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KERN RIVIERA/DEURNE - AKC

Deze week troffen we op eigen veld AKC. Daar waar de B en C ploeg deze tegenstander
nog wist te verslaan, moest onze A-ploeg helaas het onderspit delven.
LEES MEER van deze wedstrijden in de verslagen van onze journalist Croc Monsieur.
HIER al onze uitslagen.

KERN VOORWAARTS – RIVIERA/DEURNE

Volgende week spelen we uit op Voorwaarts, een ploeg die in deze competitie enkele heel
tegenstrijdige resultaten behaalde. Hopelijk dus ook een offday tegen ons. Allen daarheen!
HIER de programmatie van volgende week.

U13 LUBKO – RIVIERA/DEURNE

Konden onze U13 hun straffe start van vorige week evenaren? Dat zal wel zijn! Deze keer
gingen ze met 2-11 winnen bij het verre Lubko.
HIER al onze uitslagen.
HIER de programmatie van volgende week.

U11 ATBS – RIVIERA/DEURNE

Onze U11 toppertjes gingen voorbije weekend de pleinen van ATBS onveilig maken. Toch
voor ATBS want ze gingen er met maar liefst 0 – 12 winst aan de haal. Proficiat !!
HIER al onze uitslagen.
HIER de programmatie van volgende week.

VERSLAGEN
KERN A RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
Zondag 12 september 2021 Ri4aDeurne – AKC 16 – 25 (rust 7 – 13)
Speelden : Brooklyn, Kiani 1, Sany, Siele 2, Glenn 2 (Jeffrey 2), Kane 5, Krikke 3,
Maarten 1 (Yannis)

De cijfers zeggen (gelukkig !) niet alles !
Want om met de deur in huis te vallen : we speelden onze beste match tot op heden.
Allez, met een kleine nuance dan toch, zeker onze 2 e helft biedt perspectieven ! In
tegenstelling tot de vorige matchen hebben we het nu immers in de eerste 20 minuten van
de wedstrijd laten liggen, wanneer we welgeteld … 2 korven door het mandje krijgen en
helaas al op een ontluisterende 2-8 achterstand staan !
Na een volledig misgelopen eerste vrijworp van de onzen, is het eerste schot van een
AKC-heer, ook al meteen raak voor de 0-1. En … veel te snel ook al de 0-2, van opnieuw
een heer. We rechten onze rug via een prima snelle actie naar binnen van Maarten, de
gemeten strakke pas van Kiani en de knappe 1-2 inlegger. We proberen het dan met een
extra “kleine 9e man op de plein”, alle middelen heiligen het doel uiteraard maar terecht
stilgelegd en afgefloten door de uiterst correcte leiding ( weinig op aan te merken zondag,
dus als ’t goe is mag het ook gezegd worden !) . Kane beantwoordt dan de verrassende
aanvalsbeweging van zijn heer met “een bommetje”, waar zijn heer helaas nog ergens
onder zit ! Stip uiteraard en 1-3. AKC komt dan van alle kanten, een dame korft mooi de 14 van achter de korf, dat kan ik ook denkt een heer even later, voor al de 1-5. Het moment
ook voor onze (letterlijk en figuurlijk !) “aanstormende jeugd”, 90 cm hoog en toch al bijna 3
jaar oud, om al eens te proeven van een plaatsje op het veld in de A-kern, echter niet
geheel volgens de regels helaas en opnieuw eventjes noodgedwongen de wedstrijd
stilgelegd. Anderzijds ook wel de enige Rivierianen die niet te houden zijn en vrij geraken
op dat moment, want AKC heeft onze “groten” op dat moment volledig in de tang.
Brooklyn heeft pech bij een korte kans die niet wil binnenvallen, Maarten besluit zijn inloper
iets te enthousiast en dus over. Na ook nog een gemiste kans op de korf via Kiani, legt
AKC op inloper met stip tegen Sany voor 1-6 van een dame, ons manco pijnlijk bloot :
scoren !!! Na scheidsrechter Dré eerder op
de middag met den B, heeft ook de Krikke zichtbaar problemen met zijn
“Crocs”. Onze vroegere buren laten het niet aan hun hart komen, een heer knalt op schot
vlot de 1-7 binnen. Wie anders dan Kane dan, die uiteindelijk toch het “scheel” van de korf
vlamt, met de 2-7 op schot achter de korf. De rode draad van deze middag blijft helaas …
dat AKC gewoon altijd de gepaste reactie had, nu met de 2-8 van opnieuw een heer.
Pluspunt is wel dat ook wij plots zichtbaar wat los zijn, met de 3-8 van Kiani. Voor … de
snelle 3-9, op knal van een AKC-heer. Krikke schiet dan voor de verandering vervolgens
eens letterlijk uit zijn sloefen, voor de prima 4-9, onze tegenstander geeft echter geen
krimp, voor alweer de 4-10 tegenprik. Brooklyn heeft dan andermaal pech bij een schot
dat eruit botst, een inlopende AKC-dame echter alweer voor de 4-11. Maarten tikt dan
achter de korf enig mooi in één tijd richting Kiani onder de korf, prima verlengen richting
Glenn voor de korf en de fraaie onderhandse 5-11. We hebben het evenwicht in de
wedstrijd dan wel hersteld, Siele prikt uiterst gedecideerd de 6-11 binnen. Ook knap
overnemen in verdediging dan van “rots” Glenn, met overname en balverovering, Krikke in
het ander vak met een gemeten pas op Kane achter de korf, voor plots 7-11. Sany pakt
dan ook nog eens uit met haar vermaard “panneke”, een bezoekende heer zet ons echter
snel terug met de voetjes op de grond, met de 7-12. Glenn laat dan op vrije schietkans de
aansluiting liggen, onze verdediging is nu wel secuurder en zit ook veel strakker maar AKC
scoort werkelijk over alle 8, nu met een dame voor een raak schot en de te strenge maar
helaas correcte 7-13 ruststand.

