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KERN RIVIERA/DEURNE – BOECKENBERG

Hadden we het al moeilijk in de topreeks om het hoofd boven water te houden, vallen nog
enkele vaste waarden van de A kern uit met blessuren. Niet dat de vervangers het slecht
deden, tegen deze tegenstanders is het sowieso moeilijk punten pakken.
Daar waar de B kern dikwijls nog wel een verdienstelijke uitslag kon behalen, werden ook
zij deze keer overklast.
Lees HIER hoe onze verslaggever het zag.
HIER al onze uitslagen.

KERN KWIK – RIVIERA/DEURNE

Volgende week gaan we het proberen in Merksem. Kwik zag heel wat spelers zag gaan de
laatste jaren. Op papier een haalbare kaart, maar deze jonge ploeg wist toch al aardig te
verrassen in hun vorige matchen.
HIER de programmatie van volgende week.

CLUBSCHEIDSRECHTERS GEZOCHT

Om een goede werking te hebben in de club, hebben wij jullie nodig.
De KBKB zendt niet voor elke wedstrijd scheidsrechters naar de club.
Daarom zoeken wij jullie om deze taak uit te voeren.
Dit is enkel voor de wedstrijden op onze terreinen.
Voor welke ploegen zoeken wij deze:
Jeugd U9 – U11 – U13 – Senioren B en C ploeg en ook onze 2 gewestelijke ploegen.
Een opleiding wordt hiervoor aangeboden via WEBINAR.
KOMAAN help de club en stel je kandidaat.
Geef je op met naam en email-adres aan
Jozef.van.acker2@telenet.be

U9 HOEVENEN – RIVIERA/DEURNE

Zaterdag hebben we ons tweede tornooitje afgewerkt
Het ging al vlotter als het eerste alhoewel ik niet content was van onze shotspelletjes, Er
wordt veel teveel met elkaar geficfact en niet opgelet Ik weet dat jullie veel beter kunnen
als jullie je concentreren op de techniek. De wedstrijdjes daar en tegen waren zeer goed er
werd vlotter gepasseerd en we kregen veel kansen ook verdedigend zat het goed kijk
maar naar foto van Nour. Tegen een sterk HMKC moesten we wel de duimen leggen
alhoewel we na de eerste helft 1-1 stonden eindstand 1-8. De twee andere wedstrijden
tegen Hoevenen werden vlot gewonnen 8-1 en 4-2 Doe zo voort en tot op de training.
Linda

U9 HMKC – RIVIERA/DEURNE
Vorig weekend gingen de U9 ook van start met hun tornooitjes te spelen na een jaar stil
liggen.
We vertrokken naar HMKC met een mooi zonnestraaltje.
Er werd goed samengespeeld en we kregen hierdoor veel kansen alleen ons vizier was nog niet goed
afgesteld. Verdedigend zat het meestal ook goed snor.
Dit zijn onze puntjes waar we zeker nog moeten op oefenen
1) sneller de overschakeling maken van aanval naar verdediging
2) snellere passen geven
Aan allen een dikke pluim voor jullie prestaties
coach Linda

HIER al onze uitslagen.
HIER de programmatie van volgende week.
HIER nog een paar foto's op facebook.

VERSLAGEN
KERN A RIVIERA/DEURNE – BKC

13-23 (rust: 4-12)

Speelden : Kiani (Kirsten), Kim, Sany 1, Siele 3, Glenn 2+1sw, Jeffrey 3,
Maarten 3, Nick (Yannis)

