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In dit Michieltje
ichieltje gaan we op zoek in het verleden naar
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1.Balsport in de prehistorie

Een stenen bal
Al in de Prehistorie speelde men spellen waarin een bal centraal stond. Deze
spelen werden niet alleen voor het plezier gespeeld, maar het waren
godsdienstige rituelen. Hoe het spel gespeeld werd, is moeilijk te achterhalen.
In ieder geval werd de bal met de voet gespeeld. De mensen geloofden dat de
zomer langer zou duren en de wind zou draaien als ze een ritueel met de bal
uitvoerden.
Dus kortom : waren we nu in de prehistorie, dan zou na een competitie met
superveel competitiewedstrijden en tornooien, de daaropvolgende vakantie en zomer
zeker snikheet geweest zijn… ☺
Onze wedstrijduitslagen :
Scholieren jongens :
14/09/2013
29/09/2013
5/10/2013
12/10/2013
19/10/2013
26/10/2013
2/11/2013
23/11/2013
30/11/2013

D&W Koekelare
KBK Ichtegem
KBC St. Michiels
HO Beitem
Osiris Aalst
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels

-

KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBC Aalter
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBC Opstal
t Klaverken Buggenhout
KBC Male
D&W Koekelare

21
25
25
42
22
39
18
21
22

38
37
22
30
31
22
25
36
26

t Botterken Baasrode
KBC St. Michiels
t Klaverken Buggenhout
KBC St. Michiels
KRB Loppem
KBC St. Michiels
KBC Male
KBC St. Michiels
Osiris Aalst
KBC St. Michiels
KBK Temse

22
8
45
4
40
11
16
33
29
0
13

Kadetten jongens
15/09/2013
22/09/2013
28/09/2013
5/10/2013
12/10/2013
19/10/2013
26/10/2013
16/11/2013
23/11/2013
30/11/2013
7/12/2013

KBC St. Michiels
WWR Ingelmunster
KBC St. Michiels
Z.A.K.Beveren
KBC St. Michiels
D&W Koekelare
KBC St. Michiels
HO Beitem
KBC St. Michiels
KBC Opstal
KBC St. Michiels

-

15
21
7
42
26
27
16
19
11
30
20

Kadetten meisjes
14/09/2013
21/09/2013
29/09/2013
5/10/2013
12/10/2013
20/10/2013
26/10/2013
16/11/2013
23/11/2013
30/11/2013

KBC Male
KBC St. Michiels
KBK Ichtegem
KBC St. Michiels
HO Beitem
Sporting Brugge
KBC St. Michiels
KBC Maldegem-Donk
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels

-

KBC St. Michiels
7 16
t Klaverken Buggenhout C 17 24
KBC St. Michiels
22 14
KRB Loppem
13 19
KBC St. Michiels
21 26
KBC St. Michiels
17 14
t Klaverken Buggenhout A 22 19
KBC St. Michiels
12 26
t Klaverken Buggenhout B 19 21
KBC Male
24 12

Miniemen jongens
21/09/2013
28/09/2013
5/10/2013
12/10/2013
19/10/2013
23/11/2013
30/11/2013
7/12/2013

KBC Opstal
KBC St. Michiels
HO Beitem
D&W Koekelare
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KB Moerdamme
KBC St. Michiels

-

KBC St. Michiels
KB Moerdamme
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
WWR Ingelmunster
KBC Opstal
KBC St. Michiels
HO Beitem

22
3
17
21
5
7
23
2

KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBK Ichtegem
KBC Heist A
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
HO Beitem
Atlas Varsenare
KBC St. Michiels

-

HO Beitem
Atlas Varsenare
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBC Male
KBC Heist B
KBC St. Michiels
KBC St. Michiels
KBK Ichtegem

8
4
3
2
27
9
9
8
19

Pupillen
14/09/2013
28/09/2013
6/10/2013
12/10/2013
19/10/2013
26/10/2013
16/11/2013
1/12/2013
7/12/2013

