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Uitslagen speelgelegenheid recreanten

Sfeerfoto geleide training

19 maart 2016, rechtzetting
EKERSE
KAPELLEN

ATBS
CATBA

5 – 0 FF
wordt naar een latere datum verschoven

TECHNICO

9–3

BOECHOUT
SPARTA RANST
SPARTA RANST
HOBOKEN 2000
HOEVENEN
EKERSE
KAPELLEN

5-4
5-6
3-4
4-4
11 - 4
7-4
wordt naar een latere datum verschoven

16 april 2016
AKC
23 april 2016
VERDE
BOECHOUT
VERDE
TEMSE
AGO AALST
MINERVA
ASKC1

1

30 april 2016
SIKOPI
HOEVENEN
BOUTERSEM
ASKC1
HOBOKEN 2000
KAPELLEN

ATBS
MINERVA
CATBA
TEMSE
VERDE
EKERSE

5 – 0 FF
3-3
7-3
wordt verschoven naar 14/05/2016
3-4
4-8

Uitslagen onderlinge speelgelegenheden
09/04/2016
09/04/2016
16/04/2016
16/04/2016

BOECHOUT – BOECHOUT -25
BOECHOUT – BOECHOUT OUDERS
APPELS - BOUTERSEM
ASKC2 – BOUTERSEM

8
5
3
8

–
–
–
-

8
6
1
3

Data en uitslagen speelgelegenheid Kempen
19/03/2016
19/03/2016
09/04/2016
09/04/2016
16/04/2016
23/04/2016

RKC-VOBAKO
RIJKO- KCOV
VOBAKO- KCOV
RIJKO- RKC
RKC- KCOV
VOBAKO- RIJKO

0 – 5 FF
5 – 0 FF
11 - 7
4–3
3-7

07/05/2016 15U30 VOBAKO- RKC
21/05/2016 15U30 KCOV-VOBAKO

Sfeerfoto geleide training
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Nationale Dag van de Recreant Outdoor
De nationale Dag van de Recreant Outdoor gaat door op zaterdag 11 juni 2016 op de velden
van korfbalclub RIJKO te Rijkevorsel. De wedstrijden worden gespeeld tussen 10 en 17u.
Volgende clubs schreven zich al in: ASKC1, Ago Aalst, Boechout, Temse, Sparta Ranst, Sikopi,
AKC, Rijko, The Blue Ghosts, Vosko, Verde, Hoevenen, Appels, Kapellen, Putse, Joki,
Boutersem, Ekerse, Bornem, Vobako, Catba en ASKC2.
Eerstdaags volgt de programmatie.

Overzicht tornooien voor recreanten
Zaterdag 21 mei 2016 – Verde
Zaterdag 28 mei 2016 – Hoboken 2000
Zaterdag 28 mei 2016 – Minerva
Zaterdag 27 augustus 2016 - Appels

Beachkorfbal voor recreanten
Dit jaar is er ook voor recreatie de gelegenheid om beachkorfbal te spelen.
Op 25/06 te Sikopi is een beachkorfbaltornooi voorzien exclusief voor recreanten.
Ook 2/07 te Lille, 9/07 te Blankenberge en 6/08 te Niel is er mogelijkheid om in een
recreatieve reeks in te schrijven.
Inschrijven kan via de website: http://beach-korfbal.be/index.php

Pu-Re aankoopbon 2015
De clubs die hun Pu-Re aankoopbon nog niet ontvangen hebben, kunnen deze na afspraak met
Tom Bastianen in het bondsgebouw komen afhalen.

