K. Borgerhout/Groen-Wit K.C.
‘De negende man’

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc. 1
Te Boelaerpark
Arthur Matthyslaan 80
2140 Borgerhout
Tel.: 03 321 66 65

Acc. 2
Sportsite Drakenhof
Borsbeeksesteenweg 65 a
2100 Deurne
Tel.: 03 322 34 22

Zaal
Plantin & Moretuslei 343
2040 Borgerhout
Tel: 03 235 36 45

Clubkleuren
Shirt: rood - wit
Broek/rok: zwart

Verantwoordelijke clubbestuur
Evie Lauwers

Verantwoordelijke clubblad
Sylvie Mortelmans
sylvie.clubblad@hotmail.com

Contact
André Verleene
borgerhout@korfbal.be

Website
www.borgerhout-gw.be.
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BE06 0013 1619 5222
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Zebranieuws
Nummer: 24
Seizoen 2016 - 2017

Datum: 16/02/2017

COMPETITIE EN KANTINE
Competitie 18 en 19 februari 2017
Z136072

18/02/2017 12:00 U12 K4 A

BORGERHOUT/GW

VOS REINAERT

Borgerhout - Plantin Moretus

Z136042

18/02/2017 13:00 U12 2C

BORGERHOUT/GW B

AGO AALST B

Borgerhout - Plantin Moretus

Z134250

18/02/2017 14:15 U16 2DE C

BORGERHOUT/GW

KCOV

Borgerhout - Plantin Moretus

Z137012

19/02/2017

0:00 2de gew A

BORGERHOUT/GW 3

VRIJ

Borgerhout - Plantin Moretus

Z137022

19/02/2017

9:00 2de gew B

BORGERHOUT/GW 4

CATBA 3

Borgerhout - Plantin Moretus

Z136002

19/02/2017 10:15 U12 1A

BORGERHOUT/GW A

AGO AALST A

Borgerhout - Plantin Moretus

Z137062

19/02/2017 11:30 2de gew F

BORGERHOUT/GW 5

AKC/LUMA 4

Borgerhout - Plantin Moretus

Z130202

19/02/2017 12:45 Topleague 1ste gew

BORGERHOUT/GW 2

AKC/Luma 2

Borgerhout - Plantin Moretus

Z130102

19/02/2017 14:00 Top res

BORGERHOUT/GW res

AKC/Luma res

Borgerhout - Plantin Moretus

Z130003

19/02/2017 15:45 Topleague

BORGERHOUT/GW

AKC/Luma

Borgerhout - Plantin Moretus

Kantine
Zat 18/02

Josée en Dré

16u00 - 20u00: Elke G en Rani

Zat 25/02

CARNAVAL VANAF 14.00 uur (zie verder in dit clubblad)

