
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNIIEEUUWWSSBBRRIIEEFF  

2255  AAUUGGUUSSTTUUSS  22002211  

BBRREEEEKK  DDEE  SSTTIILLTTEE……  

Het is een tijdje stil geweest vanuit het ATBS-front, maar dat betekent 
niet dat we, voor en achter de schermen, niet volop bezig zijn met de 
nodige voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. 
Hierbij dus alvast een eerste nieuwsbericht.  Vanaf volgende week gaan 
we terug van start met ons vertrouwde clubblad. 
 
Voor het opmaken van het clubblad is er een wissel van de wacht.  
Whitney heeft zich de laatste jaren ontfermd over het samenstellen van 
een mooi gevuld clubblad, voorzien van alle nieuwtjes en weetjes over 
onze club. 
 
Zij geeft de fakkel nu door aan Maxime.  Bedankt, Whitney, voor jouw 
inzet de voorbije jaren! Het was een plezier om jouw clubbladen te lezen.  
En… veel succes, Maxime! 
 

RREEAADDYY??  SSEETT??  GGOO!!!!!!  

Komend weekend gaat onze kern alvast van start met de competitie.  Zij 
starten een weekend eerder dan wat we gewoon zijn. 
Ze gaan meteen stevig van start met wedstrijden tegen Neerlandia, op 
het terrein van Neerlandia (Boer Janssensstraat, Gentbrugge). 
 
Onder leiding van coach Eric zal onze A-ploeg ook deelnemen aan de 
Beker van België.  De eerste wedstrijd van de voorrondes spelen we op 
ons eigen terrein op vrijdag 3 september tegen Edegem. 
Allen op post! 
 
Het eerste weekend van september starten al onze ploegen met hun 
competitie.  We hebben alweer een extra ploegje in de running: onze 
kampioenen van de U11.   
Zij spelen hun wedstrijdjes meestal op zaterdag en bijten de spits af op 
het terrein van ASKC op zaterdag 4 september. 
 
Zondag 5 september hebben we dan al meteen onze eerste thuiszondag 
met een goedgevuld programma van 5 thuiswedstrijden. 
 
We hopen jullie allen terug te zien langs de zijlijn en/of aan den toog! 
 
 
 
 
 
 

AAGGEENNDDAA  

Zondag 29/08: 

- 14:00: Neerlandia A – ATBS A 

- 15:45: Neerlandia B – ATBS B 

 

Vrijdag 03/09: 

- 20:00: BvB ATBS A – Edegem A 

 

Zaterdag 04/09: 

- 10:00: Vriendjesdag ATBS 

- 11:00: ASKC U11 – ATBS U11 

 

Zondag 05/09: 

- 10:00: ATBS U19 – Vobako U19 

- 11:15: ATBS 3 – Temse 4 

- 12:30: ATBS 2 – Minerva 2 

- 14:15: ATBS A – Sparta Ranst A 

- 16:00: ATBS B – Sparta Ranst B 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 september 2021 

10u00 – 11u30 
 

Vriendjesdag ATBS 
 

Alle sportieve jongens en meisjes 

zijn welkom om kennis te komen 

maken met onze club. 

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


