ingeschreven twee U12 teams, dus dat belooft meestal een 

stevige tegenstander (en dat was ook zo).  Sommige dames waren zo groot dat ze volgens mij niet eens 

zagen dat er een verdedigend handje onder hun kin waaide.  Maar als eerste test en uitdaging voor dit 

jonge team hebben we dit zeker niet slecht gedaan. 

In de eerste helft kon Temse langzaamaan uitlopen tot 4-0.  In aanval konden we soms wel lang 

rondspelen, maar veel kansen kwamen er niet.  Temse verdedigde heel kort en maakte het ons 

bovendien moeilijk om de bal uit te spelen van verdediging naar aanval.  We konden uiteindelijk van een 

foutje profiteren met een strafworp tot gevolg, maar jammer genoeg viel die er niet in.  Iets voor de rust 

vonden we dan toch de opening van de korf en kon Loris de 1-4 op het scorebord plaatsen via een shot. 

Tijdens de pauze werden alle wissels doorgevoerd en kwamen Sofie, Milan, Yani en Senne tonen wat ze 

in hun mars hebben.  Ook langs Temse zijde werden hier en daar wissels doorgevoerd.  Lauren (op dat 

ogenblik naast me op de bank) merkte op dat er wel wat loopfouten van Temse door de vingers gezien 

werden, en ik kon haar geen ongelijk geven.  Een shotje op één been is wel knap, maar als er een stapje 

teveel gezet wordt, mag daar gerust voor gefloten worden.  We bleven deze tweede helft wel 

geconcentreerd verdedigen en klokten de wedstrijd af op 6-1. 

De trainers hebben nu van iedereen gezien welke kwaliteiten ze in de kuip hebben, en kunnen aan de 

slag met de werkpuntjes. De beker zit er nu wel op, maar de rest moet nog beginnen: zondag start de 

competitie, en kunnen we ons meten met Scaldis. Nog een woordje uitleg voor de ouders i.v.m. de 

nieuwe jeugdcompetitie: we spelen tot aan de zaal een 'voorronde' van 6 wedstrijden.  Onze 

rangschikking na deze 6 wedstrijden zal bepalen in welke reeks we na de zaalcompetitie zullen starten. 

Het zou dus kunnen dat we het tijdens de voorronde  af en toe moeilijk zullen hebben, maar na de zaal 

zullen we meer tegenstanders krijgen waaraan we gewaagd zijn.  Veel succes! 

Ilse

 

Wedstrijdverslag BVB: Blauw-Wit - Voorwaarts: 14-25 (voorgift 6-0)  

Bekerhouder Voorwaarts doet zijn job. 

Als je als bekerhouder op bezoek moet bij een team van een paar klassen lager verwacht iedereen 

alleen maar een monsteroverwinning, het werd een normale "zakelijke" overwinning en plaatsing voor 

de volgende ronde. 

Brent 5 (16 rebounds) - Yannick 4 - Stoffel 1 - Vogel 5+2s (7 uit 8 pogingen!) - Jef 2 - Lars 2 - Bruggie - 

Nils 

Heleen 1 - Liesje (5 assists) - Lauren 1 - Cleo - Jasmien - Anne - Claudia 2 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index8119.html
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In de context van 3 wedstrijden op 4 dagen moet je deze wedstrijd ook bekijken, als profvoetballers 

tweemaal op een week moeten matchen klagen ze al, wat met deze pure amateurs dan ? 

Nemen we mee: de outstanding performance van Diamond Jens: 5 uit 6 korven uit veldpogingen plus 2 

strafworpen omgezet. Yannick die voor het eerst sinds jaren start in de A-ploeg en blijk geef van een 

goede vorm. 

Zeven bankzitters kwamen invallen en daarbij ook het officiële debuut in de A-ploeg in kompetitie of 

bekerverband voor Anne, Claudia en Jasmien (voor deze laatste de 30 seconden van tegen Kwik niet 

meegerekend). 

Het samenspel was niet altijd top maar als verzachtende omstandigheid geldt dat we nog niet dikwijls in 

deze samenstelling hebben gespeeld. 

AKC/Luma 

Vrijdag 21/9 wacht de verplaatsing naar AKC/Luma voor de volgende ronde, als titelhouder gaan we ons 

huid extra duur verkopen. Supporters op post, vrijdag 21 september om 20u in het Rivierenhof. 