5
8
18
18
1
17
15
11
6

0
22
4
5
12
16
2
23

2. Balsport in het oude Griekenland :
Een bekend spel voor jongens heette 'bal op de lijn'. In het begin van het spel
lag de bal op een lijn in het midden van het speelterrein. Langs beide kanten
van de lijn was een veld afgebakend. Elke ploeg mocht niet buiten de grenzen
van het eigen veld komen. Het doel van het spel was om als eerste de bal in het
midden te nemen en over het terrein van de tegenstanders heen te gooien,
zonder dat deze hem konden vangen.
Een ander kenmerk van onze dierbare Grieken was hun welsprekendheid : ze
konden heel veel en heel lang praten ☺
En dat kunnen ook enkele van onze jeugdspelers !!!!
Deze keer stellen we onze kadetten meisjes voor :
De kadetten meisjes spelen dit jaar met een minimum bezetting : 3 speelsters maar
ze doen het prima in de competitie ☺.Ze trainen op woensdag van 18u tot 19u waar
alles in deskundige banen wordt geleid door Nele en Sofie. Karin is coach van deze
meiden en hieronder hun antwoorden op enkele vraagjes van Michieltje ☺

Naam: Charlotte D’Hoore
Leeftijd: 15 jaar
School: Immaculata, Brugge, richting Techniek Wetenschappen
Favoriete vak: Fysica
Minst leuke vak: Wetenschappelijk tekenen
Laatste boek gelezen: Mijn Valentijn van Ali Cronin
Favoriete muziek/lied: Mijn favoriete muziek : The Wanted en Nickelback, mijn
favoriete liedje is dan toch van The Wanted namelijk Heart Vacancy.
Wat vind je leuk aan krachtbal: Dat je altijd iets nieuws leert en dat we met een
groep zijn die goed met elkaar om kan gaan.
Jouw nieuwjaarswens: Mijn nieuwjaarswens is om later met mijn 3 zussen;
Yasmine, Kathelijne en Victoria, samen te krachtballen in 1 ploeg.

Naam: Kathelijne D’Hoore
Leeftijd: 12 jaar
School: Sint-Jozef Humaniora, Brugge, richting Latijn
Favoriete vak: Nederlands en PO
Minst leuke vak: MO
Laatste boek gelezen: Het dagboek van een Muts
Favoriete muziek/lied: The Wanted- We own the night
Wat vind je leuk aan krachtbal: Het is een toffe bende om mee te trainen
Jouw nieuwjaarswens: Ik zou later graag op reis gaan naar een warm land ☺

Naam: Zoë Catry
Leeftijd: 14 jaar
School: KA 1 Brugge Centrum, richting Sportwetenschappen
Favoriete vak: Nederlands
Minst leuke vak: Engels
Laatste boek gelezen: Bonustrack
Favoriete muziek/lied: Bastille- The things we lost in the fire
Wat vind je leuk aan krachtbal: Dat je samen kunt doen met vrienden wat je
graag doet.
Jouw nieuwjaarswens: Dat 2014 nog beter wordt dan alle jaren die al geweest

:

3.Balsport bij de Romeinen :
Harpastum was een balsport dat werd gespeeld in het Romeinse Rijk. Tot en
met de vijfde eeuw was het een van de meest populaire Romeinse balspelen.
Van de oorspronkelijke spelregels is weinig meer bekend. Vanuit het huidige
perspectief zou deze sport het beste te vergelijken zijn als een mix
van rugby en handbal. Harpastum werd met twee teams van 27 spelers op
een rechthoekig veld gespeeld. Het doel was om de bal achter de doellijn van
de tegenstander te krijgen. De bal werd uit de lucht gevangen en er werd
geslagen en gegooid met de hand. De bal werd gemaakt uit een varkensblaas.

Op een jeugdtraining zie je soms ook één of andere handbal- of rugby- ☺ techniek
en in onze sport is het ook de bedoeling om de bal achter de doellijn van de
tegenstander te krijgen niet ? Op de tekening zie ik al een mooi begin van een
nekworp, alleen de omringende spelers nemen het verdedigen nogal serieus naar
mijn mening….
En wie was getuige van onze prachtige opleidingen, van het aanleren van ons spel :
De Sint natuurlijk ! En zelfs de Pieten waagden zich aan een paar worpjes ☺
De Sint haalde zijn ‘groot boek’ boven en riep de jeugdspelers één voor één bij
zich…. Voor sommigen een spannend moment ☺
Maar iedereen kreeg een zak snoep en chocolade van de Sint en konden kun
vangtechniek dikwijls gebruiken om de snoep van de zotte Pieten te vangen…
Hierna enkele foto’s…

Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht

Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt.

