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

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc. 1
Te Boelaerpark
Arthur Matthyslaan 80
2140 Borgerhout
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Acc. 2
Sportsite Drakenhof
Borsbeeksesteenweg 65 a
2100 Deurne
Tel.: 03 322 34 22

Zaal
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Shirt: rood - wit
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Verantwoordelijke clubbestuur
Evie Lauwers
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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: 25
Seizoen 2016 - 2017

Datum: 24/02/2017

COMPETITIE EN KANTINE
Competitie VOLGEND WEEKEND 4 en 5 maart 2017
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

Kantine
Zat 25/02

CARNAVAL VANAF 14.00 uur (zie verder in dit clubblad)

Zat 04/03

Monique

16u00 - 20u00: Steffi en Elke L

Uitslagen 13de speeldag zaal
TOPLEAGUE

BORGERHOUT/GW 1

Akc 1

22 - 23

TOPLEAGUE res

BORGERHOUT/GW res

Akc res

25 - 14 !!!

TOPLEAGUE 1ste gew

BORGERHOUT/GW 2

Akc 2

2de GEW A

BORGERHOUT/GW 3

-

2de GEW B

BORGERHOUT/GW 4

Catba 3

10 - 23

2de GEW F

BORGERHOUT/GW 5

Akc 4

11 - 10

10 - 6
vrij
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U12 1A

BORGERHOUT/GW A

Ago Aalst

U12 K4A

BORGERHOUT/GW

Ago Aalst

U12 2C

BORGERHOUT/GW B

Vos Reinaert

U16 2C

BORGERHOUT/GW

KVOV

21 - 1 !!!
5-3
2 - 15
7-3

BESTUUR
13de speeldag zaalcompetitie:
als de zebra’s hun verdiende haver wordt afgenomen, is de kudde razend
Wat grootouders al eens graag hebben, is dat de kleinkinderen een vrijdagnachtje komen slapen. Als
er dan op zaterdagmorgen een bewegingssessie op het programma staat, is de leut, de drukte, het
enthousiasme des te groter.
De groep van Sylvie bestond uit 15 spring-in-t-veldjes, gelukkig voor haar waren er nog enkele
afwezig. Een uur lang werden er de leukste spelletjes en oefeningen uit de toverhoed gehaald, met
als apotheose het touwtrekken. De U5’jes tegen de papa’s, en tot 3 maal toe wonnen de jongsten
toch wel zeker.
Knap werk Sylvieke! We zijn als club wat blij met je al jarenlange inzet , knap zebrawerk , jij alleen al,
legt al de eerste basis van de club.
Na zaterdag, de zondag terug in eigen zaal.
Onze U12 haalden fel uit met een monsterscore. Met nog 1 wedstrijd voor de boeg staan we met 3
ploegen klaar om 2 kruisfinaleplaatsen in te vullen. Boeckenberg heeft met de komst van Putse, de
gemakkelijkste opdracht. Wij moeten tegen de ander kandidaat Vobako. In Lichtaart hebben we gelijk
gespeeld, ons doelsaldo is beter, zodat een gelijk spel genoeg is. Maar laten we voor winst gaan, want
dan spelen we de 2de kruisfinale, 2 tegen 3.
Langs deze weg dan ook een warme oproep aan alle BKC/GW’ers om onze U12 massaal te gaan
aanmoedigen op 5 maart, 10u15 in onze sporthal.
Het wedstrijdverslag van de fanions van José hebben we in detail al gelezen. De beelden hebben we
integraal terug kunnen bekijken, en het besluit is toch wel, dat onze verdiende haver werd
afgenomen, door een nobele onbekende assistent, die boven een IKF ref beslist.
De wedstrijd was geladen, hard op het randje, soms er ver over als de ene internationaal zijn collega
internationaal over de reserve banken duwt, maar het leidende duo vond dat het leuk was. De score
ging gelijk op tot 9-9, toen plots de zebra’s wegliepen naar 14-9 rust. Maar opnieuw drinken we het
verkeerde water, en na 10’ staan de bordjes onbegrijpelijk terug gelijk. Waar was de concentratie in
verdediging, waar was de kalme opbouw in aanval. Nadat we zelfs op 4 goals achterstand geraken,
draait de wedstrijd terug in ons voordeel, tot op 16’’zelfs gelijk 22-22, na doelpunt van Jarni.
In money-time is het Yve die de parkploeg toch nog laat juichen. Maar in de laatste 10 sec gaan de
laks leidende mensen totaal in de fout. Tijdens een aanvalfase van Jaro, slaat AKC dame de bal uit de
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handen van aangevende Evie. De IKF-scheids beoordeelt dit juist, zoals de beelden het bewijzen met
een strafworp, maar komt terug op haar beslissing door een nobele onbekende man, die zijn moment
van glorie had gevonden.
Indien een geroutineerde IKF’er een strafworp ziet en aangeeft op 10 sec van het einde, dan zal hij/zij
dit wel goed beoordeeld hebben. Laat u dan a.u.b. niet ringeloren door een beginnende onbekende.
Verdiend punt dus weg, maar we bewezen, dat we met deze mentaliteit , deze ingesteldheid een
plaats in de kruisfinale verdienden. Dus, na intens werk op training, gaan we er op zondag 5 maart
tegen Scaldis er terug thuis tegen aan, en ik blijf ervan overtuigd dat we niet naar Herentals gaan met
de 1ste ploeg.
Succes!
Marc VL