Scores: 

6-0 voorgift 

6-1 Yannick aanvoer Lies 

6-2 Brent alweer aangeef Liesje 

7-3 Vogel met zijn eerste maar zeker niet laatste 

7-4 Yannick assist Liesje 

8-5 Vogel tiktak met Stof: korf van de match 

8-6 Vogel strafworp, fout op Cleo 

8-7 Brent besluit lange aanval 

8-8 Yannick maakt gelijk 

9-9 Stoffel voorzet skipper Lau 

9-10 1ste voorsprong: Heleen 

9-11 Yannick laat de vakken draaien 

10-12 stip Vogel, wederom op Cleo 

10-13 Brent voor de rustcijfers 

2de Helft 

10-14 Brent assist Heleen 

11-15 Vogel vindt gemakkelijk de binnenkant van het mandje 

11-16 fout op Yannick, Brent zet om 

12-17 Wie anders dan Jens 

13-18 Het is aan de invallers: Lars 

14-19 Jef op DOORLOPER pas Anne 

14-20 Vogel: drie zonder missen 

14-21 Claudia! 

14-22 Lars vrije bal 
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14-23 Jef op pas van Lauren 

14-24 Lauren op aangeven van Nils 

14-25 Alweer Claudia en Joran zag het graag gebeuren 

Peter 

 

Wedstrijdverslag Kwik B - Voorwaarts B: 12-13  

Knappe overwinning van gedreven spelende B ploeg! 

De twee punten meegenomen uit Merksem, knap gedaan zeker niet altijd met zeer mooie korfbal, maar 

met veel inzet, spirit en gedrevenheid kwamen we op valreep toch aan de goede kant van de streep 

terecht. 

En dat tegen ons "zwart beest" waartegen we vorig jaar verschillende keren aan het kortste einde 

trokken. 

Yannick 2 (28 rebounds) -Lars 2+s - Jef 1- Bruggie 1+s - Kane2+2s 

Jasmien - Claudia - Anne - Amber 1 - Caro VB - Steffi 

De match: 

We beginnen uitstekend en voordat Kwik het beseft staan we al 0-4 voor! 

0-1 Lars shot na uitstekende rebound van een zeer goede Yannick 

0-2 Lars op pas van Claudia 

0-3 Bruggie achter de korf keurig aangespeeld door Jef 

0-4 Een knap spelende Amber op doorbraak, pas Jef 

Een droomstart maar Kwik schakelt een tandje bij: 

2-5 Jef assist Anne 

5-5 Alles te herdoen 

Wij missen de eerste van drie strafworpen 

7-6 Yannick lanceert ons opnieuw na periode van druk en overwicht door Kwik 

8-6 Rust en alles is nog mogelijk. 

2e helft: 

We gaan nu zeer sterk verdedigen en winnen plots heel veel rebound duels, dat geeft onze aanval meer 

lucht. 

8-7 door de goed ingevallen Kane 

10-8 en we missen ondertussen onze derde stip, zo met kansen morsen is gevaarlijk! 

10-9 Kane dan toch zelf vanop 2,5 meter 

10-10 Kane opnieuw na noodrem op Amber (Amber je mag in de c ook altijd zo doelgericht spelen 

hoor!) 

10-11 stip omgezet door Lars na fout op de ingevallen Caro VB 

12-12 Een thriller wordt het als Kane gelijk maakt 

12-13 Een ultieme inspanning van het duo Lars en Yannick en deze laatste legt de winning korf binnen! 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexf709.html
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Knap gevochten team, nog een speciale vermelding voor Claudia die het weer uitstekend deed en voor 

Steffi die beetje bij beetje terug op haar niveau komt, knap. 

Een tevreden Peter 

 

Wedstrijdverslag Kwik A - Voorwaarts A: 25-22  

Alweer veel korven in deze altijd spannende confrontatie maar Kwik de terechte winnaar. 

Zonder onze Diamonds Julie (gekwetst) en Vogel (studies) was dit een loodzware opdracht tegen 

landskampioen Kwik. 

