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MICHIELTJE LEEST MICHIELTJE LEEST MICHIELTJE LEEST MICHIELTJE LEEST     

Het seizoen  2011-2012 zit er al weer een eindje op en het nieuwe seizoen staat voor de 

deur!  

1.Hieronder toch nog even de einduitslagen van onze jeugdploegen 

in competitie : 

PUPILLEN : 

Hebben ‘buiten competitie’ gespeeld en krijgen dus geen rangschikking in het klassement. 

Toch even meegeven dat ze het SCHITTEREND en met veel inzet hebben gedaan ! Proficiat! 

MINIEMEN JONGENS: 

Hebben ‘buiten competitie’ gespeeld en krijgen ook geen rangschikking in het klassement. 

Hadden een goede inzet om de sprong naar de kadettenreeks en de bal van 3 kg te 

verwerken. Proficiat! 

KADETTEN JONGENS: 

Behaalden een 3
de

 plaats op een totaal van 10 ploegen met 54 punten. Dikke duim voor hun 

resultaat! 

KADETTEN MEISJES: 

Behaalden een 3
de

 plaats op een totaal van 10 ploegen met 56 punten. Schitterend gedaan ! 

 

2.Deze ploegen speelden ook in de bekercompetie : 

PUPILLEN  : uitgeschakeld in de 1/8 finales tegen Heist met 43-3 op 10 december 2011. 

MINIEMEN JONGENS : uitgeschakeld in de kwartfinales tegen Beitem  

met 17-25 op 24 maart 2012. 
 

KADETTEN JONGENS : uitgeschakeld in de kwartfinales tegen Aalst  

met 20-10 op 25 maart 2012. 

KADETTEN MEISJES : uitgeschakeld in de kwartfinales tegen Buggenhout  

met 26-14 op 25 maart 2012 

Voor allen een dikke duim !! 
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FIGUUR VAN MICHIELTJE : NELE BRUGGEMAN 

   

Ondertussen rondde ik ook mijn 3
de

 seizoen af bij de dames van Sint-Michiels (ook in 1
ste

 

nationale) en kijk vol ongeduld uit naar het volgende seizoen! 

Sinds 2011 speel ik ook handbal bij OLVA Brugge. Het is een hele leuke sport maar krachtbal 

gaat toch nog steeds voor ☺! 

Op dit moment werk ik in Oostende maar vanaf 1 oktober mag ik starten aan de opleiding 

inspecteur bij de politie. Hopelijk kan ik alles nog blijven combineren zodat ik niet hoef te 

stoppen met krachtballen én training kan blijven geven aan “mijn” kleine schaapjes ☺…. 

 

Bedankt Nele ! 

Van alle kleine en grote ‘schaapjes’ xx 

Krachtbal heb ik leren kennen door mijn 

papa, Hugo Bruggeman. Al van toen ik 

klein was ging ik bijna elk weekend mee 

naar de krachtbal in Assebroek.   

In 2006 ben ik zelf beginnen spelen mij 

KBC Assebroek in 3
de

 nationale. Daar heb 

ik 4 seizoenen gespeeld. In 2007 leerde ik 

mijn vriend, Nico Van Renterghem kennen 

en na 4 jaar leek de stap naar 

krachtbalclub Sint-Michiels de beste 

keuze. Ik werd er direct met open armen 

ontvangen en geef al 2 jaar training aan de 

mikraba’s onder begeleiding van Karin en 

vanaf seizoen 2012-2013 samen met 

Sandra.  
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MICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJE’S WEETJES DATJES’S WEETJES DATJES’S WEETJES DATJES’S WEETJES DATJES 

Wist je dat : 

 

- je voor iedere training best ook je loopschoenen meeneemt. 

 

- je best minimum een kwartier voordien op de training aanwezig bent om    

  je klaar te maken zodat de training op tijd kan beginnen. 

 

- scholieren, kadetten, miniemen en pupillen trainen op  

  woensdag van 18.15u tot 19.30u 

 

-mikraba’s (pupillen) trainen op zaterdag van 10.30u tot 11.30u 

 

-we veel nieuwe trainers(trainsters)/coaches hebben voor onze jeugd, hier nog 

even een overzicht : 

  *Siebe, Hannes en Robin voor scholieren en kadetten jongens 

  *Nathalie en Sofie voor kadetten meisjes 

  *Karin voor de pupillen 

  *Nele en Sandra voor de mikraba’s 

 

- indien je niet kunt aanwezig zijn op een wedstrijd, je best tijdig de 

trainers/coaches verwittigt!  Als het kan, minimum een dag voordien zodat de 

coach nog voor een gepaste oplossing kan zoeken. Je kunt ook altijd Karin onze 

jeugdverantwoordelijke bereiken op volgend nummer : 0498/389770. 