KERN
1ste PLOEG: BORGERHOUT/GROEN-WIT – AKC/LUMA

22 – 23

FOUTE BESLISSING IN SLOTFASE KOST ONS PUNT
Elke Daelman (1), Elke Ledent, Jarret De Vriendt (8) en Jarni Amorgaste (3)
Nienke Daelman, Rani Meeussen (Evie Lauwers), Jaro Peeters (8), Sven Vervloet (1) (Glenn Pauwels
(1))
Een paar weken geleden hadden we waarschijnlijk niet op winst ingezet tegen AKC maar het steeds
betere niveau in onze laatste wedstrijden gaven andere perspectieven. Wij moesten punten
sprokkelen om het behoud te verzekeren, de tegenpartij had de punten nodig om een betere
uitgangspositie te krijgen in de kruisfinales.
Een bomvol huis met heel veel sfeer, scheidsrechter Tina van Grimberge floot het startsein, de teams
waren al te enthousiast want 1-1 in de eerste minuut via stippen. Heel veel druk, snel tempo en pas
na een vijftal minuten terug beweging in de score. De spitsen van AKC voerden de druk op 2-5, Jaro
Peeters en Jarrett De Vriendt trokken de scheve situatie recht. Dankzij de dames konden de
bezoekers aanklampen 9-9 maar misten dan behoorlijk wat kansen, ook een stip en bij ons vielen ze
er vlot in 14-9, rust.
Na de pauze kwamen de bezoekers het sterkst uit de kleedkamers en in vijf minuten stonden de
bordjes gelijk 15-15. Langs beide kanten ging het er behoorlijk potig aan toe in de duels en we kregen
soms magnifieke staaltjes korfbal te zien, Jarret De Vriendt verdedigde Yve van Harneveldt soms
meesterlijk 17-17. Nog een kwartier te spelen en Jari Hardies, Steffi Peeters en Nick Mertens (2)
namen een stevige optie op de winst 18-22, game over dachten we maar nee. Glenn Pauwels, Jaro
Peeters en Jarni Amorgaste brachten ons terug helemaal in de wedstrijd 22-22. De tegenpartij
speelde verstandig over vier en scoorde de 22-23, toch nog euforie nadat de Ref stip floot in de
laatste vijf seconden voor Evie na een zeer duidelijke fout op de steun (iedereen zal de videobeelden
al wel gezien hebben zeker) maar blaast deze af op aanraden van de lijnrechter maar wij krijgen de
bal wel in ons vak (??).
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AKC kon het amper geloven, hun punten waren binnen, wij konden het ook moeilijk bevatten, bij
onze supporters en spelers was het ongeloof en de commotie nooit eerder groter geweest.
Jarni Amorgaste: “Op zich een heel goede match, wel hard maar dat was logisch, wij hadden de
punten nodig en zij ook. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest maar het geluksdubbeltje viel langs
de verkeerde kant.”
Jose Dyckmans