Zat 04/03

Monique

16u00 - 20u00: Steffi en Elke L

Uitslagen 11de speeldag zaal
TOPLEAGUE

Meeuwen

BORGERHOUT/GW

22 - 32

TOPLEAGUE res

Meeuwen res

BORGERHOUT/GW res

17 - 32

TOPLEAGUE 1ste gew

Meeuwen 2

BORGERHOUT/GW 2

11 - 15

BORGERHOUT/GW 3

vrij

2de GEW A
2de GEW B

Voorwaarts 4

BORGERHOUT/GW 4

17 - 13

2de GEW F

Hove 2

BORGERHOUT/GW 5

11 - 8
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U12 1A

Leuven A

U12 2C

BORGERHOUT/GW A

0-8

BORGERHOUT/GW B

vrij

U12K4A

Bornem

BORGERHOUT K4

U16 2C

BORGERHOUT/GW

Technico

7-6

NIEUWE COACH
Borgerhout/Groen-Wit trekt Nederlandse topcoach aan voor 2017-2018
Na een succesvolle, vijfjarige samenwerking met Eddy Van Hoof heeft onze club een
overeenstemming bereikt voor het komende seizoen met Jan de Jager. Het bestuur is erg verheugd
opnieuw een topcoach te kunnen aantrekken, deze keer vanuit Nederland.
De 53-jarige Jan heeft er reeds een mooie korfbalcarrière opzitten: als speler en als coach.
Jan begon met korfbal in 1973 bij Deetos en debuteerde daar in het eerste team in 1980. Een jaar
later maakte hij de overstap naar PKC, waar hij de rest van zijn sportloopbaan heeft gespeeld.
Hij kwam uit voor het nationale korfbalteam van 1985 tot 1993. Tijdens zijn loopbaan als korfballer
werd hij viermaal benoemd tot beste verdediger van Nederland en eenmaal tot beste korfballer van
Nederland.
Zijn palmares als speler…
- Met zijn club werd hij driemaal Nederlands kampioen veldkorfbal en éénmaal zaalkampioen.
- Als international werd hij éénmaal Europees kampioen, éénmaal wereldkampioen en won
hij tweemaal de World Games.
Als korfbaltrainer heeft Jan De Jager opgetreden bij onder andere C.K.V. Oranje Wit, PKC en Die
Haeghe. Tijdens zijn periode als coach bij PKC behaalde hij viermaal de Ahoyfinale en in 2013 wist hij
met PKC Nederlands kampioen te worden. In 2014 werd daaraan de EuropaCup toegevoegd door de
finale te winnen van Boeckenberg. Samen met Ben Crum werd hij uitgeroepen tot beste coach van
Nederland in het seizoen 2012-2013.
Hij was op zoek naar een interessante uitdaging en meent dit gevonden te hebben in onze club.
We heten hem dan ook van harte welkom!
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BESTUUR
12de speeldag zaalcompetitie: opdracht volbracht
Sportief was het een goed weekend voor onze jeugd, t.t.z. U12Akes en de U16. Beide wonnen en
stegen in hun klassement. U12 naar een gedeelde derde plaats, de U16 naar een gedeelde 1ste plaats.
Knap zo. De U12’jes moeten nu nog tegen Aalst en tegen mede- kruisfinale kandidaat, Vobako. Het
zal waarschijnlijk strijden worden tot de laatste week, maar we hebben er een goed oog in.
De kernploegen peuzelden de Meeuwen zowat op, zodat we hier kunnen zeggen opdracht volbracht.
Met het gelijkspel van Kwik, en het negatief doelsaldo tegen Floriant, tuimelen we echter terug naar
de runner-up plaats.
We moeten dus in de 2 laatste wedstrijden bewijzen, dat we met een volledige kern terug de ploeg
van vorig jaar zijn.
Tegen de nr. 1 en 2, Akc en Scaldis, dienen we alsnog punten te pakken, een feit wat voor mij zeker
geen onmogelijke opdracht mag zijn in onze thuiszaal, en met de huidige forme.
We starten tegen AKC, voor mij de grote favoriet voor de zaaltittel. Nu de concurrentie het schijnbaar
toch maar laat afweten is het nu of nooit voor deze generatie.
Maar ook de Rivierenhof ploeg is er toch niet gerust in, want ze vinden het nodig om hun ploeg te
moeten stimuleren met de nodige vaten bij winst tegen ons. Sportief een rare kronkel, maar het kan
onze spelers en onze leiding enkel nog maar meer motiveren.
Supporters, we staan voor misschien wel de 2 belangrijkste thuiswedstrijden, dus zie dat je erbij bent,
de kernploegen hebben jullie steun nodig. Be there!
Succes, met volvertrouwen gaan we ertegen aan, deze keer willen we niet naar Herentals.
Marc VL
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KERN
1ste PLOEG: Meeuwen - BORGERHOUT/GROEN-WIT
TERUG OP DE RAILS
Elke Ledent, Elke Daelman 2, Jarni Amorgaste 2 en Jarret de Vriendt 7 (Kristof Loos 2)
Elke Gijsen (An van Bastelaere 1), Rani Meeussen 3, Jaro Peeters 12 (Glenn Pauwels 1) en Sven
Vervloet 1 (Seth Moortgat 1)
Winnen tegen rode lantaarn Meeuwen was een absolute must, misschien gemakkelijk op papier maar
de thuisploeg kon beschikken over enkele sterke dames en won reeds van Floriant. Veel volk in de
tribunes van sportcenter Boeckenberg waar het dringen werd om een plaatsje.
Benny Morel floot het startsignaal en mocht al twee doelpunten van Jaro Peeters noteren in de
eerste minuut terwijl Meeuwen een kans vanaf de stip liet liggen. Snelle aanvallen met wisselend
resultaat, o.a. Zara Verhoeven hield haar ploeg in de wedstrijd, bij ons waren dat Elke Daelman en
Rani Meeussen ondanks trefzekere shots van onze spitsen lukte een ontsnapping vooralsnog niet 1010. Op vijf minuten voor het einde stond het nog altijd 12-13 ondanks knappe acties en goals maar
een ontstnapping lukte vooralsnog niet 10-10. De knappe verdediging bleef de bal inpikken met
resultaat, Jaro Peeters en Jarret De Vriendt stoomden ons naar een 13-19 ruststand.
Na het water kon Simon Van Uffelen en Zara Verhoeven nog brokken maken maar ons spel bleef
wervelend en onze heren lieten soms spectaculaire acties zien en op een kwartier voor affluiten stond
het al 17-24. Knappe aanvallen over vier, de indrukwekkende verdediging liet de thuisploeg weinig
meer dan eenshotskansen. De thuisploeg liet nog een stip liggen, we kregen nog een aantal wissels en
er werd rustig uitgebold 22-32.
Jarett de Vriendt: “Onze spitsen deden hun werk, Jarni Amorgaste en Sven Vervloet waren uitstekend
in rebound. De dames hadden de eerste tien minuten wat last, er kwam veel druk op hen maar dit
werd bijgestuurd zodat ze hun dames onder controle hadden.”
Jose Dyckmans