Brent 4 - Nils 4 - Brice 3 - Stoffel 5- Jef 1 - Yannick 1 

Lauren 2 - Liesje 2 - Cleo - Heleen - Jasmien 

Onder impuls van hun uitstekend dameskwartet nam Kwik van bij het begin het initiatief, wij vochten 

ons telkens en tot op het einde goed terug in de match maar echt aansprak op punten konden we hier 

niet maken. Daarvoor kregen we teveel te vermijden en domme doelpunten tegen. 

22 maal scoren is goed maar als je er nog meer binnen krijgt in een veld- en avondwedstrijd dan heb je 

het gewoon niet goed genoeg gedaan in verdedigend opzicht. 

Scoreverloop: 

2-1 Lauren let goed op bij korte kans 

6-1 en al een time-out nodig 

6-2 Liesje op assist van een goede Nils 

6-3 Stoffel op steun van de debuterende Cleo 

6-4 Brice rond knappe aanval succesrijk af 

6-5 Nils met ne verre 

6-6 Brent scoort de beauty van de dag 

Dit was een het sterkste Voorwaartskwartje 

7-7 Brice opportunistisch 

We komen wel bij maar krijgen telkens onmiddellijk betaald antwoord aan de overzijde 

10-7 Weer een kloof 

10-8 Spits stoffel 

11-9 Brent creëert zelf 

11-10 Stoffel houdt de hoop levendig 

13-11 strafworp van Nils, fout op Brent 

14-12 Stoffel op shot 

14-13 Nils mildert halverwege tot kleinste verschil 

Een monsterscore komt er, traditiegetrouw bijna bij Kwik-Voorwaarts weer aan. 

Tweede helft: 

Zoals te verwachten houden we het hoge afwerkingspercentage (1 op 3 voor rust) niet vol. 

Beide ploegen zullen trouwens toch eindigen met meer dan 25% afwerking op matchbasis. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index438c.html
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De tweede helft doen we qua rebound duels wel een stuk beter tegen deze beren-ploeg in de duels. 

15-14 Stip voor Brice 

19-16 Brent stopt Kwik offensief even af 

21-17 vrije worp van stoffel gaat keurig binnen 

22-18 Liesje pikt haar tweede korf mee 

23-19 vrijworp keurig binnengelegd door Lauren (nieuwe roeping ?) 

25-21 Jef maar de match is beslist 

25-22 andere invaller Yannick zorgt voor een zeer deftige eindscore. 

Voorwaarts had de verdienste tot einde vol er voor te gaan maar Kwik werd de verdiende winnaar. 

Peter 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts C - Leuven C: 19-10  

Eerste winst van het seizoen is binnen. 

Op een vroeg uur ontvingen we Leuven, zij kwamen sparren in plaats van Boekenberg die nog steeds 

geen c ploeg heeft in kompetitie. 

Jef 5 (tegen 50 %) - Rob 2 - Jacob 2 - Jasper (11 rebounds) en Fred (10 rebounds) 

Anne 3 - Steffi 3 - Ellen 2 - Sarah 2 - Amber en Caro C 

Afwezig: Willem (studies). 

Het werd een gelegenheid om de valse start van vorige week goed te maken en dat werd met verve 

gedaan. Van meet af aan namen we de wedstrijd in handen en de overwinning kwam nooit in gevaar. 

Matchverloop: 

1-0 Jef assist Rob 

2-0 Anne op halve afstand steun Amber 

3-0 Ellen bekroont lange aanval 

4-1 Jef heerst onder de korf 

5-1 Jef vanuit de rebound 

6-1 Jakob op pasje Bossie 

7-2 Jef alweer op pas van Amber 

8-2 Korte kans Anne pas Rob 

9-2 Ellen attent vanuit eigen rebound 

10-2 Steffi keurig vanop afstand 

10 doelpunten na 12 minuten spelen, op weg naar de 40? 

11-3 Inloper Rob assist Anne 

12-3 Steffi op goede pas van Ellen 

13-3 Jakob knap vanop halve afstand 

14-4 Jef voor de afwisseling van verder weg 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index25ee.html
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15-5 Steffi weer op shot. 

Veel doelpunten uit korte kansen tijdens deze eerste helft. 

2e helft: 

De winnaar is al lang gekend en traditioneel krijgen we dan een overbodige tweede helft waarin de 

overtuiging en concentratie helemaal weg is. 