The Purple Blues
Ge zult dezer dagen maar in ‘t “mauve” spelen ! Want buiten dat er in de kern reeds
enkelen zijn die al “boebelen” krijgen van in ’t kleurtje te moeten spelen, zijn ook de andere
symptomen net zoals ne kilometer of 5 van Deurne, voorlopig allesbehalve rooskleurig
(kwestie van in kleurtjes te blijven hé !).
Troosteloos laatst dus, met slechts één punt uit 6 confrontaties en vooral in de hoek waar
de klappen vallen. Tel daarbij ook nog een allesbehalve fitte kern aan de opgooi, nu met
Krikke en Kane die gekwetst forfait moeten geven, maar tot overmaat van ramp ook Kiani
en Nick, die eveneens met aanslepende kwetsuren kampen en zelfs tijdens de match
noodgedwongen moesten afhaken. Tegen een jong en getalenteerd Boeckenberg dus
andermaal “mission impossible” helaas, wat vanaf minuut één overduidelijk werd. In een
mum van tijd stonden we dan ook al 0-5 in het krijt, na 2 rake schoten van heren, 2
omgezette stippen op inlopende dames en een perfecte boogbal van opnieuw een dame.
Wij creëren op dat moment ook nauwelijks kansen, aarzelen dikwijls te lang om ook
daadwerkelijk aan te leggen en worden vooral in rebound gewoon “overpowered”.
Maarten is de eerste die weerwerk biedt met de 1-5 op schot, Nick houdt dan knap in voor
stipfout van zijn tegenstander maar … mist dan jammerlijk zijn penalty ! Spijtig, want op
dat moment herstellen we min of meer het evenwicht in de wedstrijd, krijgt Boeckenberg
ook minutenlang geen bal door het mandje maar … geraken wij ondanks goede kansen
van Kiani en een vrijworp van Jeffrey, ook niet aan scores. Wanneer opnieuw een vrij schot
van Kiani en een prima korte kans van Nick niet binnenvallen, vindt Boeckenberg het wel
welletjes, met de 1-6 op schot van een dame. Ook een Boeckenberg-dame laat op haar
beurt een stip liggen en krijgen we ondanks prima reboundwerk van Maarten en Glenn op
dat moment, toch de 1-7 binnen, op kort schot van een heer. Sany pikt ook na rebound en
korte kans haar 2-7 mee, krijgt in een volgende aanval op prima vrijspelen van Siele een
open kans op 4 meter, die echter op de korf strandt. Efficientie op schot van een heer dan,
voor de 2-8 en na het spotten van “nen tweedekkere” boven Park het Groot Schijn, vindt
Jeffrey het gat voor de 3-8 op schot. Maarten heeft op dat moment verdedigend zijn heer
prima in de tang, Sany volgt het goede voorbeeld met een overduidelijke “verdedigde”
actie, echter onbegrijpelijkerwijze niet gefloten en met blijvend balbezit voor Boeckenberg,
tot overmaat van ramp afgerond met een (toch ?) aanvallende fout van een andere
Boeckenberg-dame op Siele voor … een stip tegen en 3-9. Met de rust in zicht vlamt een
heer de 3-10 binnen, mildert een alweer nuttige Glenn op korte kans tot 4-10 maar kunnen
we de confronterende 4-12 ruststand, na nog treffers van een heer en een dame,
allesbehalve hoopgevend noemen.
Maar kop omhoog in de 2e helft, doch niet lang, want een Boeckenberg-heer onmiddellijk
met de 4-13 op schot. Sany met de reactie achter de korf, prima inhouden en
onderhandse poging met stipfout en … gemist (moet dit seizoen toch al minstens onze 15 e
gemiste stip zijn !!!). De 4-14 via heer is vervolgens ons deel, Jeffrey met de tegenprik en
5-14. Met behulp van Yannis en het overhevelen van Maarten naar het andere vak, wordt
Nick met een slepende blessure uit zijn lijden verlost. Maarten en Jeffrey hebben
vervolgens pech bij goede pogingen, een dame toont aan de overzijde hoe het wel moet,
5-15. Glenn is het zeker nog niet verleerd, met het uitblokken van wat jong geweld in de
rebound, voor korte kans en 6-15. Tot overmaat van ramp moet ook een gekwetste Kiani
de strijd staken, afgelost door Kirsten.

Via heren krijgen we dan de 6-16 en 6-17 om de oren, Kim heeft pech bij een schot dat
eruit botst, een Panter echter opnieuw met de 6-18 op schot. Boeckenberg begint dan met
wat pionnen te sparen, Siele trekt op schot bij (nu ja !) naar 7-18. Yannis dan met een
prima actie naar binnen, gepast afspelen op Glenn naast de korf, voor een korte kans,
stipfout en … wel binnen voor 8-18.
Het gaat nu gelukkig wat heen en weer, met de 8-19 op schot van een heer, Maarten, die
met tussentikje van Kirsten pech heeft bij een bal die eruit draait, Jeffrey prikt wel raak voor
9-19 op schot, Siele pikt andermaal haar korfjes mee, nu voor 10-19 op schot. Glenn dan
zonder bandjes voor een “Krikske” aan de middellijn en balbezit na geslaagde snoekduik,
Siele heeft de smaak te pakken met andermaal een raak schot en 11-19. Na de 12-19 op
klapper van een meer dan degelijke Maarten, krijgen we echter veel te simpel de 12-20
binnen, op korte kans van een volledig vrijstaande en ongehinderde heer. Na de 12-21 via
dame en de 12-22 op schot van een heer, snakken we naar het eindsignaal om ons uit ons
lijden te verlossen. Andermaal Maarten zet op 13-22 ons eindpunt, een Boeckenberg-heer
echter met de 13-23 eindstand.
Het is natuurlijk niet tegen Boeckenberg dat we punten moeten halen maar … we moeten
ze natuurlijk wel ergens halen en de mogelijkheden beginnen echt dramatisch te slinken
uiteraard. Niet opgeven en hopen op een half mirakeltje bijgevolg, meer zit er momenteel
helaas niet in !

(Choco)Prince.

