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

75ste jaargang: 2016 - 2017
Acc.
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.
Rekeningnummer
BE06 0013 1619 5222
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Zebranieuws
Nummer: 29
Seizoen 2017 - 2018

Datum: 14/03/2018

KRUISFINALEWEEKEND
Oproep van de captain
Deze week is het zover, kruisfinales in Herentals!
Vorig jaar runner up en nu terug in de kruisfinale. We willen meer dan ooit die f****** beker in de
lucht kunnen steken.
We eindigen eerst in het algemeen klassement. Kunnen we ons voorlopig succesvol zaalseizoen
belonen?
Niet zonder jullie steun.
Supporters massaal aanwezig!! Kleur Herentals rood en wit, schreeuw en roep ons naar winst,
trommel tot jullie er bij neervallen, 1 ROOD WIT LEGIOEN!!!
Herentals van ons!
1 voor allen, allen voor 1.
Be there.
Jarni
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Oproep van de U12
Ook de U12 doen een oproep naar onze supporters!
Bekijk het filmpje via ons FB-kanaal: https://www.facebook.com/BorgerhoutGW/?ref=ts.

Oproep van de voorzitter
Komende zaterdag is een hoogdag in het korfbal, en nog meer, een hoogdag voor onze club.




Vanaf 9 uur ’s morgens moeten we reeds paraat staan voor onze U12. Zij nemen het op dit
vroege tijdstip op tegen Boeckenberg.
’s Middags lunchen we samen…
Om daarna terug af te zakken naar Herentals. Ook onze fanions moeten het opnemen tegen
de panters.

Als club moeten we er zijn voor onze spelers! Zij verwachten dat wij als 1 supportersblok achter hen
staan. Via deze weg roep ik iedereen op om naar Herentals te komen en zich aan te sluiten bij het
rood-witte supporterslegioen!
We hebben de afgelopen periode gewerkt aan ons imago. Komend weekend kan de ganse
korfbalwereld dit zien. Bij deze roep ik iedereen op om positief te supporteren en fair te zijn.
Negativiteit hoort niet thuis in onze zebra-tribune.
Laten we er een sportief feest van maken, zebra-style…
Evie

Tickets kruisfinales + BUS + LUNCH
Bestellen van kaarten voor de kruisfinales en de bus, alsook inschrijven voor de lunch, dient te
gebeuren bij Marie-Rose: 0475/ 56 41 76.
U12
Bus: 10€. !!! Indien men een duoticket neemt voor de bus  zowel ’s morgens als ’s avonds: 15€
LET OP de plaatsten voor ‘s morgens zijn beperkt!
Tickets voor de match worden daar aangekocht.
De bus van de U12 vertrekt stipt om 7u30 en rijdt om 11u15 stipt terug.
Lunch (12.00u – 15.00u)
Na de wedstrijd bieden wij een zebralunch aan (warm en koud) voor de prijs van 8€ voor volwassenen
en 4€ voor kids. Om daarna terug naar Herentals te vertrekken met onze Kern
Inschrijven is noodzakelijk!!
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1ste ploeg
Bus: 10€
Tickets match: 12€




Staanplaats -10: gratis
Staanplaats volwassene: 10€.
Zitplaats -16 en volwassene: 12€

De supportersbussen vertrekken stipt om 17u30u en rijden ook stipt om 23u45u terug.

KERN
1ste PLOEG: BORGERHOUT/GROEN-WIT – Riviera

20 – 22

ZEGE ZONDER VEEL GLANS
Nienke Daelman, Elke Ledent 1, Jaro Peeters 5 en Jarni Amorgaste 5
Elke Daelman 1, Lynn van Bastelaere 1, Jarret De Vriendt 5 (Sven vervloet 1), Glenn Pauwels 3
Terwijl het bij de anderen er nog om spande, viel er in deze wedstrijd helemaal niks meer te halen;
we bleven hoe dan ook aan de leiding en Riviera degradeerde, toch was verliezen nu niet echt een
optie.
Goede start, Elke Ledent knalde al een eerste doelpoging binnen, Maarten Thijs en Jeffrey Courtens
deden de thuisploeg bijblijven 2-2. Jaro Peeters helemaal terug met zijn gevaarlijke voltreffers, Riviera
had weinig rebound door onze sterke druk en onze andere spitsen bleven niet achter 5-8. Knap
onderhandsje van Jarret De Vriendt maar dan kabbelde de wedstrijd voort. Toch weinig drive langs
onze kant, de honger van de thuisploeg naar puntjes gaf hen een boost, o.a., Laura Peeters mikte
haar ploeg langszij 8-9. Onze concentratie was niet altijd aanwezig, Jarni Amorgaste kreeg de 10-12
op het bord in de laatste minuut maar de tegenpartij knokte voor elke bal met resultaat 13-12, Jaro
Peeters kon nog een vrijworp benutten, 13-13, rust.
Ook de tweede helft was niet echt om naar huis te schrijven, onze soms nonchalante passen waren
voer voor de toch meer gedreven thuisploeg, gelukkig waren we reboundend bij de pinken 15-15. Een
goed ingekomen Sven Vervloet bracht ons weer op voorsprong en speelde Glenn Pauwels mooi vrij
en met een rake loeier van Jaro Peeters hadden we weer een vuist 15-18, nog tien minuten te gaan.
Onze coach Jan de Jager voerde nog enkele wissels door, Maarten Thijs en Kristof van Camp vonden
nog de mand 17-19. Even zagen we een totaal dominerend Borgerhout zoals vanouds 17-21 maar dan
zakte onze push weer ineen en zagen we de hardwerkende thuisploeg milderen 20-22.
Lynn van Bastelaere: “Saaie match, we gingen niet voluit om kwetsuren te vermijden en zo bleef het
qua score soms spannend. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we het gingen weggeven maar echt
vlotten deed het niet en dat hoefde niet, als we er volgende week maar staan.”
Jose Dyckmans
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RESERVEN: BORGERHOUT/GROEN-WIT – Riviera