16-6 Het eerste shot van de ingekomen Sarah is al prijs 

17-8 Rob op pas van de goed ingavallen Caro C 

Het spel is nu te statisch om nog verder veel te scoren. 

18-10 Anne legt vrijworp netjes binnen 

19-10 Laatste treffer komt uit de handen schot zuivere Sarah op van Fredje. 

Volgende wedstrijd is op 9 september op Putse. Tot dan. 

Groetjes 

Peter

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts B - Boekenberg B: 23-19  

De overwinning kwam nooit in gevaar. 

Nils 3 - Lars 4 - Bruggie 3 - Jef 2 - Jasper 

Jasmien (4 assists) - Claudia 1 - Cleo 2 - Caro VB 7! - Anne 1 

Onbeschikbaar: Yannick, Kane en Jonas. 

Ook hier hetzelfde verhaal als bij het derde, we maakten de slechte start van vorige week goed en ook 

hier was de tweede helft een maat voor niets. Het zeer jeugdige Boekenberg kwam (nog) tekort. 

Matchverloop: 

1-0 Lars opent keurig en snel 

2-0 Nils uit snoeppas Lars 

3-1 Cleo uit shot 

4-1 Nils met de steun van Jasmien 

5-2 Caro met haar eerste maar zeker niet laatste 

6-2 scoorvaardige Cleo na dubbel met Cleo 

7-3 Lars op steun Claudia 

8-3 Jef na drive van Caro, 

Jef startte in de plaats van Yannick die geen 100 % fit was. 

9-3 Scoren zonder rebound van Caro 

10-4 Lars via instapper 

11-5 Caro na steun Cleo 

12-7 Caro maakt de verdedigende foutjes in aanval steeds goed 

13-7 Bruggie op steun van Jef 

14-9 Jef op pas van Bruggie kan ook 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexc867.html
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15-9 Bruggie knap aangespeeld door Anne 

16-9 Claudia op de valreep na steun van gedreven Nils 

2e helft: 

17-12 Nils op zijn Nils. 

De organisatie valt weg bij onze aanval en daardoor kan boekenberg de tweede helft nog in het spoor 

blijven. 

18-13 Caro maakt alle terugkeerpogingen van boekenberg ongedaan 

19-13 drie keer raden: Caro dus 

20-15 Caro blijft met scherp schieten 

21-16 Lars nog eens en op pas van Anne 

22-18 Bruggie voorzet Jasmien 

23-19 Anne voor de eindcijfers op pas van uitblinker Nils 

Aanvallend en afwerkend goede match, de balverliezen moeten nog naar omlaag en de verdediging kan 

ook nog een stukje beter, nog veel groeimarge dus, het seizoen is immers pril. Volgende test op dinsdag 

4 september op Kwik, ben benieuwd of we ons zwart beest van vorig seizoen kunnen afhouden. 

Peter

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts A - Boekenberg A: 22-13  

Voorwaarts zet stap vooruit ! 

Vogel 5 - Brent 5 - Stoffel 5 - Brice 4 - Lars, Nils en Bruggie. 

Lauren 2 (5 assists) - Julie 1 (6 assists)- Liesje (5 assists en knappe D op Nicky) - Heleen en Sainah 

Voorwaarts nam opvallend gemakkelijk afstand van een onvolledig Boekenberg. De panters nog zonder 

Nick, Saar, Jolien en met Jesse al na een paar minuten naar de kant zijn de panters niet die 

zaalkampioen werden. Toch zal het deugd gedaan hebben deze zege, een overwinning met zulk een 

verschil tegen Boekenberg kan ik mij niet herinneren of voorstellen, toch gebeurde het zonder echt al 

bijzonder goed te spelen. Dat beloofd voor de toekomst. 

Matchverloop: 

1-0 Vogel opent de score op pas van Lauren 

1-1 dat werd het enige wapenfeit van Jesse 

2-1 6 kansenaanval afgerond door Julie na sterk reboundwerk Stoffel 

3-1 Stoffel steun Julie 

4-1 Brent wereldgoal 

4-3 goede defensie loont nog niet naar de aanval toe 

5-3 Brice vanuit de rebound 

6-3 Vogel vanop afstand 

7-4 Stoffel assist Julie 

8-5 Brent steun Liesje 

9-5 Vogel met de medewerking van Lauren 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexfe53.html
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10-5 Brice op voorzet van Julie 

11-6 Brent steun Lauren 

12-6 De kloof is geslagen: handige tip-in van Lauren 

Tweede helft: 

Panters herstellen wel hun reboundnadeel maar halen hier geen voordeel naar omgezette kansen mee. 

