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KRACHTBALCLUB 

SINT-Michiels 

 



Inhoudstabel : 

Michieltje leest … 

-Uitslagen van mikraba’s, pupillen, miniemen en  

kadetten wedstrijden + foto’s                           

-Extra : Tornooi van Wachtebeke       

-Figuur van de maand : Frederik Tamsin      
 

Michieltje’s weetjes datjes…        
 

 

Michieltje viert          
 

Michieltje steekt de mouwen uit en… 

-Verslag spelletjesnamiddag        

- NIEUW : krachtbalkamp in Paasvakantie !!      
 

 

 

 

Indien je niet kunt aanwezig zijn op een wedstrijd, verwittig je best tijdig de 

trainers/coaches! Als het kan minimum een dag voordien zodat de coach nog voor 

een gepaste oplossing kan zoeken. 

Tel Karin : 0498/389770  

Tel Bobby : 0473/942431 

  



MICHIELTJE LEEST  

DE UITSLAGEN  

MIKRABA’S 

Geen tornooien gespeeld, wel veel getraind !! 

PUPILLEN 

10 DEC Bekerwedstrijd tegen Ichtegem  

14 JAN  Heist B – Sint-Michiels   

Voor deze wedstrijd moesten we onze barrageman Mats missen. We starten de 

wedstrijd met de 4 meisjes : Laureanne barrage, Kathelijne en Camille vleugel en 

Zoë achterman. Onze meisjes kenden een moeilijke start, nog in 

vakantiestemming lag het krachtbal ver………heel ver. Na 10 min kwamen de 2 

jongens Senne en Ronan op het plein, ze wilden vlug tonen wat ze konden. Door 

meer snelehid in het spel werden er ook weer fouten gemaakt. Heist kon 

profiteren van de fouten in verdediging van onze pupillen en het niet afwerken 

van de doelkansen. De ruststand was dan ook 15 – 2. 

Ronan had last van zijn voet en Camille van haar hand, waardoor we hen in de 2
de

 

helft moesten missen. Toch zagen de 4 andere het volledig zitten en met volle 

moed starten ze de tweede helft met een andere opstelling Kathelijne op barrage, 

Senne en Laureanne vleugel en Zoë terug achteraan. Met Zoë op eerste worp, 

Kathelijne 2de, Laureanne 3de en Senne laatste worp toonden onze pupillen toch 

dat ze weten hoe ze krachtbal moeten spelen. Balletjes die ze in de eerste helft 

lieten vallen werden nu wel gevangen, de fouten van de eerste helft waren 

vergeten. Ook in de aanval was het opmerkelijk beter: in 80 % van onze aanvallen 

hadden we een 4de worp, Senne moest meestal van ver afwerking maar slaagde 

daar toch enkele keren in. Heist moest hun aanval meestal vanuit hun eigen 

doelgebied starten, zodat ze nu ook moeilijk het doel van Sint-Michiels vonden. De 

tweede helft werd dan ook gewonnen door onze pupillen met 4 – 6. Dikke 

proficiat voor jullie inzet, om toch verder te spelen en te tonen wat jullie kunnen.  

Eindstand 19 – 8 

21 JAN  Sint-Michiels – Heist A  2-39 

28 JAN  Beitem – Sint-Michiels  13-6 

11 FEB Heist C – Sint-Michiels uitgesteld 



MINIEMEN JONGENS 

15 JAN Temse – Sint-Michiels   30 – 0 (FF) 

21 JAN Sint -Michiels – Osiris Aalst  24-11            

28 JAN  Beitem – Sint-Michiels  22-19 

12FEB  Sporting – Sint-Michiels  uitgesteld  

 

KADETTEN JONGENS 

10 DEC Bekerwedstrijd tegen Maldegem  

14 JAN Sint-Michiels – Aalter    18-14 

22 JAN Ingelmunster – Sint-Michiels   18-21 

28 JAN Sint-Michiels – Baasrode  30-0 (FF) 

11 FEB Moerdamme – Sint-Michiels  uitgesteld 

 

