GEELSE
G-KORFBAL
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CONTACT INFO
Voorzitter Geelse Korfbalclub (GKC)
Myriam Bergmans
Trichelhoek 14 , 2430 Laakdal
Tel.: 0499/51.31.51
E-mail: geelse@korfbal.be
• Trainer/coach G-Korfbal Koen Douw
Trichelhoek 14, 2430 Laakdal
GSM: 0499/12.97.47
E-mail: douw2@hotmail.com
• Trainer/ploegafgevaardigde: Eric Turlinckx
GSM: 0476/63.56.06
E-mail: eric.turlinckx@telenet.be
• Avalympics vzw: Theo Verdonck
GSM: 0486/25.61.41
E-mail: avalympics@pandora.be
• Psylos: Myriam Bergmans
GSM: 0499/51.31.51
E-mail: info@psylos.be
• Surf naar onze website voor de laatste nieuwtjes
http://www.geelse.be
Hier vindt u de trainingsuren en de data waarop de
wedstrijden doorgaan. Op het veld spelen wij achter de
jongensschool van Geel-Punt, de zaalwedstrijden gaan
door in zaal Axion.
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de beleving 'het recreatieve' primeert
t.o.v. de prestatie (het competitieve)
G-sport als geïntegreerde sport in een
reguliere club
succes als bekrachtiger
realiseren i.p.v. presteren
inclusie in 'gewone' clubgebeuren dus
betrokken bij alle activiteiten
ieder presteert naar eigen niveau en
mogelijkheden
winnaar en verliezer voelen zich beiden
winnaar
socialisatie en integratie bevorderen
streven naar grotere onafhankelijkheid
respect opbrengen t.o.v. zichzelf en de
andere
eigen kunnen en NIET-kunnen aanvaarden
sportieve ondersteuning bieden

GGeelse Korfbal Club
Daar moet je bij zijn !

GESCHIEDENIS
•
•

•
•
•
•
•

officiële start van een G-korfbalploeg september 2005 met 15
enthousiaste spelers
afsluiting seizoen 2005/2006 met geïntegreerde G-korfbalpoule
op 13 de lentetornooi GKC op 20/05/06 (deelnemers Rotterdam
Nederland, Schoten en GKC België)
opnieuw een geweldige start van seizoen 2006/2007 met
25 sportievelingen
trainingen worden opgedeeld in drie niveaugroepen
enkele recreatieve wedstrijden Nederland/België worden
georganiseerd in 2007
start van seizoen 2007/2008 met 30 enthousiaste G-korfballers in
drie niveaus
deelname aan oliebollentornooi te Rotterdam op 27/12/07 met 15
spelers (deelname van 7 clubs)
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•

‘Ik kom wat vroeger trainen om mee te helpen bij de Gtraining’ Yentl, jeugdlid junioren
‘Ik moet tijdens de kerstvakantie met Karin en Els wel komen
trainen want ze zijn zo enthousiast dat ze de oren van mijn
kop zagen!’ vader G-speler
‘Wanneer is ons volgend tornooi want ik voel dat we gaan
winnen! Ik maak al veel meer doelen dan vorig jaar.’
Steven, een gedreven G-korfballer
‘Ik verhuis … kan ik daar ook ergens korfballen in een club?
Ik doe dat zo graag maar geraak niet meer in Geel?’
Yanthe, G-korfballer
‘Ik neem verlof op het werk om mee te gaan op Gkorfbaltornooi. Het is deugddoend hen bezig te zien!’
Jef, bestuurslid