13-6 Stoffel alweer met de medewerking van Julie 

14-7 Vogel steun van een zeer goede Liesje 

15-8 Brice zet korte kans keurig om 

16-9 Dubbel Brent met vogel 

17-10 Stoffel is op shot 

18-10 2 op rij voor Stof, de match is definitief beslist. 

19-11 Brent ver shot 

20-12 Brice met een jumpertje 

21-12 Lauren op halve afstand attent 

22-12 Brent voor de eindcijfers en de vervangers kunnen het uitspelen. 

Volgende match op dinsdag 4 september op kwik, supporters be there! 

Peter

 

Wedstrijdverslag: U10 MMM tornooi  

De kop is er af voor het nieuwe seizoen van de U10! 

 
  

Op een wisselvallige zaterdagochtend trokken de U10 richting het Rivierenhof. Gewapend met 

rugzakken, paraplu's en vooral veel goesting stonden 3 2dejaars en 5 eerstejaars te springen om hun 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index0e2d.html
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kunnen te laten zien. De spelers en speelsters van dienst waren: Marie, Kathe, Kaat, Oskar, Taco, Fran, 

Lenka en Lou. 

De eerste match tegen Temse werd vlot gewonnen met 5-0. Kathe gooide ze er allemaal in dankzij mooi 

samenspel van het team. Lou en Lenka stonden al goed hun mannetje. 

 

  

 

De matchen tegen Top A, Askc en Rijko A liepen minder vlot. Lengte en ervaring speelden zeker een rol. 

Tegen Top A (6-1) scoorde Taco een zuivere penalty. We zagen mooie kansen van Fran. Kaat scoorde 2 

keer tegen Askc (3-11) en Fran gooide er ook nog eentje bij. Oskar had er ook bijna eentje in de mand 

kunnen leggen na een gewonnen duel. Rijko A won met 2-7 met nog een puntje van Kathe en een mooie 
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penalty van Oskar. Marie probeerde goed om haar vak te leiden maar iedereen was wat moet na een 

fantastische sportweek en vandaag zoveel spelen. 

We hebben mooie dingen gezien vandaag en ook een aantal zaken waar nog aan gewerkt moet worden. 

Maar het is nog maar de start van het seizoen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie dingen gaan 

zien van dit team! 
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Nog een extra dankjewel aan Els en Line om een match te fluiten, Quinten bedankt om een match met 

ons mee te spelen en vandaag toch extra knuffel voor de supporters die een ganse dag naast de lijn 

hebben gestaan in verschillende weersomstandigheden. Bedankt en tot de volgende wedstrijd! 

  

Elke

 

Beginnen met korfballen bij Voorwaarts?  

Heb je zin om te starten met korfballen bij onze club of wil je eerst eens even komen kennismaken met 

deze dynamische sport, dan ben je hier op de juiste plek! 

Aansluiten bij de vereniging kan al van jongsaf, zelfs onder de 6 jaar. Op dit ogenblik hebben wij wel 

geen U6 ploegje, maar de jongste kinderen die al balvaardig zijn, sluiten aan bij de U8 en worden daar 

optimaal begeleid. 

Korfbal is voor alle leeftijden, de actieve teams binnen onze club kan je terugvinden op deze site onder 

"ploegen". Je kan er ook het overzicht van de trainingsuren vinden, zo kan je zien wanneer je van harte 

welkom bent op onze terreinen in het fort 5 in Edegem om eens een kijkje te komen nemen. 

Om je zo goed mogelijk op te vangen en van de nodige informatie te voorzien, kan je best even op 

voorhand contact opnemen met ons secretariaat via voorwaarts@korfbal.be.  

Tot binnenkort! 

Ter informatie hieronder het overzicht van het lidgeld per seizoen ... dat is natuurlijk ook goed 

om te weten. 