KADETTEN MEISJES 

14 JAN  Sint-Michiels – Ichtegem 29-11 

21 JAN  Male – Sint-Michiels 20-16 

Dat de wind een belangrijke rol zou spelen in deze wedstrijd was zeker waar. Onze 

meisjes starten tegen wind, door het windvoordeel kon Male gemakkelijk scoren 

uit 2 worpen onze meisjes hadden meer problemen met de wind en veel ballen 

belanden juist buiten de lijnen. Ruststand 15 – 7 misschien net iets teveel, maar 

Mara, Jasmien, Charlotte en Eva zouden er alles aan doen om de wedstrijd nog te 

winnen. Met in de tweede helft windvoordeel waren onze meisjes vertrokken 

voor een mooie achtervolging. Male had nu wel problemen met hun aanval, 

barrage Jasmien zorgde voor de belangrijke tikken en vleugels Charlotte en Mara 

konden enkele heel mooie ballen vangen, ook Eva stond nu achteraan goed te 

verdedigen. Met een sterke aanval kwamen we steeds een puntje dichter, Male 

begon te vrezen. Onze meisjes wilden het zo goed doen dat ze spijtig genoeg soms 

vergaten af te werken. De wedstrijd duurde net niet lang genoeg, we hadden de 

tweede helft wel gewonnen met 5 – 9, maar net niet gewonnen. Met de 

ingesteldheid en de vechtlust van deze wedstrijd kunnen we met volle moed naar 

de bekerwedstrijd tegen Buggenhout gaan. 

Eindstand  20 – 16 

 

28 JAN Sint-Michiels – Baasrode 30-7 

11 FEB Loppem – Sint-Michiels  uitgesteld 



 

FIGUUR VAN DE MAAND                       

 

Mijn krachtbalcarrière ben ik in 1983 begonnen samen met mijn broer Kurt, mijn 

neefjes Jurgen en Bart en Frederik Verplancke. Vroeger ben ik ook nog 

jeugdtrainer geweest. 

Na het behalen van de bekerfinales in lagere ben ik voor vier jaar vertrokken naar 

Inter Assebroek omdat zij daar geen barrage meer hadden en ik dacht daar nog 

iets te kunnen bijleren. Helaas ben ik na twee maanden spelen bij Assebroek 

noodgedwongen moeten stoppen wegens een langdurige ziekte, wat de rest van 

mijn leven zou bepalen.  Daar behaalden we toch nog het kampioenschap en de 

bekerfinale. 

Na die vier jaar ben ik teruggekomen naar mijn roots, waar mijn hart het meeste 

bonkt. Wel met de intentie om enkel mijn wedstrijdje te spelen …. Ik was wel de 

enige die dit geloofde. Na een jaar terug te zijn, zochten ze mensen voor het 

bestuur en ja, organiseren is wel iets dat mij ligt. Ik ben dan secretaris geworden. 

Het krachtbal blijft me boeien op en naast het plein ! 

Hopelijk kriebelt het bij jullie ook zo veel !!!! 

 

Volgende keer in de kijker : Jeugdtrainster Nele ! 

 

Hallo, Ik ben Frederik Tamsin, geboren op 

23 september 1974. Ik ben getrouwd met 

Mieke Tuytens en heb twee kinderen, 

Mats en Dina. 

Ik werk in een tandwielfabriek waar ik de 

arbeiders opdracht moet geven om 

bepaalde stukken af te werken zodat ik 

aan de klanten de producten op tijd kan 

afleveren.  

Ik heb van mijn zesde tot achttiende in de 

chiro gezeten en was mede 

verantwoordelijk voor de optredens 

(Thoprock) van mijn jeugdclub Thope. 

Mijn krachtbalcarrière ben ik in 1983 



MICHIELTJE’sMICHIELTJE’sMICHIELTJE’sMICHIELTJE’s    

Weetjes datjesWeetjes datjesWeetjes datjesWeetjes datjes    

Waarom speel je krachtbal ? 

- omdat je dan veel vrienden kan maken. (KADM) 

- omdat het toch zo’n leuke sport is ! (PUP) 

- omdat het leuk is om in een team te spelen.(KADJ) 

- omdat je kan lachen maar soms is het wel moeilijk !(MIK) 

Wist je dat … 

-Jasmien en Charlotte dikwijls de slappe lach krijgen 

-de enige manier om de kadetten meisjes uit de douche te krijgen, het 

uitdoen van de lichten is! 

