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KERN BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE

De foto geeft eigenlijk de omgekeerde realiteit. Helaas waren de zebra's, letterlijk en
figuurlijk, een maatje te groot. Nochtans geen slechte wedstrijd van onze wolven, maar
wederom moeten we in herhaling vallen: het is de topleague en Borgerhout/gw is niet voor
niets de huidige leider in het klassement.
Dit was onze laatste wedstrijd in de veld voorronde. De C Kern heeft vrijdag nog een
wedstrijd tegen Sikopi. Vanaf dan is het voorbereiding voor het zaalseizoen.
Lees HIER hoe onze verslaggever het zag.
HIER al onze uitslagen.

HIER ZIJN DE MOSSELEEEE

23 oktober mosselsouper
vanaf 19u
Mosselen 18€
Scampi's 16€
Vol au vent 9€
Inschrijven bij Krikke:
tot 20/10
vancampen_kristof@hotmail.com
0473/38.71.66

HALLOWEEN TRAINING

Bibber, sidder en beef...
Zaterdag 30/10 is het voor alle jeugd halloweeeeeeeen
training met achteraf pannekoeken.

U9 RIVIERA/DEURNE TORNOOI

Onder een stralend herfstzonnetje hebben onze wolven zich laten gelden op ons eigen
tornooitje. We hebben alle wedstrijden, deze maal 4 stuks, gewonnen. Enkel het laatste
shot spelletje was er teveel aan en hebben we verloren. Niet getreurd we hebben allemaal
ons best gedaan.
Proficiat
Aan Alina die haar eerste doelpunt heeft gescoord tijdens de wedstrijd: je ziet de volhouder
wint.
Na de wedstrijden werden we allemaal getrakteerd op een lekkere fruit saté.
Bedankt aan Evie, Brenda en Hilde om deze klaar te maken.
een tevreden coach
Linda

HIER de programmatie van volgende week.
HIER al onze uitslagen.

VERSLAGEN
KERN A BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE
22-15 (rust: 13-9)
Speelden : Brooklyn, Kim, Sany, Siele 1, Glenn 1 (Krikke), Jeffrey 2 (Maarten 2), Nick 5,
Yannis 4

Het zit em in de centimeters !
Uiteraard, hoor ik onze vrouwelijke supporters luidop denken, want die hebben dat de
laatste 2 weken ongetwijfeld ook opgemerkt. Korfbal blijft immers nog altijd een sport voor
“grote” mensen, iets waar het ons helaas op puur natuurlijke basis momenteel aan
ontbreekt. Dat is uiteraard niet nieuw en wij proberen dat al tientallen jaren te
compenseren door anders te spelen maar … in de wedstrijden tot op heden, en vooral de
laatste twee tegen Kwik en nu Borgerhout/GW, breekt ons dat eens te meer zuur op !
Want ook tegen de huidige leider in de veldcompetitie, speelden we net als verleden week,
gewoonweg … goed ! We houden via een startende Yannis op rake vrijworp, een schot
van Nick en een schot van Siele achter de korf, zelfs gelijke tred tot 3-3. En … gaan er via
een flukse “skipper” Nick zelfs bij 3-4 op schot over. Ons shotpercentage ligt op dat
moment beduidend hoger dan de plaatselijken maar … wanneer we niet uit onze eerste of
tweede poging raak schieten, zit Borgerhout/GW er gegarandeerd tussen, voor altijd de
rebound. En dat is helaas ook een mes dat langs 2 kanten snijdt, want niet alleen in
verdediging is er verpletterend reboundoverwicht, de Zebra’s kunnen in aanval, ondanks
een resem missers, immers minstens 4 of 5 keer proberen per aanval en … dan valt er
uiteraard wel eens ene binnen. Op stipfout tegen Yannis krijgen we de 4-4 binnen,
diezelfde Yannis heeft dan brute pech bij een bal die er toch nog uitrolt en Glenn krijgt een
goede korte kans uit de draai ook niet binnen. Dat impliceert echter dat de thuisploeg wel
profiteert, voor de 5-4 op korte kans van een heer en ne “frommelgoal” voor 6-4, van
opnieuw nen heer op korte kans. Met de eerste van Jeffrey milderen we tot 6-5, waarop
we een eerste discutabele korf tegenkrijgen bij 7-5 ( van een nochtans “correct” leidend
duo !), na een volgens ons duidelijk “aanvallende” fout ( maar wie zijn wij ?). In ieder geval
het sein voor de rood-zwarten om even het gaspedaal in te duwen en via korte kans van
een heer, een stipfout tegen Jeffrey en een schot van een dame, plots op 10-5 te staan. Er
zijn matchen geweest waar het dan voor ons al einde verhaal was, niet de laatste weken
echter, waar we telkens toch de kracht en de weerbaarheid tonen, om terug te vechten.
Onder impuls van een sterke Nick, korven we na zijn rebound en daaropvolgende korte
kans de 10-6, ook Yannis grijpt de geboden kansen, nu met de fraaie 10-7 op schot. Het
geluk laat ons echter dit seizoen ook regelmatig in de steek, nu bij een werkelijke “comedycapers” aanval, waarbij de bal meer weg heeft van een “hete patat” maar toch op
miraculeuze wijze bij een Borgerhout-dame onder de korf belandt, die het cadeautje
uitpakt voor 11-7. Opnieuw Jeffrey fietst het gat op schot dicht voor 11-8, Nick heeft dan
pech dat zijn bal niet wil binnenvallen, op schot en via een mooie inloper van heren zitten
we dan aan 13-8, een schot van Siele wordt er via een vakkundig maar ongeoorloofd
staaltje “paaldansen” van een plaatselijke heer “uitgewalst” (maar het mag onder het oog
van de scheids !), Glenn zorgt achter de korf voor gerechtigheid en de 13-9 ruststand.
Wanneer het plaatselijke, jonge talent op inloper naar binnen gaat en bij evenwichtsverlies
achteruit, Yannis opzij zet, krijgen we een “vederlichte” stip tegen, die gelukkig gemist
wordt. Uitstel echter, vermits de rebound uiteraard voor Borgerhout/GW is, voor de 14-9
op schot. En altijd maar rebound !!! Een bij momenten onhoudbare en sterkspelende Nick
zorgt op inloper met stip andermaal voor de aansluiting bij 14-10, helaas gevolgd door een
stipfout van Sany op haar inlopende dame en 15-10.