RESERVEN: BORGERHOUT/GROEN-WIT – AKC/LUMA
TEGENPARTIJ WEGGESPEELD
A. Jan Der Kinderen
Glenn Pauwels (Jonathan Put)
(Jeroen Beeusaert)
An (Lynn) van Bastelaere
Elke Gijsen

V. Quinten Engels
Kristof Loos (Damon Haegeman)
Evie Lauwers (Mandy van P)
Steffi Nicolaij

Onze reserven legden deze zaalcompetitie al een ongelooflijk succesrijk parcours af en heel wat
supporters hoopten op een vervolg. Dré floot het startsein en wij hadden een blitsstart, 3-0 (Glenn,
Jan, Kristof). AKC kwam pas na vijf minuten dankzij een stip in de wedstrijd. Het vak bleef Glenn mooi
uitspelen met resultaat 5-1. De bezoekers konden maar sporadisch scoren 10-5 (Evie, Quinten 2,
Glenn) en wij waren heel scherp in de duels. Onze spitsen bleven de mand vinden (Glenn, Jan,
Quinten) maar ook fantastisch werk van de dames en niet allen in de steun , Evie en Elke legden de
ruststand vast 15-6.
Na het water was er nog dat feilloos schot van Evie 18-9 en de grote voorsprong liet ruimte voor vele
wissels 19-11. Mooie actie met Jonathan en Jan zette de 19-11 op het bord. AKC bleef stuurloos en
achter de feiten aanlopen, de wedstrijd verwaterde en we kregen een eenzijdige doelpuntencarrousel
25-14 ( (Jan 2, Quinten, Damon, Evie, Mandy, Lynn).
Elke Gijsen: “ Globaal een hele goede match gespeeld, we hebben AKC op geen enkele moment in de
match laten komen. Ons klein dipje liet hen een kleine ruimte om te fatsoeneren maar de kloof was al
veel te groot om ons in gevaar te brengen.”
Jose Dyckmans
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EVENEMENTEN
Zaterdag 25/02 – 14.00 uur : 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 met onder andere:
dans, knutselactiviteit, verhaaltjes en spelletjes.
Achteraf kunnen de kindjes een hotdog eten.

Vrijdag 10/03 DISCO-FUIF
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Maandag 10 – vrijdag 14 april: WEEK VAN DE ZEBRA
De 2de week van de Paasvakantie (10 tot 14/04/17) organiseert onze club voor de eerste maal de
Week van de Zebra. Een sport- en spelweek georganiseerd op onze club en begeleid door enkele van
onze meest enthousiaste trainers. Naast de dagelijkse portie korfbal komen ook andere sporten aan
bod.








Week van de zebra staat open voor kinderen (leden en niet-leden) tussen 6 en 12 jaar.
Zebra's (eigen leden) zijn verzekerd via de federatie en betalen 75€ voor de volledige week.
Inschrijving is volledig na invulling van dit inschrijvingsformulier en overschrijving van 75€ op
rekeningnummer BE06 0013 1619 5222 met vermelding van 'Week vd Zebra + naam kind'.
Niet-leden zijn uiteraard ook welkom, maar dienen in te schrijven via de module van de stad
Antwerpen: https://www.sportstad.be/Sportweken/bekijk/code/SW17K2W228.
Activiteiten zijn voorzien tussen 9 en 16u met voor- en naopvang vanaf 8u tot 17u.
Middagpauze tussen 12 en 13u. Breng eigen lunchpakket mee.
Fruit en water is voorzien. Het is handig als je een beker meegeeft met je spruit. Hygiënischer
en beter voor het milieu.
Voorzie daarnaast ook sportkledij, sportschoenen voor buiten en binnen, reservekledij,
regenkledij.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen jullie terecht bij onze verenigingsmanager, Lieven Derkinderen:
LievenDerkinderen@gmail.com

