
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNIIEEUUWWSSBBRRIIEEFF  

FFEEBBRRUUAARRII  22002211  

VVEELLDDCCOOMMPPEETTIITTIIEE  22002200--22002211  

Afgelopen weekend kregen we de officiële bevestiging vanwege de KBKB 
dat ook de veldcompetitie voor seizoen 2020-2021 volledig geannuleerd 
wordt. 
We hadden al gevreesd voor dit verdict, maar nu werd de knoop dus 
doorgehakt.  Voorlopig dus geen zondagen met een goedgevuld 
programma en een goedgevuld clubhuis… 
Maar laten we vooral positief blijven en samen duimen dat we tegen het 
einde van het seizoen toch nog één (of meerdere) leuke activiteit(en) 
kunnen organiseren! 
 

GGOOEEDD  EENN  SSLLEECCHHTT  NNIIEEUUWWSS……  

Laten we maar beginnen met het slechte nieuws: na vier seizoenen 
nemen we afscheid van onze hoofdcoach Rob.  De voorbije seizoenen 
heeft hij met hart en ziel onze kern begeleid.  Er waren ups en downs, 
mooie wedstrijden en moeilijke wedstrijden, maar Rob bleef steeds 
positief en slaagde er telkens weer in om het team gemotiveerd het veld 
op te sturen. 
Dit laatste seizoen verloopt jammer genoeg niet zoals gepland, waardoor 
het een afscheid in mineur lijkt te worden. 
 
Toch ook nog goed nieuws, want we zullen hem zeker nog zien op onze 
club.  Rob gaf reeds aan dat hij ATBS steeds wilt bijstaan waar nodig om 
advies te geven en hij blijft ook graag spelen bij ‘den 2’ zolang dit nog te 
combineren valt met zijn eventuele nieuwe uitdagingen. 
Rob, bedankt voor jouw inzet en ‘grinta’ de voorbije seizoenen!  Het was 
een plezier om je aan het werk te zien! 
 
En dan nog meer goed nieuws:  Eric Wauters heeft toegezegd om de 
uitdaging aan te gaan en in Rob zijn voetsporen te treden. 
Eric is op dit moment hoofdcoach bij Sint-Gillis-Waas en daarnaast nog 
jeugdcoördinator/trainer bij Ganda.  In het verleden was hij ook al 
hoofdcoach bij o.a. Ganda, Boechout-Vremde, enz.  Hij volgde ook de 
nodige opleidingen tot op het niveau ‘Trainer A’ en ademt korfbal. 
Hij zal dus vanaf volgend seizoen onze kern onder zijn hoede nemen en 
met hen aan de slag gaan om samen te streven naar mooie resultaten. 
Welkom Eric, we kijken er naar uit om met jou samen te werken! 
 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  
Dinsdag 02/02: 

- 19u30-20u30: Veltraining U19 

Woensdag 03/02: 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Zaterdag 06/02: 

- 13u30-14u30: Veldtraining 

Bewegingsschool/U6/U8 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Dinsdag 09/02: 

- 19u30-20u30: Veltraining U19 

Woensdag 10/02: 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Zaterdag 13/02: 

- 13u30-14u30: Veldtraining 

Bewegingsschool/U6/U8 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Dinsdag 16/02: 

- 19u30-20u30: Veltraining U19 

Woensdag 17/02: 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Zaterdag 20/02: 

- 13u30-14u30: Veldtraining 

Bewegingsschool/U6/U8 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Dinsdag 23/02: 

- 19u30-20u30: Veltraining U19 

Woensdag 24/02: 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

Zaterdag 27/02: 

- 13u30-14u30: Veldtraining 

Bewegingsschool/U6/U8 

- 15u00-16u00: Veldtraining U10 

 

KKoonn..  AATTBBSS  KKoorrffbbaallcclluubb  vvzzww  wwwwww..aattbbss..bbee  