Kom dan ook even bij ons aan, en laat je paardje buiten staan

Arwen

Nore

Victoria

Falke

Mila

William

En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kind’ren bij

Jitse

Jari

Maximiliaan

Lowie

Jordi

Laureanne

En we zingen en we springen en we zijn zo blij want er zijn geen stoute kind’ren bij.

Kathelijne

Bjarni

Charlotte

Lander

Bo

Laurens

Mats

Dries

Senne

Kjell en Jens

We hebben van onze Sint advies gekregen, complimentjes ontvangen en misschien
zelfs iets bijgeleerd ….. maar toch hebben Sint en Piet ook iets van onze
jeugdspelers bijgeleerd….
Dus zoals een andere ‘PIET’ altijd zegt “Wat hebben we bijgeleerd vandaag ?”
1. Dat Sint en Pieten ook kunnen krachtballen :

2. Dat het Sintbezoek soms evenveel zweten was als een training ☺
3. Dat je nooit te GROOT bent om een zakje snoep te krijgen.
Daaaaaaaaaaaaag Sint en Piet, Misschien tot volgend jaar !!!

4.Balsport in de Middeleeuwen :
Kolf of Colf
Kolf was een balspel dat geliefd was bij zowel volwassenen als kinderen. Het
werd gespeeld met kolfstokken en een zware bal. Aan de stok zat een slof, een
omhulsel van lood dat het slaggedeelte van de stok zwaarder maakte.
Er waren twee spelmogelijkheden:
-De bal moest in een vastgesteld aantal slagen zover mogelijk worden
weggeslagen.
-Men moest in zo weinig mogelijk slagen een bepaald doel zien te raken,
bijvoorbeeld een paaltje of een boom.
Kolf is daarmee duidelijk een voorloper van golf. In de zomer speelde men kolf
op straat, in de winter op het ijs.

Helaas mag krachtbal niet op ijs gespeeld worden en af en toe laten de weergoden
het niet toe om buiten te spelen en/of te trainen….. maar dan NOG zijn we aan het
‘krachtballen’, lees het verslagje op de volgende bladzijde maar eens ….
Tip : Bij slecht weer => Hou je GSM of de site www.krachtbalsint-michiels.be of onze
pagina op Facebook in de gaten want eventuele afgelastingen worden zo gemeld.
Ook op de officiële site van krachtbal www.krachtbal.be kun je afgelastingen van
onze club maar ook van andere ploegen volgen.

Een droge ‘hersentraining’ tijdens regenweer ….
Het komt wel eens voor in ons Belgenlandje…. : REGEN en alhoewel er 7 dagen zijn
in de week en 24 uren in een dag, beslist de regen soms eens om op woensdag van
18u te beginnen….
Voor onze kleinste mikraba’s is dat soms van het goede teveel en op 16 oktober was
het weer van dat. Jullie trainers besloten in plaats van het smsje ‘er is geen training’ ,
een krachtbal-hersen-training te voorzien voor de aanwezigen.
Eerst was er de quiz waarin er bijna alle weetjesvragen die onze mikraba’s nu al
kennen, aan bod kwamen zoals ‘Hoeveel weegt de bal waar jullie mee spelen?”, ‘
Welke lijnen vinden jullie op het veld ?, ‘Welke soorten worpen zijn er?’ enzovoort.
De trainers waren supertrots dat de vragen zo goed beantwoord werden ! Team Dina
en Team Victoria waren tot het einde aan elkaar gewaagd en Team Victoria heeft het
net gehaald met één punt verschil. Proficiat !
Dan mochten ze allemaal op ons bord in onze jeugdhoek PICTIONARY spelen. We
hebben van alles gezien : een basketbal (Rune), een sneeuwman (Jari), een doel
(Jitse), een ventje (Maximiliaan), het krachtbalplein (Victoria), een voetbalbal
(William), een bij (Dina) en Nore eindigde met een hele mooie bloem !
Daarna maakten ze nog een mooie tekening in hun heen-en-weer schriftje onder het
deskundig oog van trainster Yasmine en dan was het alweer tijd om terug naar huis
te gaan.

‘Goed zo, Noreke!’

Dina en Victoria aan het mediteren ….

Onze jongens zetten hun beste beentje (of handje) voor …
Tot volgende keer en hopelijk beter weer !!!