20 – 17

TWEEDE HELFT MINDER
A. Steffi Nicolaij
V.
Jeroen Beeusaert
Karen de Wachter (Evie Lauwers)
Damon Haegeman

An van Bastelaere (Kirsten Pede)
Jonathan Put (Michael Smeets)
Seppe Engels
Rani Meeussen

Verdedigend hadden we meteen de handen vol want in korte tijd 2-0, we kregen de bal niet door de
mand onze aanvalspogingen bleven beperkt tot éénshotskansen. Na negen minuten eindelijk de nul
van het bord, An mikte raak, Damon volgde even later en in de match 2-3. Er werden goede aanvallen
opgezet en Jonathan en Seppe beloonde dat en gelijk 4-4. We waren alert in ballen te
onderscheppen, dat schot van Damon botste maar viel toch, Seppe miste ook niet maar we geraakten
niet los 6-6. Goede tegenaanvallen afgeblokt, Steffi en Damon aan zet na verstandig spel 6-8. Soms
een rommeltje onder de paal en eerder onbesuisde aanvallen maar toch dankzij Kirsten en Damon
met een 10-12 de rust in.
Ook na het water bleven we twee streepjes voor na hard werk in de vakken en afwerking van Seppe
en Damon 10-12. Rani kon een stip afdwingen onder de paal, Jonathan verzilverde en gooide even
later nog binnen ook en het zag er goed uit 10-14. Even concentratieverlies, de dames van de
thuisploeg profiteerden en gelijk 14-14. Eindelijk, knaller van Jeroen maar weer gelijk en zelfs op
achtervolgen aangewezen nu, de voorsprong was een mentale opkikker en Riviera nu gretiger op de
bal dan wij, de lachwekkend partijdige huisscheids was natuurlijk een toemaatje. De fut was er bij ons
uit en het lukte ons niet om gelijk te komen (Jeroen, Rani) 18-16, op het einde nog genoeg mooie
kansen maar die gingen er niet in 20-17.
Seppe: “Goed begonnen, in de tweede helft lieten we het een beetje zakken en daar zat de
verschrikkelijke scheidsrechter voor een deel tussen, op het veld moet het terug beter.”
Jose Dyckmans

C-PLOEG: BORGERHOUT/GROEN-WIT – Riviera

7 – 19

ZEBRA’S ON FIRE
A. Evie 4, Lana 2, Damon 1 (Jeroen1), Gianni 1 (Jelle)
V. Kelly 2, Kirsten 2, Michael, Seppe 4
Onze C begint sterk aan de match en speelt probleemloos een sterke eerste helft voorbij, het scoort
over bijna alle spelers 5-11, ruststand.
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Een moeizaam begin in de tweede helft, nochtans is onze oude glorie Jelle van den Houdt ingevallen.
Tijdens de match komt men nog 20€ aftroggelen voor een nieuwe TV bij ondergetekende. De match
eindigt wel op een 7-19 eindstand.
En nu op naar de kruisfinales!
Zebra’s on fire!
Rino
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JEUGD
Onthaalbrochure
De nieuwe onthaalbrochure staat op de website; onder ´Club´.
http://www.borgerhout-gw.be/download/OnthaalbrochureWEB.pdf
Alles wat leden, ouders en nieuwkomers moeten weten over de club en de zebra‘s zou hierin moeten
staan. Denk maar aan de medische fiche en andere formulieren, lidgeld, locaties, agenda...
Elise