RESERVEN: MEEUWEN - BORGERHOUT/GROEN-WIT

17 – 32

ONZE RESERVEN BLIJVEN ONS VERWENNEN
RESERVEN MEEUWEN BORGERHOUT/GROEN-WIT 17-32
A. Steffi Nicolaij
V. Quinten Engels (Jonathan Put)
Jan Derkinderen (Damon Haegeman)
Evie Lauwers
Glenn Pauwels (Seth moortgat)
Kristof Loos
An van Bastelaere (Lynn van B)
Nienke Daelman
Renske Dardenne pakte het fluitje op en zou de match zeer consequent leiden zoals we van haar
gewend zijn.
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De thuisploeg startte het best, Glenn en Kristof draaide de rollen om. Meeuwen plakte maar er waren
kansen genoeg, Quinten, Kristof mikten raak, An kon inlopen op steun van Jan. Meeuwen kreeg
weinig kansen en halverwege stond het al 5-14 (Evie 2, Kristof 3, Jan en Seth 2). De tegenpartij liet
nog een stip liggen ook en bij ons mooie aanvallen bij de vleet 7-20, Meeuwen kon weinig meer dan
eenshotskansen laten zien en een megastand aan de rust (Quinten, Krisof 2, Steffi, Nienke en Lynn).
Een mooi onderhands schot van Seth zette de tweede helft in maar zoals verwacht wat
concentratieverlies en Meeuwen kon wat compenseren 14-25 (Lynn, Glenn 2, Seth en Jan). De
wedstrijd verwaterde, de thuisploeg werd overspeeld en de doelpuntenkermis zette zich voort
dankzij goede druk al werd er een tandje lager gespeeld 17-32, indrukwekkende eindstand (Steffi, An,
Evie, Lynn, Glenn en Damon). Weer schotelden onze reserven ons een prachtwedstrijd voor!
Jan: “In de eerste helft vlot gestart iedereen vulde zijn functies goed in en we scoorden over acht met
een zeer sterk scorende Kristof Loos. In de tweede helft hebben we de lijn doorgetrokken maar dan
was de druk al van de ketel en de score navenant.”
Jose Dyckmans

JEUGD
U8:planning februari 2016


Zaterdag 18 februari: 09u30 – 13u00: Carnavaltornooi op Neerlandia te Gentbrugge (Leuk!
Volledige groep)
Programma
UUR
09h44
10h35
11h26
12h15
13h00



VELD 1
BKC/GW - Boutersem
Scaldis 2 - Ganda 2
Ganda 2 - Neerlandia 3
BKC/GW - Ganda 2
BKC/GW - Neerlandia 3

VELD 2
Ganda 2 - Limes
Limes - BKC/GW
Boutersem - Limes
Boutersem - Scaldis 2
Ganda 2 - Boutersem

VELD 3
Scaldis 2 - Neerlandia 3
Neerlandia 3 - Boutersem
Scaldis 2 - BKC/GW
Neerlandia 3 - Limes
Limes - Scaldis 2

Zaterdag 25 februari: Carnavaltraining! 14u tot ...
Verdere info volgt nog, datum zeker vrijhouden want het wordt een superleuke training! Kies
al een superleuke outfit uit want verkleden is verplicht…

Om e.e.a. vlot te laten verlopen, willen we jullie vragen om, indien belet, één van de trainers te
verwittigen. Dit kan per mail, telefonisch of sms/WhatsApp. Ook voor bijkomende vragen, op- of
aanmerkingen kunnen jullie uiteraard bij ons terecht
Verder kunnen we jullie volgende al meegeven (info volgt nog)



Zaterdag 1 april: Paastraining (+ vriendjesdag)
10 april t/m 14 april: Paaskamp op onze velden (georganiseerd door de stad Antwerpen)
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Zaterdag 20 mei: Aardbeientornooi te Rijkevorsel
Maandag 5 juni: Jaarmarkt te Borsbeek
De jeugd kookt: Datum nog te betalen
Jeugdreis + jeugdreceptie: Datum nog te bepalen

