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KERN RIVIERA/DEURNE - SIKOPI

Afgelopen weekend was er een met veel emotie. Niet eigenaardig aangezien we tweemaal
onze rechtstreekse rivaal Sikopi troffen tussen de lijnen. De te kloppen ploeg. Dit liep niet
zo van een leien dakje m.a.w. we zullen ergens anders voor een verrassing moeten zorgen.
Uitslagen: Riviera/Deurne – Sikopi 15-18
Sikopi – Riviera/Deurne 12-12
LEES MEER van deze wedstrijden in de verslagen van onze journalist Calimero.
HIER al onze uitslagen.

KERN RIVIERA/DEURNE - AKC

Volgende week treffen we op eigen veld AKC Luma. Misschien kunnen we dan al voor de
verrassing zorgen?
HIER de programmatie van volgende week.

U13 RIVIERA/DEURNE – PUTSE

Ook onze U13 gingen van start met de competitie, en hoe! Onmiddellijk met een knallende
10-2 overwinning tegen Putse. Dit met de hulp van enkele U11 toppers die de tekorten in
de rangen kwamen opvullen.
Misschien een warme oproep hier aan de ouders om een klein verslagje te maken zodat we
dit hier mee in Flash kunnen zetten.
HIER al onze uitslagen.
HIER de programmatie van volgende week.
Bekijk ook meer foto's van de match HIER op onze facebook pagina.

U11 RIVIERA/DEURNE – HMKC

Onze U11 trof Hoboken/Mercurius in de challenge. Zij bleken een maatje te groot en zo
moesten we het onderspit delven met een 3-7 uitslag. Elke wedstrijd is een training en dus
zo zijn we weer beter gewapend om volgende week een nieuwe uitdaging aan te gaan.
HIER al onze uitslagen.
HIER de programmatie van volgende week.
Bekijk ook meer foto's van de match HIER op onze facebook pagina.

NIEUWE SHIRTS JEUGDTRAINERS

Onze jeugdtrainers staan in het nieuw dankzij onze sponsor One Bill Global.

TOOGUITBATING SPORTPALEIS

Waar zijn die handjes?
Er werd nog extra evenementen aan onze toogplanning toegevoerd,
nl Niels Destadsbader op 26/11/21 en Bart Peeters op 21/12/21.
Sportpaleis
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zondag

30/10/2021
19/11/2021
18/12/2021
26/11/2021
26/12/2021

18:00h
18:00h
18:00h
18:00h
13:00h

Regi
Night of the Proms
Dimitri Vegas & Like Mike
Niels Destadsbader
Like Me

12:00h
12:00h
13:00h
18:30h

European Open Tennis
European Open Tennis
Holiday on Ice
Bart Peeters

Lotto Arena
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag

19/10/2021
21/10/2021
03/12/2021
21/12/2021

VERSLAGEN
KERN A RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
Vrijdag 03/09/2021 Ri4aDeurne – Sikopi 15-18
Zondag 05/09/2021 Sikopi – Ri4aDeurne 12-12