 

- er op de site een nieuw ‘luikje’ voor de jeugd voorzien werd. Je kunt er 

binnenkort verslagjes en uitslagen van jeugdwedstrijden terugvinden. Ook de 

kalender met vertrekuren staat op de site www.krachtbalsint-michiels.be. 

 

 - we binnenkort lid worden van FACEBOOK…. Wordt vervolgd.  
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MICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJE’S’S’S’S    AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA 

 

08-09  Pup 11u   KBC Male – Sint Michiels   vertrek 10.15u 

08-09  KJ 13.15u Sint-Michiels – KBK Temse  

08-09  KM 14.15u Sint-Michiels – Koekelaere 

08-09  SJ 15.30u Beitem – Sint-Michiels  vertrek 14.30u 

 

15-09  Pup 12.30u Sint-Michiels – KB Moerdamme 

15-09  KM 15.00u Avanti Lissewege – Sint-Michiels vertrek 14.15u 

15-09  SJ 17.30u Sporting Brugge- Sint-Michiels     vertrek 16.45u 

16-09  KJ 13.15u Buggenhout – Sint-Michiels     vertrek 11.45u 

 

22-09  Pup 15.00u KBC Heist A - Sint-Michiels    vertrek 14.00u 

22-09  KJ 14.15u Sint-Michiels – KB Moerdamme 

22-09  KM 15.15u Sint-Michiels – KB Moerdamme 

22-09  SJ 13.00u Sint-Michiels – KBC Male 

 

29-30 september ’12  : bekercompetitie 

 

06-10  Pup 15.30u KBC Heist C– Sint-Michiels    vertrek 14.30u 

06-10  KJ 17.45u Osiris Aalst – Sint-Michiels  vertrek 16.15u 

06-10  SJ 17.00u Snellegem – Sint-Michiels  vertrek 16.15u 

07-10  KM 09.30u Loppem – Sint-Michiels  vertrek 08.45u 

 

13-14 oktober’12 : verkiezingen – eventueel uitgestelde wedstrijden 

 

20-10  Pup   vrij 

20-10  KJ 12.30u Sint-Michiels – KBK Ichtegem 

20-10  SJ 13.00u Sint-Michiels – KBK Ichtegem 

20-10  KM 14.15u Sint-Michiels – KBK Ichtegem 

 

27-10  Pup 13.00u Lissewege – Sint-Michiels vertrek 12.15u 

27-10  KJ 13.15u Sint-Michiels – HO Beitem 

27-10  KM 14.15u Sint-Michiels – HO Beitem 

27-10  SJ 16.30u Koekelare – Sint-Michiels vertrek 15.30u 
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03-04 november ’12 : bekercompetitie 

 

10-11  KJ 11.00u Male – Sint-Michiels  vertrek 10.15u 

10-11  KM 16.00u Baasrode – Sint-Michiels  vertrek 14.30u 

10-11  SJ 13.45u Lissewege – Sint-Michiels vertrek 13.00u 

11-11  Pup 10.00u Sporting Brugge – Sint-Michiels  vertrek 09.15u 

 

17-11  Pup 12.00u Sint-Michiels – KBK Ichtegem B 

17-11  SJ 13.00u Sint-Michiels – HO Beitem 

17-11  KM 14.15u Sint-Michiels – KRB Jabbeke 

18-11  KJ 11.45u Varsenare – Sint-Michiels    vertrek 11.00u 

 

24-11  KJ   vrij 

24-11  SJ 17.30u Sporting Brugge – Sint-Michiels  vertrek 16.45u 

25-11  Pup 09.00u Ingelmunster – Sint-Michiels    vertrek 08.00u 

25-11  KM 15.45u Buggenhout – Sint-Michiels       vertrek 14.15u 

 

01-02 december ’12 : bekercompetitie 

 

 

Rest kalender : zie Michieltje 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Een dikke proficiat aan alle voorbije en toekomstige jarigen !!

JUNI

1

18

27

SEPTEMBER

21

28

OKTOBER

25

28

NOVEMBER

11

14

20

KIJK OOK EENS OP DE SITE…. IEDERE WEEK STAAN ALLE JARIGE LEDEN EROP VERMELD : 

ZOWEL GROOT ALS KLEIN  !!!!

 

MICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJE    VIERTVIERTVIERTVIERT 

Een dikke proficiat aan alle voorbije en toekomstige jarigen !!