- je op het Tornooi van Wachtebeke niet alleen kunt krachtballen  

maar ook zwemmen. 

- ons jongste lid, Victoria D’Hoore is. Zij wordt 7 jaar op 1 juni! 

-   

nationale en Yasmine speelt in de ploeg van 3
de

 nationale.  WAUW !!!! 

-We dit jaar een jeugd-krachtbal-kamp organiseren in de Paasvakantie ! 

Meer info op bladzijde  ??? 

- Floris onze redder in nood was in de wedstrijd tegen Aalst (MJ) : in plaats 

van forfait te moeten geven was Floris bereid om mee te doen en….. met 

drie hebben ze de wedstrijd gewonnen !! 

 - We verkopen koekjes om onze clubkas te spijzen. De opbrengst komt  

 volledig ten goede van onze jeugdwerking en wie weet kan er op ons kamp 

 nog een extra-tje vanaf! 

- De jeugddag gaat niet door op 31 maart 2012.  Wel worden -er indien 

nodig- uitgestelde wedstrijden gespeeld.  Dus hou zeker dit plaatsje in je 

agenda vrij !! 

 

 

Onze oudste jeugdspelers Lisa Verdonck(2
de

 jaar 

scholier) en Yasmine D’Hoore(1
ste

 jaar scholier) al bij de 

dames spelen. Lisa speelt bij de reserven van 1
ste

  



13/02 Ian Decloedt

14/02 Rosane VandeRijse

Jonathan D’Hoore 

15/02 Cindy Maenhout

18/02 Yasmine D’Hoore

25/02 Karin Ideler 

27/02 Mara Barbiaux

08/03 Steven Bonneure

13/03 Jens Denijs 

17/03 Dirk Timmerman

19/03 Zoë Catry 

25/03 Damian Vanwalleghem

10/04 Hilde Cattoor

13/04 Tim D’Hooge

14/04 Sofie Cool  

           Lisa Verdonck

21/04 Ingwie Derycker

25/04 Lisa Verdonck

Michieltje viert… 

De jarigen van februari, maart en april

Ian Decloedt    

Rosane VandeRijse   PROFICIAT  

 

Cindy Maenhout 

Yasmine D’Hoore 

 

Mara Barbiaux 

Steven Bonneure 

 

Dirk Timmerman 

Damian Vanwalleghem 

Hilde Cattoor 

Tim D’Hooge 

        AAN ALLEN !!

Lisa Verdonck 

Ingwie Derycker 

Verdonck 

en april: 

 

AAN ALLEN !! 

 



 

 

 

Onze sponsors: 

 

 

Hoofdsponsor: 

 

DELEYE BRUGGE, MAALSESTEENWEG 21, SINT-KRUIS 
DELEYE ROESELARE, BRUGSESTEENWEG 530, ROESELARE 

DELEYE KUURNE, BRUGSESTEENWEG 151, KUURNE 
BE KULT ROESELARE, BRUGSESTEENWEG 550, ROESELARE 

 

 

 

Andere sponsors: 

SONY CENTER BRUGGE, GISTELSESTEENWEG 356, SINT-ANDRIES 
(BROM)FIETSEN KOEN CRAPPÉ, RIJSELSTRAAT 50, SINT-MICHIELS 

AXA BANK, 'T ZAND 1, BRUGGE 
ROORYCK’S ISOLATIE, DAMSE VAART ZUID 27, SINT-KRUIS 

BISTRO DE TIJL, TORHOUTSESTEENWEG 455, SINT-ANDRIES 
RESTAURANT GRIFFIOEN, KERKSTRAAT 163, BLANKENBERGE 

KAPSALON TWINNY, TITECASTRAAT 93, SINT-MICHIELS 
PD KOELSERVICE, STEENBRUGSESTRAAT 41, LOPPEM 

BISTRO 'T OUD GEMEENTEHUIS, KORTRIJKSESTR 405, WAARDAMME 
OVALCO, MOERBRUGSESTRAAT 20, OOSTKAMP 

 