KERN B RIVIERA/DEURNE – BKC 12-19 ( rust: 4-10)
Speelden : Brooklyn, Kirsten, Yoni, Zoë, Ben, John 2, Rino 2, Yannis 8

Een maatje te groot !
Juist is juist, voor de eerste keer in de 6 tot op heden gespeelde wedstrijden, hebben we
op geen enkel moment kunnen wedijveren met onze opponenten ! Een jong Boeckenberg
liet ons vooral in de aanvangsfase alle hoeken van de plein zien ( en normaal zijn dat er
maar 4, maar zondag leken dat er plots nen hoop meer !) en liep in geen mum van tijd uit
naar een 1-7 tussenstand, met op dat moment slechts één tegenprikje van Yannis op
schot, voor dan nog 1-2. Bij 1-7 heeft Rino aanvankelijk pech bij een schot dat niet wil
binnenvallen, zijn daaropvolgende poging is echter wel raak, voor 2-7. Via korte kans van
een heer achter de korf en een stip tegen John hangen de bordjes dan op 2-9, waarop
zowel Yoni en Yannis dan hun inloper niet binnenkrijgen, Kirsten krijgt ook een vrij schot
niet door het mandje. Natuurlijk is het dan opnieuw Yannis die de ban breekt, met de 3-9
op schot, Zoë heeft pech bij een goed schot en een kans om toch iets dichterbij te sluipen.
Dat doet John dan wel voor de 4-10 op schot, wat volgt is echter dom verlies van de onzen
aan de middellijn, een snelle counter van Boeckenberg en een dame achter de korf, voor
de 4-10 ruststand.
Een Boeckenberg-heer knoopt na rust gewoon terug aan met de 4-11 op verre knal,
Yannis met een prompt antwoord en de 5-11, eveneens op schot. Via 2x dames en een
heer zien we bij 5-14 de kloof alleen maar dieper worden, zeker ook wanneer Yoni op haar
beurt een vrij schot niet binnen krijgt. Yannis dan maar zeker, nu wel met een prachtige
zijdelingse éénhandige haakworp voorbij de korf op gepast meegeven van Kirsten, voor de
6-14. Na de vakwissel zoekt John dan aan de zijlijn naar afspeelmogelijkheden, om bij
gebrek daaraan dan maar droogweg zelf te gooien, goed voor de 7-14. Na de 7-15 plukt
Ben de rebound maar mist Yannis de daaropvolgende inloper, bij rebound van nu Kirsten
is het op nieuwe inloper dan wel raak voor Yannis en 8-15. Ben heeft pech bij een schot
dat eruit botst, Yannis is hot, voor opnieuw een klinische inloper en 9-15. Brooklyn heeft
dan tot 2x toe pech op schot en ook pogingen van John en Rino zijn helaas hetzelfde lot
beschoren. Een Boeckenberg-heer dan maar, om nog eens te tonen hoe het moet en 916. John vervolgens met rebound, korte kans en stip, echter andermaal ééntje voor onze
(stilaan indrukwekkende !) galerij missers dit seizoen. We bollen dan naar het einde met
de 9-17 van een heer, de 10-17 op korte kans van Yannis, de 10-18 op inloper met prima
schijnbeweging van een bezoekende dame. Rino pikt bij 11-18 ook zijn korfje mee,
Brooklyn heeft pech bij een korte kans achter de korf die eruit rolt, een Boeckenberg-dame
heeft meer chance bij 11-19 op schot. Yannis dan voor de einduitslag 12-19 ( en zijn 8 e).
Matchke om zo snel mogelijk te vergeten derhalve en hop naar volgende week, waar Kwik
ons wacht !
Toch een extra vermelding ook voor de prima leiding van een vrijwilliger uit het
Boeckenberg-kamp ( uiteraard niet de eerste de beste en tonnen ervaring !) maar …
moest het elke week zo kunnen, daar tekenen we voor !!!

Flupke.

UITSLAGEN
KERN A
KERN B
U13
U11
U9
U9
U9

RIVIERA/DEURNE – BOECKENBERG
RIVIERA/DEURNE – BOECKENBERG
RIVIERA/DEURNE – RKC
RIVIERA/DEURNE – HOEVENEN
HMKC – RIVIERA/DEURNE
HOEVENEN – RIVIERA/DEURNE
RIVIERA/DEURNE – HOEVENEN

13 – 23
12 – 19
7–3
3–1
8–1
1–8
4–2

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

03/10
03/10
03/10
02/10
02/10
02/10
03/10

15:30
14:00
--:-11:30
10:00
15:45
11:00

KWIK – RIVIERA/DEURNE
KWIK – RIVIERA/DEURNE
VRIJ
RIVIERA/DEURNE – BOECHOUT
BOECKENBERG – RIVIERA/DEURNE
TEMSE – RIVIERA/DEURNE
HMKC – RIVIERA/DEURNE

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
Boeckenberg

Grensstraat 9, 2100 Deurne

