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KERN KWIK – RIVIERA/DEURNE

Zoals elke wedstrijd in de hoogste klasse, was ook deze weer een hele klus. Geen punten
gepakt, maar wel een leuke wedstrijd laten zien. Leuker dan het weer in elk geval. Een zeer
verdienstelijke wedstrijd, maar tegen een tegenstander met rebound voordeel en dat dan
nog eens uitzonderlijk goed afwerkt. Helaas pindakaas.
Lees HIER hoe onze verslaggever het zag.
HIER al onze uitslagen.

KERN BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE

De laatste match van de voorronde op het veld. We blijven jacht maken op punten. Zelfs
een topper als Borgerhout/GW laat wel eens een steek vallen. Misschien zijn wij er dan om
ervan te profiteren. De match van vorige week moet een opsteker zijn dat dit nog steeds
kan.
HIER de programmatie
van volgende week.

WOLVEN SORTEREN

“In de juiste bak
Niet alle afval moet in de zak voor restafval.
Sommige dingen gooien we
in een andere zak of bak.
Dan noemen we het afval sorteren.
Daarvan kunnen nieuwe dingen gemaakt worden.
Dan noemen we het recycleren.

”

In de kantine sorteren we vanaf nu PMD in de welbekende blauwe zak.
Voor wie het niet welbekend is, vindt HIER de sorteerregels van PMD in Antwerpen.

U9 BOECKENBERG – RIVIERA/DEURNE

zaterdag jongstleden moesten onze welpen op Boeckenberg spelen.
We werden ingedeeld in een moeilijke reeks dat wil zeggen dat we de voorbije matchen
toch indruk hebben gemaakt op onze tegenstrevers.
onze A ploeg heeft dit schitterend gedaan en hebben alle drie de wedstrijden gewonnen
Voor onze B ploeg was deze reeks iets te hoog gegrepen maar niet getreurd jullie zijn
allemaal nog maar net begonnen en hebben nog veel training nodig niettemin jullie je best
zeker hebben gedaan.
De shot spelletjes waren ook beter er werden er twee van de drie gewonnen
proficiat
Linda

Helpers gevraagd
Nu zaterdag 9 oktober organiseren we op eigen veld vanaf 9u30 een tornooi voor de
U9. Graag hadden we nog enkele helpende handen gevonden om alles in goede
banen te leiden.

VERSLAGEN
KERN A KWIK – RIVIERA/DEURNE

23-17 (rust: 11-7)

Speelden : Brooklyn 1, Kim, Sany 2, Siele 2, Glenn 1 (Krikke 2, Yannis 2), Jeffrey 4,
Maarten 1, Nick 2

Tot spijt van wie het benijdt …
… maar Ri4aDeurne is nog niet dood !
Want ondanks de uiteindelijke einduitslag, speelden onze Wolven veruit de beste partij van
de huidige competitie en toonden wij ondanks tal van wijzigingen ten gevolge van
blessures (Kiani, Kane en Krikke !), dat wij nog niet uitgeteld zijn ! Ons verlies is dan ook
enkel te wijten aan de sterkte van de tegenstander en meer bepaald de dodelijke efficiëntie
en het waanzinnige shotpercentage in de eerste 10 minuten. Want zonder echt onder te
liggen in het veldspel ( buiten de rebound uiteraard, waar de torens van Kwik sowieso een
onmiskenbaar voordeel hadden !), keken we na 5 treffers van heren en één rake knal van
een dame, snel tegen een 6-1 achterstand aan. Op dat moment had enkel Siele iets
kunnen terugdoen tegen haar ex-ploeg, met een rake inloper bij 3-1. Maar nogmaals …
alles wat Kwik op dat moment naar boven zwierde, ging gegarandeerd binnen. Dikwijls was
zo’n blitzstart in de huidige context voor ons al fataal voor alweer een troosteloze
namiddag, zondag echter lieten de onzen eindelijk eens zien dat wij best wel een stukje
kunnen “ballen”. Met een prima lange bal speelt Siele ter illustratie Brooklyn vrij aan de
andere kant van de korf, voor 6-2. Glenn dan naar binnen vervolgens, met best wel een
gemeen en duidelijk zetje van zijn tegenstander, doch Jansen en Janssen ( ons vast
scheidsrechterduo sinds dit seizoen blijkbaar ???) zien er eens te meer geen graten in.
Uiteraard profiteert Kwik optimaal aan de overzijde, nu met rake korte kans van een dame
voor 7-2, na nochtans vermijdbaar zelf volgen op haar eerder schot. Maarten dan voor de
prima 7-3, de geel-zwarten echter altijd met een gepast antwoord en de 8-3 via schot van
een dame. Brooklyn heeft dan pech bij een schot op de korf, na uitstekend vrijspelen van
Jeffrey, Nick vervolgens met actie naar binnen, gepast afspelen op de vrijstaande Jeffrey
en 8-4. Een dekselse dame dan met de 9-4 op schot, Sany die in één en dezelfde aanval
zowel in aanloop als doelpoging getrakteerd wordt op 2 stipfouten, helaas maar goed voor
één, maar wel de 9-5. En we voelen de “vibes”, met nu zelfs de 9-6 via Nick achter de korf.
Kwik heeft het nu knap lastig maar slaagt er toch telkens in om een kloof te houden, nu met
een rake variant op vrijworp, van een dame en 10-6. Siele toont in verdediging onze
verbetenheid, Glenn bekroont dat verdedigend werk voor een 10-7 tussenstand. Het enige
verwijt dat we ons op dat moment enkel kunnen maken is, dat we te voorspelbaar
aanvallen ( steeds dezelfde eindstations ) en te weinig voor verrassing kunnen zorgen, met
misschien eens iemand anders aan het kanon ! Ondanks pogingen en kansen op 10-8,
krijgen we helaas toch de 11-7 binnen, op schot van een heer. Na nog een verdienstelijke
poging van Jeffrey op de korf, tevens de ruststand.
Kwik toont na de appelsientjes ( altijd al een gevaarlijke combinatie geweest, kwik en
appelsientjes !) het verpletterend reboundoverwicht, met 4 opeenvolgende doelpogingen
zonder ook maar één Ri4aDeurne-handje. De 12-7 via heer is dan uiteraard het resultaat,
gelukkig gevolgd door een prima variant op vrijworp van Jeffrey, met tot 2x toe gepast
“veinzen”, voor de mooie 12-8. Diezelfde Jeffrey heeft even later na fanatiek verdedigen,
aan en over de zijlijn, plots ook wat “roosterkes” in zijn aangezicht, na een best wel heftige
confrontatie met de omheining rond het terrein. Het ergste werd dan ook gevreesd, Jeffrey
sprak ook kort na de botsing wartaal, wat achteraf echter gewoon “Gents” bleek te zijn.
Gelukkig niets aan de hand dus en terug de wei in, voor alweer ( het zit echt niet mee !)
een lucky rebound van een Kwik-heer, voor vervolgens wel een prachtige, verre
onderhandse 13-8. Na actie van dames voor 14-8 en een dodelijk schot van een heer voor
15-8, verwachten we dan nog een ferme pandoering.