Overzicht
dag
zaterdag

datum

evenement
25/feb Carnaval

locatie
kantine

vrijdag

10/mrt Disco-fuif

kantine

woensdag

29/mrt 1/4 finale BvB BKC/GW U12

eigen velden

zaterdag

1/apr Paastraining (+ vriendjesdag)
10/4 - 14/4 Paaskamp

paasmaandag

17/apr Paasbrunch

kantine

vrijdag

21/apr 1/2 finale BVB kern

Ri4a

1/2 finale BVB jeugd
maandag

1/mei BvB - finale

eigen velden
AKC

vrijdag

12/mei Cava-night

zaterdag

10/jun Voetbaltornooi

eigen velden

zondag

11/jun Jeugdreceptie en kampioenenviering

kantine

5/jun Jaarmarkt Borsbeek
eind juni Jeugdreis
18-19-20/8 Jeugdstageweekend
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21-25/8 Sportweek?
27/aug Clubdag
vrijdag
zaterdag

27/okt Halloween

kantine

2/dec Sinterklaas

kantine

JEUGD
U8:planning februari 2016
Zaterdag 25 februari: CARNAVAL
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)
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: BKC/GW - Ago Aalst
Onze belangrijkste weken staan voor de deur: dit weekend tegen Ago Aalst en volgend weekend
tegen Vobako. Bij winst van beide wedstrijden spelen we op 18 maart kruisfinale tegen Temse in
Herentals. Maar voor het zover is, ontvangen we op zondag Ago Aalst. We moeten dit weekend Karel
missen wegens ziekte. Onder leiding van captain Sienna starten we onze wedstrijd.
Liam – Joran – Yani – Kato
Sienna – Sky – Mauro – Milan
Onze eerste aanval is meteen prijs. Yani komt in steun en Liam kan zijn inloper afwerken. Yani zorgt
voor een tweede assist wanneer ze in steun komt voor haar broer Joran en ook hij werkt netjes zijn
inloper af. Ons ander vak wilt niet onder doen en ook hun eerste aanval brengt ons een goal: inloper
Sienna na steun van Mauro. Ook hun tweede aanval is een punt waard: inloper Milan na steun
Sienna. De volgende goal komt weer van Joran, na een steun van Kato. Dat we vlot scoren is zacht
uitgedrukt: na 8 min spelen staat het reeds 5-0.Onze meisjes brengen steun op steun voor onze
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jongens en Joran kan weer een inloper scoren na steun van Yani. Mauro brengt een knap getimede
steun voor Sky en ook zij werkt haar inloper af: 7-0. Vervolgens wisselen we de rollen om en brengt
Sky steun voor Mauro. De 9-0 is de eerste goal die we maken die niet uit inloper gebeurd. Kato neemt
een ver schot. Joran kan de rebound afwerken met een korte kans. Liam kan zo ook een goal scoren
uit rebound, maar hij doet dit met 1 hand. Mauro scoort de laatste goal voor rust op inloper na 2
mooie steunen van onze dames: 11-0.
Tijdens de rust kunnen we niet veel zeggen natuurlijk, want wat een monsterscore (nu al!). We geven
wel nog enkele tips mee: onder andere dat we rekening moeten houden dat onze tegenstrever
misschien niet meer zo dicht komt verdedigen en we dus meer vanuit ons schot zullen moeten
werken. We zouden natuurlijk ook graag die 0 op het scorebord houden. We wisselen tijdens de rust
Joran en brengen Roel in zijn plaats.
Mauro krijgt meteen een penalty mee aangezien zijn heer foutief verdedigd op zijn omdraaibal.
Helaas kan hij deze niet afwerken. Dat is buiten Sky gerekend, die na een knappe actie met
handwissel op steun van Milan haar schot kan afwerken en zo wordt de penalty goed recht gezet.
Kato kan tijdens het uitverdedigen de bal onderscheppen en staat binnen schotafstand. Ook zij werkt
haar schot netjes af: 13-0. We krijgen helaas een goaltje tegen. Iedereen werkt voor elkaar en Mauro
zet maar al te graag steunen voor Sky, zij kan 2 inloper scoren, telkens op steun van Mauro: 15-1. We
brengen Femke i.p.v. Kato met nog 16min te spelen. Femke brengt meteen een steun voor Liam en hij
werkt zijn inloper af. Ook de volgende goal komt van Liam via een omdraaibal: 17-1. Nog 13min te
spelen en we brengen Fay i.p.v. Sky en Astrid i.p.v. Yani. De volgende goal begint bij Sienna die de bal
goed onderschept in het uitverdedigen en vervolgens een knappe pas tussen de verdedigers door
geeft aan Milan. Mauro legt een heel ver schot van aan de zijlijn binnen en het is 19-1. De 20ste goal is
voor Liam met een onderhandse korte kans na schotdreiging achter de korf. Liam legt ook de
eindscore vast me een inloper op steun van Astrid: 21-1!
Wat een monsterscore voor onze U12!
We speelden mooi voor elkaar en iedereen kon invallen. Over twee weken spelen we, misschien wel,
de belangrijkste match van ons seizoen tegen Vobako: gelijkspelen of winnen = kruisfinale, bij verlies
speelt Vobako kruisfinale. Alle supporters dus op post!
Tacha, Kevin en Elke
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PLANNING KANTINE
Datum