Ondanks onze 5 korven achterstand geven we nooit de indruk kansloos te zijn en spelen
we best goed mee, bij een indraaibeweging van Siele met stipfout, krijgen we een unieke
kans op een remonte … die we echter missen. En zoals steeds dit seizoen bij ons wordt
het in plaats van 15-11, nu 16-10. Dat beseffen ook onze coaches, die met de wissels van
Glenn en Jeffrey, voor respectievelijk Krikke en Maarten, onze laatste troeven op tafel
gooien. Maarten heeft pech op zijn eerste schot dat eruit botst, Krikke kan op inloper zijn
tegenstander enkel foutief stuiten, voor een stip en 17-10. Met nog 13’30 te spelen doet
de Krikke dan een “Courtoiske” aan de middellijn, wel met balbezit en kans aan de
overzijde voor Maarten, die op zijn tweede poging wel de 17-11 maakt. Als Borgerhout dan
andermaal een stip tegen Maarten onbenut laat, mikt opportunist Yannis wel mooi raak,
voor de 17-12. De score blijft nu helaas heen en weer gaan, nu met de 18-12 op schot
van een heer, mooi vrijspelen van Maarten onder de korf door Kim en de 18-13 op korte
kans, toch ook weer de 19-13 op schot van een heer. Krikke heeft dan in een volgend
reboundduel, zonder dat ze het zelf wist, zowel de oorbellen als de halsketting van een
dame in zijne zak. Een dame achter de korf vlamt de 20-13 binnen, op veel te
gemakkelijke en vrije korte kans van opnieuw een dame, wordt het 21-13. Wie anders dan
Nick dan, voor de 21-14 op inloper met stip, Yannis krijgt vervolgens langs de verkeerde
kant van de rebound en met fout wel een terechte stip tegen, goed voor de 22-14.
Diezelfde Yannis bekroont zijn goede wedstrijd met de 22-15 eindstand, op schot achter de
korf !
Zoals verwacht niets te rapen dus bij de Zebra’s, al onthouden we vooral voor de 2 e week
op rij onze meer dan uitstekende verrichting en enkele sterke individuele prestaties. Wat
bitter misschien ook, want wat als we in onze beginweken misschien op dit niveau
gepresteerd hadden en vooral ook (en dat is toch wel ne zure !) in hetzelfde weekend op
vrijdag en zondag niet tot tweemaal toe tegen Sikopi hadden moeten aantreden, wat ons
seizoen al eigenlijk min of meer hypothekeerde ? We kunnen enkel maar hopen dat we de
huidige “spirit” mee naar de zaal kunnen overhevelen, mogelijks ook wat geblesseerden
kunnen recupereren ( vooral in de breedte belangrijk !), om ons seizoen nog wat glans te
geven.