Zondag echter buiten onze dappere Wolven gerekend, zelfs met een ongelukkige, aan de
enkel gekwetste Glenn, die door een zelf maar iets fittere en noodgedwongen
heroptredende Krikke, vervangen dient te worden. Dus Krikke tijdelijk uit de lappenmand,
Glenn er (hopelijk tijdelijk !) in. En ook Jeffrey kan dankzij die roosterkes van daarnet,
blijkbaar beter “kaderen”, voor nu de knappe 15-9. Siele wordt dan via dubbele wissels
met Yoni en vervolgens Sany overgeheveld naar het andere vak, een Kwik-dame trekt zich
daar niks van aan, voor de 16-9 op vlam. De Krikke dan zonder maar de minste
opwarming en met nog één been in de pijp van zijn trainingsbroek, voor een eerste schot
en … 16-10. Sany speelt in een volgende aanval met een slim pasje over het hoofd,
Jeffrey vrij onder de korf, voor de éénhandige 16-11. Andermaal worden we echter in onze
come-back gefnuikt, nu met een heer voor 17-11. De Krikke vervolgens met een
aanfluiting voor alle theorieën over gezond sporten en voldoende opwarmen met … de 1712 op zijn 2e schot richting korf. Met zijn 100 % vinden Krikke en coach Davor het dan
gezondheidshalve ook meer dan voldoende en is het aan Yannis om mee aan de
achterstand te knabbelen. We stuiten echter eerst op de 18-12 via handige korte kans van
een heer, antwoorden echter gepast met een proper schotje achter de korf, voor de 18-13
via Sany. Siele dan met een prima balrecuperatie maar vervolgens jammerlijk
onderschepte pass, voor 3 opéénvolgende open doelkansen maar geen score en …
uiteindelijk een gemiste stip, na fout van Kim. Opportunist Yannis dan, voor de 18-14 op
schot. Gemor en toch ook ongeloof langs de lijn bij de plaatselijken, bij plots de 18-15 via
Siele en het momentum dat in ons kamp ligt. Maar alsof den “Duvel” er mee gemoeid is,
krijgen we op dat moment na stip tegen Brooklyn, de 19-15 binnen. Yannis deelt dan in
een luchtduel met een heer waar hij 2x in kan, een onvrijwillige “lap” uit, voor David velt
Goliath. Nick heeft pech na een prima rebound voor een gemiste korte kans, vervolgens
fluks naar binnen voor een poging aanranding en net niet-verkrachting door zijn
tegenstander onder de neus van Jansen 1, wiens bolhoed echter op dat moment letterlijk
en figuurlijk verkeerd staat. En dus in plaats van mogelijk druk op de ketel te zetten,
krijgen we in de volgende aanval de 20-15 om de oren. In grote lijnen het verhaal van ons
seizoen tot op heden, met uitzondering dat we zondag echt meer verdienden. Via een snel
schot van Yannis voor 20-16, prikken we nog maar eens terug, bij een veel “properder”
overtreding van Yannis op zijn inlopende heer, krijgen wij van Janssen 2 ( met gekleurde
bolhoed !) uiteraard wel de stip tegen en einde verhaal bij 21-16. Ondanks wat
opborrelende frustratie krijgen we via heer de 22-16 binnen en … kunnen we toch ook nog
eens lachen ( groen wel !), bij een nieuwe actie van Nick naar binnen, voor nu werkelijk
een hilarisch “kabouterduwke” in de rug en … nu wel stip en 22-17. Op het eindsignaal
legt een Kwik-heer op schot de 23-17 eindstand vast.
Kopkes naar boven Wolven en meer van dat zou ik zeggen, jullie hebben ons best trots
gemaakt en laten zien waar we echt voor staan !