5. Balsport in de Nieuwe Tijd
Het ontstaan van de eerste voetbalclubs in 1880 in België

Voetbal terminologie:
Daar het spel in de hedendaagse vorm in Engeland ontstaan is blijven er veel
Engelse termen in gebruik, voor de meeste bestaat ook een Nederlands alternatief.
Back = verdediger
Corner = hoekschop
Free kick = vrije trap
Goal = Doel of doelpunt
Hands = bal raken met de handen/armen
Keeper = doelman
Kick-off = Aftrap
Offside = buitenspel
Penalty = strafschop
Pass = overspelen van de bal
referee = scheidsrechter
De Nieuwe Tijd was in de geschiedenis de tijd van vele vernieuwingen en soms
lagen die evoluties aan de basis van vele dingen die we nu nog kunnen gebruiken en
die ook belangrijk zijn in onze sport. Communicatie werd toen steeds belangrijker en
het ontwerpen van kledij zat ook in de lift.
Die communicatie is nu nog altijd belangrijk, alleen gaat het nu niet meer per
postkoets of postduif maar gewoon een smsje volstaat om trainers en coaches op
de hoogte te stellen van jouw aanwezigheid of afwezigheid op een wedstrijd of
een training. Dus DOEN !!
Ook kledij is in onze sport van belang : de correcte uitrusting op een wedstrijd
(trui Deleye, rood broekje en rode kousen alsook het trainingspak) geeft onze club en
onze sport een professionele uitstraling.
Op training is goede kledij ook belangrijk zeker in dit koude weer en neem het
gepaste schoeisel mee (voetbalschoenen en/of loopschoenen) !
Voor de fietsers onder onze jeugdspelers is voldoende fietsverlichting op de fiets ook
belangrijk als je naar de training of terug naar huis fietst !

6.Balsport in de hedendaagse tijd :
Heel belangrijk is de geboorte van onze sport in 1964 door Etienne Schotte.
Schotte was een Brugse sportleraar die een alternatief wou vinden op het monotone
werpen met een ‘medicine’-bal tijdens de conditietraining. Uiteindelijk kwam hij tot het
ontwerpen van de krachtbalsport.

Onze club mocht het clubnummer 1 dragen en we zijn er dan ook supertrots op !
In vorige artikels op de site kon je al verschillende artikels en foto’s lezen
uit de ‘oude doos’. ☺
Nu –anno 2013- is het bijna een mirakel dat zoveel mensen onze sport nog kunnen
inpassen in vaak drukke agenda’s en vele verplichtingen.
Het hart voor onze sport zit dan ook op de juiste plaats : al van kleine mikraba tot
grote senior wordt steeds een nieuw stukje onthuld van onze sport (de nekworp, de
rugworp, verleggen, afzetten, enzovoort).
We zijn onze trainers en coaches zeer dankbaar om het geduld en de tijd vrij te
maken om deze kennis te delen met de ‘toekomst’ van onze clubsport.

Alles start met de basis …. ook in het krachtbal en we zijn zeer fier dat we dit jaar
kunnen werken met een grote groep mikraba’s !

Na Nieuwjaar starten we met de mikrabatornooitjes …..
en wil je nog eens weten ‘Hoe alles begon ?’, kom maar
eens een kijkje nemen ! Alle supporters welkom!

7.Onze balsport in de toekomst
Onze sport is een samenwerking van mensen die meestal ‘vrijwillig’ zich inzetten
voor onze sport en hopelijk kunnen we in de toekomst ook weer rekenen op alle
steun van aantekenaars, vlaggenmannen(en vrouwen), coaches, trainers en vooral
ook veel supporters….

onze ‘vijfde man/vrouw’ !!

AGENDA 2014
-De trainingen vervallen voor de jeugd omdat we op woensdag aan de feesttafel zijn
op Kerstmis en Nieuwjaar maar iets wat je zo wie zo al kunt aankruisen in je agenda
is de BOWLING op vrijdag 3 januari 2014. Inschrijven kan bij Karin !
Je komt toch ook eens kennismaken met die soort andere ‘bal’ ,

de BOWLINGBAL….. ☺ ☺
- Ook voor in jullie agenda vrijdag 10 januari 2014 : de Nieuwjaarsreceptie
in de kantine vanaf 19.30u. Iedereen welkom!

MICHIELTJE WENST IEDEREEN EEN
FANTASTISCH 2014, EEN GOEDE
GEZONDHEID EN EEN SPORTIEVE
COMPETITIE !