Krikke op “nief” geleende Crocs (hopelijk met koopoptie !), voor ne “losse” en 8-13, Kane
dan voor de korf van de nieuwe hoop en de 9-13 op rake vrijworp. De kwelduivels echter
opnieuw om het spel te breken, voor de 9-14 via heer. Voor het eerst dit seizoen stralen
we echter wat vertrouwen en wilskracht uit, perfect geïllustreerd met de fraaie 10-14 van
Glenn, uit de draai. De 10-15 op schot van een heer is echter andermaal ons deel. Een
gedreven en goedspelende Siele zet onze ambities andermaal kracht bij, voor de knappe
11-15. Maar het is godgeklaagd en vooral sterk van een helaas erg solide en fris spelend
AKC, met alweer de counter en de 11-16. Maarten krijgt dan op perfect meegeven van
Glenn de korte kans onder de korf net niet binnen, een AKC-heer toont aan de overkant
andermaal efficiëntie, voor de 11-17 op schot. Ondanks ons meer dan deftig verweer,
komen we tegen dit sterk blok echter geen stap dichter, erger nog, op prima onderlinge
herenactie, krijgen we stilaan het 11-18 genadeschot. Goede pogingen van Sany, Kane en
Krikke vallen dan
niet binnen, Kane mikt bij een 2e kans achter de korf wel raak voor 12-18. Na de 12-19 op
korte kans van een heer en de 12-20 op inloper van een dame, nemen Jeffrey en Yannis
de plaats in van Glenn en Maarten. Kane trekt
nogmaals bij tot 13-20 op schot … AKC via heer onmiddellijk met de 13-21. Jeffrey knalt
dan in 2 opeenvolgende aanvallen de 14 - en 15-21 op het bord, dan kan een bezoekende
heer uiteraard niet achterblijven, met de 16-21 op schot. Kane heeft pech op een korte
kans, Krikke echter vervolgens op onnavolgbare wijze, voor een poging met ultieme ABSstop en de bangelijke éénhandige korf van ver en van de wedstrijd, voor 16-22. En zelfs
de AKC-invallers weten de mand hangen, voor de 16-23 na schitterende beweging van
een heer, de 16-24 via heer achter de korf en de uiteindelijk 16-25 eindstand, op schot van
een dame.
Ondanks meer dan deftig weerwerk, toch opnieuw een forse tik … al moeten we vooral het
positieve meenemen naar de volgende opdrachten. Het is immers niet elke week tegen
een zondag toch echt wel fris en uiterst efficiënt AKC. We waren helaas ook nog niet
allemaal top, wat naar de toekomst toe mogelijk een werkpunt en de sleutel kan zijn …
maar … na zondag doet hoop echt leven en doen ook vooral de andere uitslagen in de
Topleague vermoeden, dat de Wolf nog niet verzopen is !!!

Croc Monsieur.

KERN B RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
Zondag 12 september 2021 Ri4aDeurne – AKC 14-12
Speelden : Kim 1, Kirsten, Nicky (Zoë), Yoni, Jeffrey 4 + 1 sw, John 1, Nick 1, Yannis 6