We weten nu al waarom we het niet altijd echt gemist hebben !!!
Na onze terecht met 7-21 verloren eerste thuiswedstrijd met inzet tegen titelkandidaat
Floriant, moesten we het 2e weekend al vol aan de bak en was het erop of eronder, tegen
rechtstreeks concurrent Sikopi. Wegens God weet welke reden was het ook ineens een
dubbele confrontatie heen en terug, meer bepaald een thuiswedstrijd op vrijdagavond, een
uitwedstrijd op zondagmiddag. Weinig tijd dus om ook maar iets bij te sturen, tenzij enkele
personeelswissels maar … helaas vertoonden beide matchen een vrijwel gelijkaardig
wedstrijdverloop. We starten tot hiertoe steevast best aardig, komen in de aanvangsfase
ook altijd op voorsprong ( in alle 3 onze matchen al, zelfs 2-0 tegen Floriant !), hebben dan
plots de grootste moeite om onze voorsprong vast te houden, laat staan uit te diepen,
gaan rusten met een kleine voorsprong of gelijke stand en … vallen in de 2 e helft te snel
zonder adem. Op 3 matchen hebben we ook al minstens 5 of 6 stippen gemist, meestal
dan nog op cruciale momenten ! En zelfs tegen een jonger, fel gewijzigd, veel minder
ervaren maar enthousiast Sikopi, betalen wij helaas cash en is het de volgende weken al
bang vooruit kijken en hopen dat er nog ergens ne rijpe Granny Smith uit de kast valt ?
Starten deden we zondag tegen Sikopi met een licht gewijzigde basisacht tegenover
vrijdag, met Kirsten in plaats van Kim en Glenn in plaats van Nick aan de opworp. Na de
1-0 op schot van een heer, grijpen we met treffers van achtereenvolgens Kiani, Maarten,
Siele en Sany de macht, voor plots een 1-4 tussenstand. Met dan weer plots het
fenomeen dat de machine onverklaarbaar stokt en we te lang op die verlossende korf
moeten wachten. Resultaat : de 3-4 op schot van een dame en de 4-4 op schot van een
heer. Krikke steekt het vuur terug aan het lont met een verre 4-5, een dame mildert voor
5-5, Maarten op prima inloper en meegeven van Kirsten voor een stip en de 5-6. Sikopi
lost nu echter niet meer, met de 6-6 via schot van een heer, Sany dan opnieuw op schot
voor 6-7 en na de 7-7 van een dame, plots bij 7-9, toch nog een tweepuntenkloof voor de
rust, via Maarten en Siele. En toch ook al wat animo bij 3x flagrante aanvallende fouten
van een Sikopi-heer … onder de neus van de scheidsrechter, kwestie van de sfeer al wat
op te poken !
En we beginnen best gedreven aan de 2e helft met een prima schot van Kane dat er nog
jammerlijk uitrolt, zelfde resultaat voor een prima poging van Sany. En er mag ook al eens
gelachen worden ( dan toch nog !) met Krikke die zijn heer achter de korf fantastisch laat
meeverdedigen … terwijl de bal al 20 seconden in het andere vak is. Toch is het Sikopi dat
via dame de eerste korf van de 2e helft net, voor de 8-9, Kiani echter met prima rebound en
stipfout, voor de 8-10. Geen vuiltje aan de lucht dus en we houden de situatie prima onder
controle … tot de controle abrupt en buiten onze wil wordt overgenomen ! Na de 9-10 op
schot van een heer steken we immers toch weer een goede aanval in mekaar, Kirsten
mooi naar binnengeloodst voor een zuivere inloper met stipfout maar … onbegrijpelijk
afgefloten en aanvallende fout tegen ! Iedereen op zijn achterste poten bij zoveel onrecht
uiteraard, de scheidsrechter ook naar zijn alter ego voor een second opinion en … weg
mogelijke 9-11 maar in plaats daarvan balbezit Sikopi. Tot overmaat van ramp krijgt Sikopi
in de volgende aanvallen tot 2x toe wel een stip mee, met gelukkig nog wel één misser
maar wel plots 10-10 en Sikopi volledig terug in de match, tegenover een mogelijke
voorsprong. Tot overmaat van ramp missen we via een nochtans uitstekende Kane een
stip na rebound. Sikopi gooit dan voor het eerst zijn vrouwelijke topscorer in het spel en
Jeffrey komt tijdelijk Kane aflossen.

De match sleept zich stilletjesaan naar de eindfase en wordt zienderogen bitsiger. Sany
heeft pech met een schot dat tot 3x op de korf botst maar niet binnenvalt, Kiani wel
opnieuw op inloper met stip en de 10-11. Een dekselse, jonge, goede Sikopi-heer echter
met een no-nonsens knal achter de korf, voor een magistrale 11-11.
We willen uiteraard de 2 punten en zetten met wissels van Brooklyn voor Kirsten en Kane
opnieuw in de plaats van Jeffrey, extra druk. Met rendement ook, want bij één van de
eerste acties van Brooklyn, krijgt deze een stip mee en de 11-12. Met nog minder dan 7
minuten op de klok de druk dus terug bij de thuisploeg, met de te snelle 12-12 op schot
van een dame. De laatste minuten zijn dan een ware heksenketel met langs beide kanten
echt de wil om de overwinning te claimen maar … ook de wederzijdse schrik om niet op
die fatale counter te lopen. Verdedigend doen we dan meer dan onze job en buiten enkele
verre schoten geven we echt niet veel meer weg. Bij Sikopi wordt nog een extra
“Terminator” ingebracht, die de laatste 3 minuten werkelijk geen enkele bal geraakt heeft,
wel alle lichaamsdelen van onze heren (maar het mag !). Zo ook bij het laatste blok en
balverovering van sterke “good old” Glenn, balletje naar het aanvallend vak en Krikke in
receptie en ineens ook schandalig langs achter onderuit geschoffeld … maar zonder fout,
met balverlies voor de onzen en weg laatste aanval. De bal gaat dan vervolgens ook nog
in een schermutseling buiten via de zijlijn aan onze bank, met uiteraard wat heen en weer
duwen en trekken en … zeker toch ook wat vragen aan het leidende duo. Die reageren
helaas zoals gewoonlijk, op de vooral door Ri4aDeurne reeds zo gekende manier, gele
kaart voor Krikke en ik vermoed ook coach Davor, zelfs een rode kaart voor Yannis op de
bank, voor blijkbaar een corrigerende, pedagogische tik, al is niet geweten aan wie ?
Sportief dus maar 1 op 6, vooral mentaal oplapwerk te verrichten ook en zeker
manschappen tellen voor de volgende confrontaties, gezien de mogelijke gekwetsten en
geschorsten. En dus weten we nu al waarom we het niet echt gemist hebben, vermits
een scenario zoals zondag ons de laatste jaren helaas al te vaak te beurt is gevallen ! En
fouten kan iedereen maken, met helaas soms verstrekkende gevolgen, dus … pleiten wij
andermaal voor een correcte, consequente en vooral voor alle ploegen gelijke leiding,
bestraffingen en sancties !
Is dat teveel gevraagd ? En wordt zeker vervolgd …