 

 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexd2cf.html
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Overzicht trainingsuren jeugd 2018 -2019  

 

 

PRIVACYVERKLARING  

KKC Voorwaarts waardeert uw privacy. 

KKC Voorwaarts hoopt dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke informatie KKC Voorwaarts 

van u kan verzamelen voor communicatie over de dienstverlening van KKC Voorwaarts. Voor leden van 

de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse liga vzw) hoe KKC Voorwaarts deze informatie 

deelt met de KBKB en hoe KKC Voorwaarts dergelijke informatie behandelt en gebruikt na verzameling. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van KKC Voorwaarts (www.voorwaartskkc.be). 

Het is belangrijk om te weten dat KKC Voorwaarts niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het 

privacy beleid van andere websites en bronnen. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan 

activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, 

klanten en prospecten, leveranciers. 

Deze privacyverklaring wordt van kracht vanaf 25 mei 2018. 

Wanneer belangrijke wijzigingen in dit document worden aangebracht, zal KKC Voorwaarts u hiervan op 

de hoogte brengen en nogmaals om uw toestemming vragen. KKC Voorwaarts respecteert de privacy 

van alle gebruikers van haar Twizzit omgeving, website en diensten en zorgt ervoor dat de door u 

verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

1. Identiteit en contactgegevens 

KKC Voorwaarts, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0410.007.221, Secretariaat J. 

Vanheerentals - Rozenhof 29 - 2650 Edegem treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader 

van deze privacyverklaring. 

2. Waarom? (verwerkingsdoeleinden & rechtsgrond voor de verwerking) 

KKC Voorwaarts wilt en moet enkele persoonsgegevens van u verzamelen zodat u: 

a. Als spelend lid van de KBKB een spelers/coachlicentie ontvangt dewelke u toelaat deel te nemen 

aan de officiële competitie georganiseerd door de KBKB. 

b. Als adherent of spelend lid of recreant of enige andere lidmaatschapsvorm van de KBKB, 

verzekerd bent voor ongevallen gebeurend tijdens een activiteit georganiseerd door KKC 

Voorwaarts of de KBKB. 

c. Als niet lid van de KBKB (supporter, familie en andere verwantheden met KKC Voorwaarts) 

geïnformeerd kan blijven over de activiteiten van KKC Voorwaarts. 

 

Deze persoonsgegevens zullen m.a.w. worden gebruikt voor communicatie-, organisatorische-, subsidie- 

en/of legitimatie doeleinden. KKC Voorwaarts kan en zal dit echter alleen maar doen wanneer KKC 

Voorwaarts daarvoor uw actieve toestemming heeft verkregen. U hebt het recht om uw toestemming te 

allen tijde in te trekken. 

• Voor leden van de KBKB kan dit door tijdens de officiële ontslagperiode, zie website van de KBKB 

voor verdere informatie, ontslag te nemen als lid van de KBKB. 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index239b.html
file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index40d6.html
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• Voor niet leden van de KBKB, gebruikt u het formulier 

https://login.twizzit.com/v2/public/form/940ba085770b6795182aee4a8cfd0ba1 

 

KKC Voorwaarts zal vanaf de intrekking van uw toestemming, uw persoonsgegevens niet meer 

bijhouden noch verwerken. De intrekking van uw toestemming doet echter géén afbreuk aan de 

rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kan uw 

toestemming m.a.w. enkel intrekken voor de toekomst en niet voor het verleden. KKC Voorwaarts 

neemt ten slotte geen automatische beslissingen (al dan niet op basis van profilering) die op enigerlei 

wijze op u van invloed zijn. 

Uw persoonsgegevens worden door KKC Voorwaarts verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden 

en rechtsgronden: 

• Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst) 

• Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen 

(gerechtvaardigd belang) 

• Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding: 

- Clubadministratie (gerechtvaardigd belang) 

- Sportieve administratie in het kader van stages, kampen, … (uitvoering overeenkomst) 

- Het deelnemen aan competities en toernooien 

- Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang) 

- Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst) 

• Het organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst) 

• Promotie, PR en communicatie waaronder: 

- Het beheren van sociale media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang) 

- Het beheren van sociale media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming) 

- Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang) 