Ouderraad
Onze club zal zich naar de toekomst toe nog meer inspannen voor ons jeugdbeleid en een betere
communicatie. Bijgevolg zijn we een ouderraad aan het oprichten en wil ik alvast alle geïnteresseerde
en geëngageerde ouders bedanken voor hun betrokkenheid.
Het voornaamste doel van deze ouderraad is het verbeteren van onze clubwerking zodat onze jeugd
optimaal kan ontwikkelen in onze vereniging. Daarnaast blijft plezier één van de belangrijkste
bouwstenen van onze club; ook het plezier van de ouders!! We willen hier dus zeker géén saaie boel
van maken ;) Integendeel!
Er is duidelijk enthousiasme aanwezig van een nieuwe generatie ouders en dat is top!! Ook krijgen wij
als club een beter beeld op de noden en wensen van jullie.
Afgelopen zaterdag hebben we met enkele ouders paaseitjes ingepakt. Deze zijn nog steeds
verkrijgbaar - tijdens de trainingen; of op aanvraag - en worden verkocht aan €3 per zakje ten
voordele van de Zebra‘s.
Enkel voor onze bewegingsschool zijn wij nog op zoek naar één of meer enthousiastelingen die hun
kids komen vertegenwoordigen!
Ben je ook geïnteresseerd in wat de club van plan is met de ouderraad, vraag je je af of het misschien
iets voor jou is? Of heb je goeie ideeën? Op onze vriendjesdag op 14/4 maken we een moment vrij
om te bespreken hoe we dit concreet zullen aanpakken.
Heb je vragen, opmerkingen of graag meer info, stuur gerust een mailtje naar
elise.vandenhoeck@gmail.com.
Elise

Gala van de sporttrofee Deurne – 10 maart 2018
Tijdens het Gala op zaterdag 10 maart 2018 stonden sport en beleving centraal in Cultuurcentrum
Deurne. De laureaten van het afgelopen sportieve jaar werden in de bloemetjes gezet en de Lifetime
Achievement Award werd uitgereikt.
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LAUREATEN
Onze U10 en U12 wonnen vorig jaar de
bekercompetitie.
Dat mocht nog eens gevierd worden!

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
We hadden vanuit de club Robert Voeten genomineerd. Hij was immers de afgelopen 15 jaar de beste
ploegverantwoordelijke voor de ganse kern, daarnaast hield hij zich nog met allerlei andere practica
bezig.
Nogmaals hartelijk dank voor je inzet Robert! Voor ons ben jij de winnaar van deze trofee!

Bewegingsschool






17/03: geen training U12 speelt halve finale Herentals
24/03: Bij mooi weer buiten training. Uur volgt nog.
31/04: paasweekend-geen training
07/04: paasvakantie-geen training
14/04: vriendjesdag

U12 B: Temse B – BKC/GW B

3–4

Ook onze U12B speelde afgelopen weekend hun laatste wedstrijd in de zaal. Door afgelopen weekend
te winnen, eindigden we op een mooie 3de plaats!
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De eerste helft was niet gemakkelijk. Temse gaf in de aanval heel veel druk en daar hadden we het
moeilijk mee. Daardoor gingen we rusten met een 0-2 achterstand.
In de tweede helft dan toch verbetering. We bewogen meer in onze aanval en gingen meer voor
elkaar werken. Dat resulteerde in een mooie doorbraak van Kyra, 2-1.
Meteen daarna Eric op doorbraak en we kregen een penalty mee. Deze werd spijtig genoeg gemist,
maar Kyra zorgde met haar tweede doorloper voor de gelijkmaker, 2-2. We kregen opnieuw een
penalty mee door een fout op Eric en deze werd mooi omgezet door Kyra, 2-3. Onze voorsprong was
maar van korte duur want Temse maakte meteen terug gelijk, 3-3. Maar met een mooi schot van ver
van Mouad komen we terug op voorsprong, 3-4. Met nog 5 minuten op de klok werd het nog
spannend, maar er werd niet meer gescoord en dus namen we de 2 punten terug mee naar huis na
een sterke tweede helft!

Eric - Mouad - Arvin - Brian - Thorben
Zoë - Margot - Kyra Laura

EVENEMENTEN
21/04: bezoek aan brouwerij ‘Den Duvel’
De papa's van de u8 organiseren op 21 april een bezoek aan brouwerij Moortgat (Den
Duvel). Het is met een 15tal personen dat we de brouwerij bezoeken + daar een paar
duveltjes drinken 
Er zijn nog enkele plaatjes vrij.
Heb je interesse om mee te gaan?  Graag een seintje bij d.vansoom@bemabv.com.
Eerst is eerst.
Bezoek + bus rit heen en terug: 33€ /pp.
Bus vertrekt om 10u en zal rond 16u terug zijn.
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www.pagima.be
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