Calimero.

KERN B RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
Vrijdag 03/09/2021 Ri4aDeurne – Sikopi 15-18
Zondag 05/09/2021 Sikopi – Ri4aDeurne 12-12

Copy paste
Dat had ondergetekende en zeker u ongetwijfeld veel gezever bespaard ! Maar ze
hebben erom gevraagd, dus zullen ze het krijgen ! Mijn titel slaat terug op de
merkwaardige gelijkenissen tussen de wedstrijden van A – en B-kern tot op heden. Geen
verhaal tegen het uiteraard te sterke Floriant B in de aanvangsmatch, vrijdag thuis tegen
Sikopi net na rust op een maximale 4-korvenkloof voorsprong, om uiteindelijk met wat
geluk nog te eindigen op een ultieme 17-17 puntendeling, in de laatste seconden.
En ook zondagmiddag deden onze doublures min of meer een “A-kernke” ! Starten aan
100 per uur bijgevolg, voor al snel een 2-4 voorsprong, dan weer de ketting van het
tandwiel naar plots 6-6, voor een nieuwe opstoot naar een geruststellende 8-10 ruststand,
vooral onder impuls van scoorders Brooklyn, Jeffrey en John.
Zoë komt Nikita aflossen, Jeffrey blijft secuur met omgezette stip en 8-11. Tijd dan voor de
best wel indrukwekkende Sikopi-vrouweninfanterie ( ook in de heenwedstrijd al goed bij
schot !) voor een 3 op een rij en plots 11-11. We pikken dan net op tijd terug in met een
slim balletje over het hoofd van Jeffrey naar Yoni onder de korf, voor de korte kans en 1112. Op stip en schot van een heer gaan we dan voor de eerste keer in het deficit, John
zet met een rake knal bij 13-13 orde op zaken. Nikita neemt terug de plaats in van Zoë,
Yannis wordt met behulp van Rino en de daaropvolgende wissel met Nick, in het andere
vak gedropt. We kunnen echter niet verhinderen dat we op schot van een heer en de
herrezen Enya tegen een 15-13 achterstand aankijken. Jeffrey wordt dan in verdediging
door ne laagvliegende vrouwelijke UFO net van boven het kunstgras gemaaid, Rino legt
zijn stip binnen voor 15-14. We bewegen in de slotfase nog hemel en aarde voor
minstens een puntje, krijgen daarvoor met knap reboundwerk van Nick ook nog wel
ettelijke kansen maar … we stranden uiteindelijk op een jammerlijke 15-14 nederlaag.
Net zoals A-kern dus slechts 1 op 6 na onze 3 wedstrijden en zeker ook het besef dat het
voor puntengewin iets efficiënter en fysieker zal moeten !

E.T.

UITSLAGEN
KERN A
KERN B
KERN A
KERN B
KERN C
U13
U11
GEW 2
GEW 3

RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
SIKOPI – RIVIERA/DEURNE
SIKOPI – RIVIERA/DEURNE
SIKOPI – RIVIERA/DEURNE
RIVIERA/DEURNE – PUTSE
RIVIERA/DEURNE – HMKC
ASKC – RIVIERA/DEURNE
VOBAKO – RIVIERA/DEURNE

15 – 8
17 – 17
12 – 12
15 – 14
8–8
10 – 2
3–7
22 – 10
19 – 2

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
KERN A
KERN B
KERN C
U13
U11
GEW 2
GEW 3

12/09
12/09
12/09
12/09
11/09
12/09
12/09

15:30
14:00
12:40
09:30
13:00
10:00
11:00

RIVIERA/DEURNE – AKC
RIVIERA/DEURNE – AKC
RIVIERA/DEURNE – AKC
LUBKO – RIVIERA/DEURNE
ATBS – RIVIERA/DEURNE
RIVIERA/DEURNE – AKC
RIVIERA/DEURNE – GANDA

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
LUBKO

Gellenberg 18a, 3210 Lubbeek

ATBS

Sportterreinen Ter Rivierenhof, 2100 Deurne