3. Welke persoonsgegevens verzamelt/verwerkt KKC Voorwaarts? 

a) Persoonsgegevens die KKC Voorwaarts van u zelf ontvangt 

  Lid KBKB Niet lid KBKB 

Achternaam Altijd Altijd 

Voornaam Altijd Altijd 

Taal voorkeur Altijd Facultatief 

Geslacht Altijd Facultatief 

Geboortedatum Altijd Facultatief 

Adres Altijd Facultatief 

Nationaliteit Altijd Facultatief 

Email Altijd Facultatief 

Telefoon en/of GSM nummer Facultatief Facultatief 

Rekeningnummer Facultatief Facultatief 

Rijksregister nummer Altijd Niet 

https://login.twizzit.com/v2/public/form/940ba085770b6795182aee4a8cfd0ba1
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Shirtnummer Facultatief Niet 

Trainersdiploma Facultatief Facultatief 

Pasfoto Altijd Facultatief 

 

De verstrekking van de persoonsgegevens aangeduid als “altijd” is een contractuele verplichting op het 

moment dat u zich inschrijft (of inschreef) als lid KBKB. Het verwijderen van deze gegevens kan dan ook 

maar enkel indien u ontslag neemt als lid KBKB. De persoonsgegevens aangeduid als “facultatief” en 

voor niet leden KBKB zijn alle persoonsgegevens slechts een hulpmiddel om de cluborganisatie vlot te 

laten verlopen. U bent geenszins verplicht om de facultatieve persoonsgegevens te verstrekken. 

b) Persoonsgegevens die we automatisch ontvangen 

  Lid KBKB Niet lid KBKB 

Type van lidmaatschap Altijd Altijd 

Start en einddatum Altijd Altijd 

Eerste login datum Twizzit Altijd Altijd 

Laatste login datum Twizzit Altijd Altijd 

Gebruikersnaam Twizzit Altijd Altijd 

 

c) Persoonsgegevens die we van derden ontvangen 

Wanneer we persoonsgegevens van derden ontvangen, zullen we u persoonlijk informeren. KKC 

Voorwaarts heeft echter niet de intentie om dit in de toekomst te doen en heeft dit nog nooit gedaan. 

KKC Voorwaarts gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens 

hebben verkregen. Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm 

van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming 

is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bijvoorbeeld door het lidmaatschap te 

aanvaarden en te betalen. Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: 

identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming). 

4. Ontvangers van de persoonsgegevens 

KKC Voorwaarts maakt gebruik van een derde partij (verwerker) voor: 

• het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider – bv. 

Twizzit) 

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting) 

• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers…) 

• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen 

• het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers. 

  

KKC Voorwaarts geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (externe dienstverleners) met 

wie KKC Voorwaarts GEEN verwerkersovereenkomst heeft afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen 

zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. KKC Voorwaarts zorgt ervoor dat er énkel wordt 
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samengewerkt met partners die de waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

respecteren. 

• KKC Voorwaarts werkt samen met De Vos Systems BVBA (Prins Boudewijnlaan 24A - 2550 

Kontich – België - BE 0825 628 069). Zij beheren de Twizzit (cloud) omgeving waar uw 

persoonsgegevens worden bewaard en waartoe zij dus ook kennis kunnen krijgen van voormelde 

persoonsgegevens. 

• KKC Voorwaarts werkt samen met One.com (Strawinskylaan 3051 - 1077 ZX Amsterdam – 

Netherlands EU Vat EU208000020, DIC License no 19958) voor het hosten van KKC Voorwaarts’ 

website. De hosting firma heeft GEEN toegang tot uw persoonsgegevens zoals deze opgeslagen 

zijn in Twizzit maar wel tot de metadata die via de website wordt verzonden naar Twizzit. 

• KKC Voorwaarts is, als vereniging, lid van de KBKB en is verplicht bepaalde persoonsgegevens 

door te geven aan de KBKB om uw lidmaatschap van de KBKB te officialiseren en wanneer nodig 

te vernieuwen. 

• De KBKB is, als federatie, lid van Sport Vlaanderen (Arenberggebouw - Arenbergstraat 5 1000 

Brussel – België) en is verplicht bepaalde persoonsgegevens door te geven aan Sport Vlaanderen 

om het statuut en de erkenning van een officiële sportfederatie te behouden van de Vlaamse 

Overheid. 