Reglementen Pu-Re












Voor deelname speelgelegenheid zaal crs: +3 punten per keer men inschrijft
Voor deelname speelgelegenheid veld crs: +5 punten per keer men inschrijft
Deelname geleide training: +3 punten per persoon, ploeg die inschrijft
Beoordelingsformulier doorsturen binnen de 8 dagen is: +5 punten per wedstrijd!
Bij tornooien email met uitslagen doorsturen betekent +3 punten
Bij een forfait krijgt de ploeg die beoordelingsformulier doorstuurt om het comité
op de hoogte te stellen +5 punten voor zijn beoordeling
De ploeg die forfait geeft krijgt -15 punten
Blauwe licentie : +1 punt per persoon
NDVR indoor: +3 punten bij aanmelding aan secretariaat
NDVR outdoor: +5 punten bij aanmelding aan secretariaat
Tornooiorganisatie: +5 punten na eerst doorgegeven te hebben aan het KBKB-secretariaat
én aan het comité, anders geen punten
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Tornooideelname: +3 punten als men uitslagen per mail doorstuurt naar Koen én Danny.
Voor het niet opdagen of laattijdig afmelden zonder geldige reden en het comité de
programmatie opnieuw moet aanpassen: -5 punten
Voor hulpvaardige spelers die andere ploegen uit de nood helpen bij wedstrijden deze
spelers krijgen +1 punt extra
Bij zaalspeelgelegenheid een scheidsrechter leveren die meer dan 1 wedstrijd wil
fluiten is +1 punt extra
Strafpunten:
Geen scheidsrechter leveren bij zaalspeelgelegenheden: -1 punt
Tijdens tornooien op laatste moment afbellen zodat het programma moet aangepast
worden: -3 punten
Forfait geven voor wedstijd: -15 punten
Indien men onderling afspreekt om de wedstrijd op een latere datum te spelen, dan
krijgt men geen strafpunten, maar dan moeten wij wel op de hoogte gesteld worden!

Sfeerfoto geleide training, de Pu-Re-mannen Koen en Danny

Adressen recreantenverantwoordelijken
In bijlage (versie 18 april 2016) vinden jullie de lijst met adressen van de
recreantenverantwoordelijken, gelieve deze na te kijken en alle wijzigingen door te sturen
naar nicolecoeckelbergs@hotmail.com.
Alvast bedankt om deze lijst mee up-to-date te houden.

Facebook
Voor alle laatste nieuwtjes verwijzen wij jullie ook graag naar onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Recreatief-Korfbal-België-248381341878622/
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Wat mailen naar wie?
promotie-recreatie@korfbal.be: Tom Bastianen, voorzitter Comité
 alle info in verband met recreatie en werking
nicolecoeckelbergs@hotmail.com: Flash
 alle info, adreswijzigingen recreantenverantwoordelijken, …
 beoordelingsformulieren en wijzigingen in geplande wedstrijden, doorgeven van zelf
geregelde wedstrijden.
 alle ‘wist-je-datjes’ en ander nieuws dat in de Flash gepubliceerd moet worden .
koen.hesbeens@korfbal.be en dannyjanssens998@gmail.com: PuRe-punten , programmatie
 beoordelingsformulieren en wijzigingen in geplande wedstrijden, doorgeven van zelf
geregelde wedstrijden
myriam.gerard@korfbal.be, armand.scheerens@korfbal.be en hugobastianen@hotmail.com:
wedstrijdsecretariaat
 zij versturen de inschrijvingen voor de speelgelegenheid en de Nationale Dagen en maken
de programmatie op
Als je als recreantenploeg zelf een tornooi organiseert, is het aangewezen dit door te geven
aan het Comité Wedstrijdzaken (e-mailadressen zijn te vinden in de e-Leidraad op de website
van de KBKB) en aan koen.hesbeens@korfbal.be We willen de organiserende club ook vragen
om de uitslagen van de gespeelde wedstrijden door te geven aan Koen.

Medewerkers Comité Recreatie
Patrick Chalmet (Raad van Bestuur)

patrick.chalmet@korfbal.be

KBKB – Tom Bastianen – voorzitter

promotie-recreatie@korfbal.be

Leden
Myriam Gerard

myriam.gerard@korfbal.be

Koen Hesbeens

koen.hesbeens@korfbal.be

Astrid Keyser

astrid.keyser@korfbal.be

Armand Scheerens

armand.scheerens@korfbal.be

Nicole Coeckelbergs

nicolecoeckelbergs@hotmail.com

Hugo Bastianen

hugobastianen@hotmail.com

Danny Janssens

dannyjanssens998@gmail.com

De volgende Flash verschijnt in juni 2016
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