Golden oldies
De jeugd heeft de toekomst … mits wat geduld en respect uiteraard ! Want aan kwaliteit en
talent mankeert het de jonge garde van AKC ongetwijfeld niet ( de cijfers uit hun
jeugdreeksen liegen niet !). Een clash tussen generaties dus, overal een actueel en heikel
punt blijkbaar, de (beginnende ?) bierbuikjes tegen de sixpacks, de strakke billen tegen
hier en daar een spataderke, zoals den Demarez zou zeggen ! In ieder geval wilde die
jonge bende dan ook maar al te graag de scalp van “de oude krakers” van Ri4aDeurne
maar keken ze diep in de eerste helft tegen een onverwachte … 7-1 tussenstand. Daar
zat aan de reacties van de bezoekende coach te zien, zeker onze “vrijwillige” maar vooral
bereidwillige scheidsrechter volgens hem voor iets tussen ! Daar kunnen wij ons uiteraard
wel iets bij voorstellen, maar deze brave man mag zeker niet vergeten, dat hij ons in een
zelfs niet zo ver verleden, zelf als scheidsrechter, ook menige steek richting hartstreek
bezorgd heeft !
In ieder geval namen onze doublures een gevleugelde start, met snel de 2-0 via een flukse
Yannis, zelfs 3-0 via John. De AKC-bank ook al voltallig recht bij de al-dan-niet verdedigde
vrijworp van Jeffrey (maar ja, wie kan daar nog aan uit?) maar wel de 4-0. AKC met dan
het eerste verweer en de 4-1 op schot van een heer, netjes gecounterd door een prima
verre knal uit de draai van Yannis
en 5-1. Onze dames voederen op dat moment vooral de heren, getuige de prima lange
kruispas van Kim op Jeffrey, vlot binnen voor de 6-1. Identiek dezelfde fase dan enkele
minuten later, nu Kirsten met de gemeten pas op opnieuw Jeffrey, die dat wel kan
waarderen en honoreren met de 7-1. Een korte kans van een heer betekent de 7-2, een
bevlogen Yannis echter al voor zijn 4e en 8-2. Na een niet-gefloten stip op Nick (?) legt
een AKC-dame de geruststellende 8-3 ruststand vast.
Maar wat heet geruststellend bij Ri4aDeurne ? Want andermaal dit seizoen lossen we in
de 2e helft de rol, niet onmiddellijk zo spectaculair als in vorige matchen maar toch
andermaal verontrustend. Via de 8-4 van een heer en de 8-5 op schot van een dame,
missen we via Nicky op stip ook een uitgelezen kans om onze voorsprong te vrijwaren,
afgestraft door een rake vrijworp van een AKC-heer aan de overzijde en 8-6. Onze lange
ballen blijven het echter doen zondagmiddag, Kirsten nu op de vrijstaande Kim achter de
korf, voor 9-6. Op stip mist Jeffrey dan vervolgens niet voor 10-6, een bezoekende dame
op schot voor 10-7. Zoë komt Nicky ondertussen aflossen en bij één van haar eerste
acties vindt diezelfde Zoë Nick achter de korf, voor 11-7. Wanneer een dame de 11-8
korft, is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht en reageren we gevat via een eveneens
trefzekere Jeffrey en 12-8. Bij ons beginnen er dan al hier en daar knoken en botten te
piepen en te kraken, vermoedelijk ook hoorbaar op het veld, vermits de jonge AKC-garde
plots een versnelling hoger schakelt ( of wij met wat kapotte bougies zitten ?). Op kort
schot van een dame wordt het 12-9, een stip tegen Kirsten wordt dan gemist, uitstel echter
vermits een heer in dezelfde aanval de 12-10 binnenprikt. Kim heeft pech bij een schot
dat eruit botst, scheidsrechter Dré zijn “Crocs” beginnen dan ook te lossen (mogelijks van
het gezaag aan de zijlijn !) en een AKC-heer profiteert optimaal van onze appelflauwte,
met de 12-11 op schot. Met nog iets meer dan 4 minuten te spelen, zien we plots ook de
bui weer hangen, voor het momentum bij AKC nu en de 12-12 op rake vlam van een
dame. Erop of eronder dus andermaal, gelukkig met Yannis op inloper, bruusk stoppen en
zijn tegenstander al dan niet met contact een meterke achteruit op zijn gat, wel genoeg
voor vrij aanleggen en 13-12. Bij de bezoekers zijn ze dan al pek en veren gaan halen,
lijden wij in één van onze laatste aanvallen onnodig balverlies maar … is ook John aan de
andere kant bij de pinken, voor een onderschepping en balbezit.

AKC zakt in de slotminuten uiteraard af, helaas komt voor hen een prima Yannis
uitstekend gepositioneerd in stelling, voor een zeker schot en de 14-12 einduitslag.
Eerste overwinning binnen bijgevolg, na net op tijd de nodige weerbaarheid te hebben
getoond ! En … geduld is een schone deugd.

E.T.

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

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

16 – 25
14 – 12
15 – 13
2 – 11
0 – 12
11 – 16
13 – 6

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
KERN A
KERN B
KERN C
U13
U11
U9
GEW 2
GEW 3

19/09
19/09
19/09
– –
18/09
18/09
19/09
19/09

15:30
14:00
– –
– –
11:00
10:00
10:00
11:15

VOORWAARTS – RIVIERA/DEURNE
VOORWAARTS – RIVIERA/DEURNE
VRIJ
VRIJ
ASKC – RIVIERA/DEURNE
HMKC – RIVIERA/DEURNE
EDEGEM – RIVIERA/DEURNE
ATBS – RIVIERA/DEURNE

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
HMKC

Hoofdfrontweg 17 (Fort VIII), 2660 Hoboken

ASKC

Sportcomplex De Zeurt, Eksterdreef 10, 2900 Schoten