Bobbie

KERN B KWIK – RIVIERA/DEURNE

21-9 (rust: 12 – 4)

Speelden : Kirsten, Lisa (Sany, Brooklyn 1, Kim), Yoni 1, Zoë, Ben 1, John 1 (Jens),
Rino 2, Yannis 1 (Maté)

Den truc met de duif …
Vermits blessures ons al geruime tijd teisteren, vertaalt zich dit uiteraard ook naar onze ( al
niet te brede !) B-kern toe, die andermaal fel vertimmerd aan de opgooi kwamen. En ik
ben mijn taak als verslaggever zeker niet aan het verwaarlozen maar … die opworp heb ik
helaas grandioos gemist wegens … een gigantische file op de Ring van Antwerpen. Ik
kom er dus in met net de score van een Kwik-dame op schot, voor dan al de 6-3, met mijn
excuses voor onze scores tot dan toe, die ik helaas schuldig moet blijven. Nu gezien het
spelverloop was het duidelijk dat dit jong en fris spelend Kwik een serieus maatje te groot
was en ons werkelijk op alle vlakken aftroefde. Met snel ook de 7-, 8- en zelfs 9-3, alweer
via dames. Enkel Yoni kan onder de korf nog een iets te enthousiast jong veulen
verschalken met haar befaamde indraaibeweging, goed voor een stip en de 9-4. Na
korven van 2 heren en een dame gaan we uiteindelijk rusten bij een 12-4 stand.
Om na rust verrast te worden door één van de grootste verdwijntrucs van de laatste jaren,
vermits we na rust blijkbaar plots nog maar met 3 dames op de plein staan ? Na net niet
de Politie te hebben gebeld inzake een onrustwekkende verdwijning, moet er bovendien
ook nog eens getoverd worden inzake een oplossing. Onze 4 bereidwillige A-kern dames
van deze middag, Sany, Brooklyn, Kim en Siele, lossen elkaar dan maar tijdelijk af. Een
Kwik-heer met de eerste score voor 13-4, Zoë dan met een schot dat net te kort valt maar
vooral Yannis, die bij vrijworp en toch bal uit de hand door zijn tegenstander, echter geen
stip meekrijgt. Dan maar op inloper denkt Yannis, met Zoë in steun, voor 13-5. Sany heeft
dan pech op inloper die eruit botst, Kwik echter met een herenactie voor 14-5. Brooklyn
komt dan Sany aflossen en mikt op schot ook vrij snel raak, de 14-6. Ben heeft dan tot 2x
toe pech bij een schot dat niet wil binnenvallen, Kwik blijft onverstoorbaar doorstomen, nu
voor 15-6 van een heer achter de korf, de 16-6 schot van een dame. Rino en Yannis
worden dan afgelost door Jens en Maté, John korft prima raak met de 16-7, goed
vrijgespeeld door Brooklyn. Een plaatselijke heer hangt de bordjes op 17-7, Kim komt
Brooklyn vervangen en Rino neemt de plaats van John in. Via inloper van een heer en
een schot loopt Kwik alsmaar verder uit, nu al 19-7, Rino met reactie en de 19-8 op schot.
Een heer kan op schot bij 20-8 in de buidel tasten, een dame korft de 21-8. Siele tenslotte
komt Kim nog aflossen voor de resterende minuten, Zoë heeft pech bij een vrijworp op de
korf, na goede recuperatie van Jens legt Ben op schot de 21-9 eindstand vast.
Serieuze maar terechte pandoering bijgevolg, waar we best niet te veel waarde aan
hechten en zo snel mogelijk moeten vergeten ! Abracadabra en in den hoed zou ik zeggen
!

Houdini.

UITSLAGEN
KERN A
KERN B
U13
GEW 2
GEW 3

KWIK – RIVIERA/DEURNE
KWIIK – RIVIERA/DEURNE
RIVIERA/DEURNE – BOECHOUT
TEMSE – RIVIERA/DEURNE
HMKC – RIVIERA/DEURNE

23 – 17
21 – 9
1–7
17 – 14
21 – 8

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

10/10
10/10
10/10
09/10
09/10
09/10
09/10
10/10

15:30
14:00
12:40
14:00
10:00
09:30
15:45
11:00

BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE
BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE
BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE
HOEVENEN – RIVIERA/DEURNE
RIVIERA/DEURNE – GANDA
TORNOOI RIVIERA/DEURNE
PUTSE – RIVIERA/DEURNE
BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
HOEVENEN

Populierenlaan 90, 2940 Hoevenen