JUNI 

1 Victoria D’Hoore 

18 Dina Tamsin 

27 Stef D’Hooge 

SEPTEMBER 

21 Kjell Moerman 

28 Kathelijne D’Hoore 

OKTOBER 

25 Senne Catry 

28 Mats Tamsin 

NOVEMBER 

11 Ian Decloedt 

14 Jasmien Vandenbruwaene 

20 Charlotte D’Hoore 

KIJK OOK EENS OP DE SITE…. IEDERE WEEK STAAN ALLE JARIGE LEDEN EROP VERMELD : 

ZOWEL GROOT ALS KLEIN  !!!!  
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Een dikke proficiat aan alle voorbije en toekomstige jarigen !! 

KIJK OOK EENS OP DE SITE…. IEDERE WEEK STAAN ALLE JARIGE LEDEN EROP VERMELD : 
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MICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJEMICHIELTJE    STEEKT DE MOUWEN UIT EN ….STEEKT DE MOUWEN UIT EN ….STEEKT DE MOUWEN UIT EN ….STEEKT DE MOUWEN UIT EN …. 

1.STRIP : KRACHTBAL IN DE PAASVAKANTIE… 

      

In de voormiddag hebben Sofie en Nele zich al ontfermd over de schaapjes ☺☺☺☺ met enkele 

leuke buitenspelletjes maar helaas kwamen er wat buien opzetten en de begeleidsters 

zetten hun creatieve brein weer aan het werk binnen …. 

      

                                                      

Op donderdag in Sint-Michiels …. 

Karin komt welgezind en lachend de 

parking af, volgepakt met 

benodigdheden voor het bereiden 

van een super-smakelijke maaltijd 

voor de jeugdspelers van haar 

krachtbalclub. 

 

Hopelijk 

heb ik alles 

mee ! 

We gaan met de reuzemikado spelen: 

Je mag proberen een stokje te pakken 

maar de rest mag niet bewegen… 

Joepie ! Dat kan ik 

goed …. 

Jasmien, help !  

Ik kan er niet bij ! 
En het was 

leuk….  Er 

werd veel 

gelachen en … 

ook Nele zag 

dat het goed 

was !  
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Na het eten en het opruimen, verplaatsten de spelers en begeleiders zich naar een 

geheimzinnig oord …. waar een bekend persoon op hen wachtte… 

    

Stappend door het groen met (lege) bakken kwamen ze dan eindelijk aan op hun 

bestemming…. 

Het volgende spelletje was er 

eentje om de hersenen te pijnigen : 

zoveel mogelijk dingen kunnen 

onthouden bij het ‘telefoneren’  ! 

Ronan had niet zoveel geluk want 

bij ieder fout antwoord was Nele 

paraat om hen een zwarte bol  op 

hun snoet cadeau te doen !   

 

En ondertussen in de keuken …. 

Ik ben de winnaar ! 

Of niet ????? 

Lalalala ! Ik maak 

graag soep!   

Het is eten is klaar, 

allen aan tafel ! 

SMAKELIJK !!! 

Pff, zijn we er 

bijna ? 

He-ho he-ho, … 
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Het was een leuke dag ! Bedankt aan alle begeleiders ! 

 

De mysterieuze 

persoon was Dirk, die 

ons wat meer ging 

vertellen over 

klimmen.  Eerst 

proberen over de lage 

balkjes en later in de 

hoge bomen MAAR 

veiligheid eerst ! De 

helmen op het hoofd 

waren verplicht !  

Luister even … Goed zo, Victoria ! 

Niet te vlug 

hee , Jasmien ! 
NEE-EE !! 

En toen was het pauze met een 

lekker appeltje … MMMMM! 

Velen bereikten het doel hoog in de bomen ! 

Proficiat ! 

Ik ben er ! 
De anderen keken vol 

spanning en bewondering ! 
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2. MEGAFESTATIE : 15 juli 2012 

 

Op 15 juli trokken de Michieltjes-krachtballers – groot en klein- als rijke baronnen en 

baronessen naar de kust.  Er schreven zich 28 volwassenen en 8 kinderen in, een toffe bende 

om mee op stap te gaan….. en dat hebben de toeristen en kustbewoners geweten !! 

Enkele foto’s : 

    Opdrachten uitvoeren …. 

       

       

            Lekker eten mmmmmmmmmmmm…                      en veel genieten !!!! 