U12 A: Leuven – BKC/GW
We spelen dit weekend op zondagmorgen tegen Leuven. En laten we wel stellen: om 10u ’s morgens
op Leuven zijn is echt wel vroeg. Door het verlies van Kwik tegen Vobako, zullen de komende weken
cruciaal zijn aangezien we met 3 ploegen spelen voor die plaats in de kruisfinale. We mogen geen
enkel punt laten liggen indien we in Herentals willen staan. Vandaag staat Leuven op het programma
en deze wedstrijd zouden we moeten winnen.
Sky – Yani – Karel – Roel
Mauro – Kato – Fay – Milan
Res: Sienna, Liam, Joran
We beginnen aan de wedstrijd en onze verdediging lijkt even alsof ze vergeten zijn hoe druk te zetten.
We laten gemakkelijke passen toe, maar houden de kansen er wel uit. Na een lange eerste aanval van
Leuven komt de bal in onze aanval terecht. Hier is het meteen raak: Milan komt in steun en Fay kan
haar inloper knap afwerken. Niet veel later herhaalt dit scenario zich met Milan in steun en Kato
werkt dit keer de inloper netjes af. Ondertussen zet onze verdediging iets meer druk en lukt het ons
om de kansen van Leuven te beperken. In aanval drijven we de druk nog wat op en Yani komt in
steun, Roel profiteert en werkt zijn inloper af: 0-3. Mauro komt in steun voor Sky, zij wordt verkeerd
verdedigd en we krijgen een penalty. Sky mist haar penalty, maar kan in dezelfde aanval, na een
mooie actie, een schot scoren: 0-4. De 0-5 komt er wel via penalty: Kato geeft een lange pas op
Mauro achter de korf. Zijn heer verdedigd iets te gretig op zijn onderhandse kans achter de korf. Niet
veel later krijgt Mauro nog een penalty, maar ook deze wordt gemist en zo gaan we rusten met een
mooie voorsprong.
Tijdens de rust nog enkele tips en de reserves beginnen zich op te warmen. Aangezien we voor de
rust al 2 penalty’s hebben gemist, hebben we wat recht te zetten. Mauro komt in steun voor Kato, zij
wordt verkeerd verdedigd en we krijgen nogmaals een penalty. Kato zet deze netjes om en het is 0-6.
Liam, Joran en Sienna vervangen Karel, Roel en Sky. Meteen laat Joran zien dat hij het scoren nog niet
verleerd is. Op steun van zus Yani kan Joran zijn inloper scoren en zo staan we 0-7 voor. Sienna zet op
haar beurt nog een steun voor Liam die van aan de middellijn snelheid maakt en zijn inloper afwerkt:
0-8. We vergeten helaas onze gemakkelijke kansen af te werken, want we missen weer een penalty
en zo is de eindscore een feit.
We zagen een schitterende verdediging die de 0 op het bord hield en voor elkaar vocht en veel ballen
onderschepte. In aanval loopt het ook een stuk vlotter dan enkele weken geleden het geval was. We
moeten enkel zorgen dat we genoeg concentratie opbrengen om de gemakkelijke kansen (penalty’s,
vrijworpen, korte kansen) af te werken, zodat we het onszelf tegen een betere tegenstander nog
gemakkelijker maken.
Nog 2 wedstrijden te gaan: indien we ze alle twee winnen, staan we in de kruisfinales.
Kevin, Tacha en Elke
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EVENEMENTEN
Zaterdag 25/02: CARNAVAL
Op korfbalvrije zaterdag 25 februari 2017
organiseren we carnaval.
Alle kids zijn welkom vanaf 14.00 uur op onze
club.

We maken er een groot feest van!!!

Zaterdag 25/02: CARNAVAL
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www.pagima.be
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PROGRAMMATIE ZAAL
Nummer

Datum

Uur

reeks

Thuis

Bezoeker

zaal

Z146073

4/03/2017 13:00 U12 K4 A

BORGERHOUT/GW

BOUTERSEM

Borgerhout - Plantin Moretus

Z146043

4/03/2017 14:15 U12 2C

BORGERHOUT/GW B

APPELS

Borgerhout - Plantin Moretus

Z144250

5/03/2017

0:00 U16 2DE C

VRIJ

BORGERHOUT/GW

geen

Z147023

5/03/2017

9:00 2de gew B

BORGERHOUT/GW 4

AKC/Luma 3

Borgerhout - Plantin Moretus

Z146003

5/03/2017 10:15 U12 1A

BORGERHOUT/GW A

VOBAKO A

Borgerhout - Plantin Moretus

Z147013

5/03/2017 11:30 2de gew A

BORGERHOUT/GW 3

ASKC 3

Borgerhout - Plantin Moretus

Z140203

5/03/2017 12:45 Topleague 1ste gew

BORGERHOUT/GW 2

SCALDIS 2

Borgerhout - Plantin Moretus

Z140103

5/03/2017 14:00 Top res

BORGERHOUT/GW res

SCALDIS res

Borgerhout - Plantin Moretus

Z140004

5/03/2017 15:45 Topleague

BORGERHOUT/GW

SCALDIS

Borgerhout - Plantin Moretus

Z147063

5/03/2017 17:45 2de gew F

BORGERHOUT/GW 5

VOS REINAERT 2

Borgerhout - Plantin Moretus
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