DEZE WEEK
KERN RIVIERA/DEURNE – SIKOPI...................................................2
OPROEP..............................................................................................4
HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN...............................................5
HALLOWEEN TRAINING....................................................................6
TOOGUITBATING EVENEMENTEN SPORTPALEIS.........................7
U9 TORNOOI OP VOORWAARTS......................................................8
UITSLAGEN ......................................................................................10
WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK ...............................................10
ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN.....................................................10

KERN RIVIERA/DEURNE – SIKOPI

Onze kern C had nog een match af te werken tegen Sikopi. Tegen deze ploeg, wat een
mengeling leek van hun 3 ploegen, waren we niet opgewassen. Toch, trek van de uitslag
nog wat doelpunten af na snijfouten en we komen op een verdienstelijke match. Dit blijf
voor mijn part toch nog steeds een hekelpunt in korfbal: snijden bij een doorloper wordt
nauwelijks gefloten. De heren stappen dikwijls zelfs uit in de baan van de verdedigende
dame. Hoe hard deze dan ook tegen het canvas gaat is blijkbaar van geen belang.
Hoe dan ook, de voorronde van het veld zit er nu volledig op. Hop naar het zaalseizoen in
promo. Maar ook hier zullen we moeten afrekenen met dezelfde dekselse Sikopi.
Tot slot nog even een dikke dankjewel voor de dames van onze 2de gewestelijken die bijna
wekelijks zorgen dat de C Kern volledig is.
HIER al onze uitslagen.

OPROEP
De voorronde van de veldcompetitie zit erop. We hebben enkele weken rust vooraleer we
de zaal intrekken. De zaalcompetitie is wel aangenaam ,we moeten dan het slechte weer
niet trotseren. Tijdens deze competitie zijn er door de KBKB verschillende taken opgelegd,
zoals shotklok en wedstrijdtafel bedienen, vegers en inkomkaarten verkopen. Daar wij, het
bestuur, deze functies niet allemaal alleen kunnen invullen doen wij een beroep aan onze
leden om eens een keertje in te springen.
Dit zijn onze thuisdatums
Zaterdag 13/11/2021 vanaf 16.00u
Zaterdag 27/11/2021 vanaf 16.00u
Zondag 19/12/2021 vanaf 12.00u
Zondag 9/1/2022 vanaf 12.00u
Zaterdag 22/1/2022 vanaf 16.00u
Zondag 6/2/2022 vanaf 12.00u
Zondag 13/2/2022 vanaf 12.00u
Jullie kunnen zich aanmelden bij Linda voor verdere informatie.
linda.verdonck59@gmail.com of 0474/876597
Hopelijk kunnen we de slogan toepassen voor onze club
' één voor allen, allen voor één '

HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN...

De Sint liet ons reeds weten dat hij naar onze kantine komt
op zondag 28 november omstreeks 15u.
We zullen maar alvast onze beste liedjes beginnen te
oefenen.

HALLOWEEN TRAINING

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

TOOGUITBATING EVENEMENTEN SPORTPALEIS

Beste Leden,
Voor de toogdiensten in Sportpaleis en Lotto Arena zijn we nog steeds op zoek naar
helpende handen. Wil je een avondje mee tappen, en eventueel een concert of
evenement gratis meepikken, laat dan zeker iets weten aan Maryse Polfliet,
maryse.polfliet2@gmail.com of via 0477 48 73 73

Sportpaleis
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Zondag
Zondag

Datum
19/11/2021
18/12/2021
26/11/2021
26/12/2021
26/12/2021

Voorstelling
21:00h
18:00h
20:00h
14:00h
19:30h

Evenement/Concert
Night of the Proms
Dimitri Vegas & Like Mike (toogdienst vol)
Niels Destadsbader
Like Me
Like Me

Lotto Arena
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Vrijdag
Dinsdag

Datum
29/10/21
20/10/21
03/12/2021
21/12/2021

Voorstelling
12:30h
11:00h
14:30h
20:00h

Evenement/Concert
EK Korfbal
EK Korfbal
Holiday on Ice
Bart Peeters

U9 TORNOOI OP VOORWAARTS

Onze wolven trokken deze maal naar Voorwaarts waar we drie matchen moesten spelen .
Er werden twee van de drie gewonnen maar ik was zeer tevreden op de manier waarop.
Al onze oefeningen van de laatste trainingen hebben ze in wedstrijd verband gebracht
Er werd vlot rond gespeeld , goede passen gegeven, veel gescoord en vooral Joylean
heeft veel prachtige rebounds gepakt waar ze zelfs uit kon scoren.
Aan iedereen een dikke proficiat
een tevreden coach
Linda

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

UITSLAGEN
KERN C
GEW 2
GEW 3

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

6 – 16
uitgesteld
15 – 6

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
U9
GEW 2
GEW 3

23/10 10:00 VERDE
24/10 10:00 RIVIERA/DEURNE – ASKC
24/10 11:00 RIVIERA/DEURNE – VOBAKO

ADRESSEN JEUGDWEDSTRIJDEN
VERDE
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