5. Doorgifte aan derde landen of internationale organisatie 

De persoonsgegevens die KKC Voorwaarts van u ontvangt, zullen niet naar landen buiten de Europese 

Economische Ruimte worden doorgegeven, zodat de beginselen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming steeds van toepassing zijn. 

6. Bewaartermijn 

KKC Voorwaarts zal uw persoonsgegevens maar bewaren zolang als nodig voor hogervermelde 

doeleinden en op voorwaarde dat u uw toestemming niet terug intrekt. 

7. Rechten 

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo hebt u het recht op inzage, correctie of verwijderen 

van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, evenals het recht tegen de 

verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Als u geen nieuwsbrieven 

of informatie over KKC Voorwaarts wenst te ontvangen, maar toch toegang wenst te behouden tot de 

KKC Voorwaarts Twizzit omgeving dan kan u op elk moment in de e-mailinstellingen van Twizzit elke of 

enkele notificaties afzetten. Twizzit laat u toe om al uw persoonsgegevens te bekijken in de sectie 

“Account Instellingen”. U kan ook bepaalde persoonsgegevens zelf aanpassen of verwijderen. Heeft u 

vragen, op- en/of bemerkingen, aanpassingen, … dan kan u KKC Voorwaarts’ Privacy Officer contacteren 

via avg@voorwaartskkc.be. U zal een reactie ontvangen binnen de wettelijke vastgestelde periode. 

Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om 

een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer concrete informatie over de 

voorwaarden voor deze rechten, vindt u op de volgende website: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/de-verschillende-rechten 

8. Veiligheid 

KKC Voorwaarts heeft alle gepaste maatregelen genomen om raadpleging door onbevoegden, ongepast 

gebruik en onnauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te voorkomen. 

9. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie 

KKC Voorwaarts zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of 

verouderd zijn. U hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens te openen en aan te passen. We raden 

u aan uw contactinformatie en alle andere informatie die u hebt ingegeven accuraat, volledig en up-to-

date te houden. 

mailto:avg@voorwaartskkc.be
https://www.privacycommission.be/nl/rechten-van-de-betrokkene
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10. Contactgegevens 

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dient u contact op te nemen met KKC 

Voorwaarts’ Privacy Officer op het e-mailadres: avg@voorwaartskkc.be. We vragen ook om u te 

identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Als u klachten heeft over de 

verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze klacht per aangetekende brief richten aan het 

volgende adres: KKC Voorwaarts - Rozenhof 29 - 2650 Edegem - België. Daarnaast kan u contact 

opnemen met uw gegevensbeschermingsautoriteit. In België is dit GBA Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

commission@privacycommission.be. 

11. Wijzigingen aan deze privacyverklaring 

KKC Voorwaarts kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging 

gebeurde op 25 mei 2018. 

 

Enkele web links met nuttige informatie  

KBKB startpagina => www.korfbal.be  

KBKB Reglementen => http://www.korfbal.be/index.php?pid=34984 

KBKB Medische fiche => https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5b18e9bfe28f8.pdf 

KBKB Antidopinggids  => nog niet gevonden op nieuwe site 

KBKB eLeidraad => https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5af3e1c9d9065.pdf 

KBKB opleidingen => http://www.korfbal.be/index.php?oid=1126&pid=30897 

KBKB 'De Korf"=> http://www.korfbal.be/index.php?oid=1126&pid=31096 

KBKB Ongevallenformulier => http://voorwaartskkc.be/Documenten/KBKB-

ONGEVALSAANGIFTEFORMULIER%202017.pdf 

KBKB overzicht verzekeringsdocumenten => 

https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5b1941823bea0.zip 

KBKB club informatie => http://www.korfbal.be/index.php?oid=1126&pid=31024 

KBKB Rangschikking => http://www.korfbal.be/index.php?pid=34981 of 

http://www.korfbal.be/index.php?oid=1126&pid=30877 

NDN TOPLEAGUE zaalkorfbal => http://topkorfballeague.be/ 

KBKB Blockschema 2018 - 2019 => https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5b2132465aa64.pdf 

  

mailto:avg@voorwaartskkc.be
mailto:commission@privacycommission.be
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