 

U kunt een uitgebreid verslag binnenkort lezen op onze site ! 
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 STARTDAG : woensdag 22 augustus 2012 

Toen het Michieltjes-team weer eens rond de tafel zat om het komende seizoen voor te 

bereiden, ontstond het idee om met alle spelers – zowel groot als klein – een training te 

organiseren. Zo werd de kloof tussen de beide groepen kleiner en kon iedereen elkaar beter 

leren kennen. 

Zo gezegd, zo gedaan. Nathalie – onze kersverse trainster van de kadetten meisjes- stond 

paraat om deze training te leiden.   Zo gezegd, zo gedaan….. 

 

 
Alle aanwezigen : Jens, Tim, Kjelll, Stef, Mara, Zoë, Stefaan, Bart, vriend van Floris, Floris, Ian, Jonathan, Yasmine, Charlotte, 

Nathalie, Fleur, Celine, Frederik, Pico, Nele en Nore, Senne, Mats, Victoria, Dina, Kathelijne en Bjarni. Niet op de foto : Leen, 

Jasmien 

   

Nathalie gaf iedereen als eerste opdracht zichzelf 

voor te stellen. Daarna waren de ‘kring-oefeningen’ 

aan de beurt. 

Gelach alom want zeg nu eens zelf, wie zou niet 

glimlachen als Stefaan haasje over moet doen met 

Victoria (die net 1m 25is)….  

     Hieronder vinden jullie een paar sfeerfoto’s : 
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  Daarna volgden nog een aantal groepsspelletjes :   

   

 

Vanaf de doellijn moesten de heren de dames naar de overkant brengen… 

  

 

Hiernaast : onder de benen door kruipen. 

Jonathan loste het probleem met kleine 

zus, Victoria zo op ….. hupla in de lucht ! 

 

Hieronder : Dit spreekt pas tot de 

‘krachtbal’-verbeelding … een heuse 

dwarslijn gemaakt uit kledij ! Twee 

groepen kampten om de langste lijn…. Het 

werd een gelijkspel en vele blote benen, 

voeten en borstkassen…. ☺ 

Hiernaast wordt Leen met verenigde jeugd-

krachten naar de overkant gedragen. 

 

Hierboven een variant op het spelletje tikkertje in 

groep : 

Nele met de kleinste ‘dames’ Dina en Victoria op 

jacht … 
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Daarna volgde de POWER-oefening  : het touwtrekken. Er werden twee groepen gemaakt en dan kon 

het beginnen :                                  “   HEY HUP – HEY HUP !  “ 

        

 

De training werd afgesloten met een wedstrijdje ‘gemengd’  :  meisjes/dames en jongens/heren. 

  

 

Na het ‘noeste’ werk werd er getrakteerd met croque-monsieurs.  MMMMM ! Dat was lekker ! 

En de winnaars van deze training zijn ….. IEDEREEN DIE AANWEZIG WAS ! 

    

 

 

 Bij deze wensen we iedereen -groot en klein- ook een schitterend seizoen ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Waarom kom ik toch iedere woensdag op dit veld ?

‘Het wordt weer lastig ‘ wordt mij net verteld.

Telkens maar luisteren en doen wat er wordt gezegd….

Ik had mij beter nog wat in de zetel gelegd….

Maar plots zie ik een bekend gezicht

die alle fysieke arbeid een beetj

Zie daar,mijn ploegmaten die veel voor mij betekenen,

Het zijn zij

En voor hen ben ik uit de zetel gekropen

Om samen toertjes te lopen

en af te zien op het plein….

Voor mijn ploeg zal IK er altijd zijn !

 

 

ik toch iedere woensdag op dit veld ?

‘Het wordt weer lastig ‘ wordt mij net verteld.

Telkens maar luisteren en doen wat er wordt gezegd….

Ik had mij beter nog wat in de zetel gelegd….

Maar plots zie ik een bekend gezicht

die alle fysieke arbeid een beetje verlicht.

Zie daar,mijn ploegmaten die veel voor mij betekenen,

zij waar ik altijd op kan rekenen.

En voor hen ben ik uit de zetel gekropen

Om samen toertjes te lopen 

en af te zien op het plein…. 

Voor mijn ploeg zal IK er altijd zijn !
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ik toch iedere woensdag op dit veld ? 

‘Het wordt weer lastig ‘ wordt mij net verteld. 

Telkens maar luisteren en doen wat er wordt gezegd…. 

Ik had mij beter nog wat in de zetel gelegd…. 

Maar plots zie ik een bekend gezicht 

e verlicht. 

Zie daar,mijn ploegmaten die veel voor mij betekenen, 

waar ik altijd op kan rekenen. 

En voor hen ben ik uit de zetel gekropen 

Voor mijn ploeg zal IK er altijd zijn ! 