Openingsuur

Kantinechef

Zon 12/03

17u - 20u

Koen

Kantineploeg 1
Kantineploeg 2
Philip Dockx en Tom
Vervliet

Zat 18/03

12u

Marie Rose

Glenn en Jeroen

Zat 25/03
Zon 26/03

spontaan
indien U12
speelt

Woe 29/03
Zat 01/04

14u00

Zon 02/04

Elke en Nathalie
Elke

Gianni + ouder U12

Carine

Jarret en Kristof

Open en sluit: Josée en Dré

9u-12u:
Jarni en Seth
Philip Dockx, Marisa,
Eva

Zat 08/04

14u00

Nathalie en Sven

Zon 09/04

18u - 21u00

Clement

Ma 17/04

Paasbrunch

Zat 22/04

Carine
open: Marie Rose
Sluit: Elke

Zon 23/04

9u-12u:

14u00

Monique en Chrisje

Zon 30/04

18u00 - 21u

Koen

Fred en Michael
Shari, Sabine,
Wendy

zat 06/05

14u00

Marie Rose

Lynn vb en Ann vb

zon 07/05

zon 14/05

14u00

12u-16u: Sara,
Michael Commers,
Gaël

16u-20u: Jonathan
De Meulder, Dave,
Pimm

12u-16u: Cedric,
Jeffry, Alex

16u-20u: Dennis,
Jelle, Vicky

12u-16u: Sylvie,
Sara, Michael
Commers

16u-20u: Philip
Dockx, Joke, Tim vdv

Jonathan, Seppe,
Quinten

Zat 29/04

zat 13/05

Kantineploeg 3

Monique en Chrisje

9u-12u:

Carine
open: Clement
sluit: Jaro

Steffi en Mandy
9u-12u:

12u-16u: Alex, Joeri, 16u-20u: Tom,
Jonathan
Dave, Yapsi
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