Goliat.

KERN B BORGERHOUT/GW – RIVIERA/DEURNE
25-12 (rust: 12-4)
Speelden : Kirsten, Lisa 2, Yoni, Zoë 1, Ben 1, John 3, Maarten 2, Rino 3

Op zoek naar …
Punten, spelvreugde en … de zaal !
Want de laatste weken valt er voor onze B-kes weinig leuks te rapen. In tegenstelling tot
onze bevredigende competitiestart, krijgen we de laatste weken “kletsen”, dat het niet
schoon meer is ! Dat heeft uiteraard ook veel met de sterkte van onze tegenstrevers te
maken maar … zeker ook met de breedte van de spelerskernen en … onze lappenmand.
Na de snelle 2-0 op schot van een heer en een rake inloper van een dame, prikt Maarten
op zijn 2e schot raak, voor de 2-1. Maar … 10 minuten later is de match bij 7-1 al gespeeld
en kunnen we pas via een fraai uitgevoerde vrijworpvariant van John, onderhands binnen
voor 7-2, iets terugdoen. Lisa krijgt dan op pas van Rino, over het hoofd, de korte kans
net niet binnen, Rino mikt vervolgens wel binnen, voor de 7-3 op schot. De plaatselijke
heren weten echter de korf ook hangen, nu met de 8- en 9-3 op schot. John dan voor één
van onze zeldzame rebounds, met korte kans en stip, voor 9-4. Met ook een opflakkering
van de onzen, met plots wat meer gewonnen duels en balrecuperatie en kansen voor Yoni
en Maarten maar … helaas niet binnen. Dat betalen we cash, voor plots een 12-4
ruststand.
We beginnen na rust wel met onze mooiste korf via slimme snelle inworp aan de zijlijn van
John, in de loop van de spurtende Rino richting korf en meegeven aan Lisa achter de korf,
voor 12-5. Na de 13-5 van een heer reageren we ook snel gepast met de 13-6 via
Maarten, die vervolgens ook nog ne “Krikke-duik” uit zijn sloefen tovert, voor balbezit.
Borgerhout/GW dan met een knappe vliegende rebound van een heer met schot uit de
draai, voor 14-6. Opnieuw Rino echter met de reactie en 14-7, waarop we toch weer 2
korven op rij slikken en plots 16-7. Zoë achter de korf voor de klinische 16-8, gevolgd door
wel een stip tegen die echter gemist wordt. Op vrijworp van een heer en raak schot van
een dame, diepen de plaatselijken uit naar 18-8, Zoë met een rake korte kans dan, echter
afgefloten wegens “verdedigd” ? Wat animo ook wanneer vervolgens een heer in aanval
iets te opvallend gaat “hangen” maar … toch een stip tegen Rino meekrijgt en 19-8. Via
20-8 op inloper van een dame, knalt Rino de 20-9 binnen, met opnieuw een tussenspurt
naar 23-9. Kirsten plukt dan in aanval de rebound, mooi uitgeven op Lisa voor de korf en
23-10. Na nog een gemiste stip, korft John de 23-11. Via een dame voor 24-11, Ben voor
zijn korfje en de 24-12, eindigen we tenslotte op een confronterende 25-12 einduitslag.
Wegspoelen met sloten bier zou ik zeggen, eens goed stampen tegen alles wat niet goed
vast en los zit (wel opletten voor nog meer kwetsuren uiteraard !) en eens goed brullen
tegen den hond … om met “open mind” aan een nieuw en hopelijk vrolijker hoofdstuk in de
zaal te beginnen !!!

Darwin.

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

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

22 – 15
25 – 12
22 – 3
4–9
1–7
8–3
13– 21
12 – 11 (officieel 10 – 9 ??)

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
KERN C
U9
GEW 2
GEW 3

15/10
16/10
17/10
17/10

20:00
10:00
10:00
11:00

RIVIERA/DEURNE – SIKOPI
VOORWAARTS
RIVIERA/DEURNE – RIJKO
RIVIERA/DEURNE – TEMSE

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
VOORWAARTS

Jacob de Roorestraat 6, 2650 Edegem
Recreatiedomein Fort 5

