KKC Voorwaarts Nieuwsbrief
Onze contactgegevens

Nuttige links
Website: www.voorwaartskkc.be
Facebook pagina: www.facebook.com/kkcvoorwaarts/
Mail Voorwaarts Secretariaat: voorwaarts@korfbal.be
Instagram: www.instagram.com/kkcvoorwaarts/
Editie:06 oktober 2018

Jaargang 94

Verantwoordelijke uitgever: A. De Loose - J. de Roorestraat 6 – 2650 Edegem

Uitslagen
Ploeg
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
1|Pagina

U12
U14
U16A
U19A
U19B
KERN
KERN
KERN
2
3
4
5
U19C
3
U16A
U19A
U19B
U19C
KERN
KERN
KERN

Datum
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
15/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
16/09/2018
21/09/2018
22/09/2018
22/09/2018
22/09/2018
22/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
23/09/2018

Wedstrijd
VW U12 - FLORIANT U12 A
RIJKO U14 A - VW U14
GANDA U16 B - VW U16 A
VW U19 A - RI4A/D U19 A
TEMSE U19 B - VW U19 B
VW A - FLORIANT A
VW B - FLORIANT B
VW C - FLORIANT C
RI4A/D 2 - VW 2
VW 3 - AKC/LUMA 3
VW 4 - BOR/GW 3
R4A/D 5 - VW 5
LEUVEN U19 B - VW U19 C
RIJKO 2 - VW 3
VW U16 A - FLORIANT U16 A
RIJKO U19 A - VW U19 A
VW U19 B - AKC/LUMA U19 B
VW U19 C - APPELS U19 B
SIKOPI A - VW A
SIKOPI B - VW B
SIKOPI C - VW C

Score
7-1
15 - 4
7-7
25 - 3
6 - 18
15 - 21
19 - 16
10 - 7
0-5
8 - 12
14 - 10
15 - 8
6-8
6-5
12-5
12-20
14-14
11-7
12-19
10-10
6-10

VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
VOORWAARTS
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U14
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U19A
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KERN
3
4
5
U19B
U19C

23/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
23/09/2018
26/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
29/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018
30/09/2018

AKC/LUMA 2 - VW 2
PUTSE 3 - VW 4
VW 5 - MINERVA 4
PUTSE U12 A - VW U12
VW U16 B - MEEUWEN U16
VW U12 - LEUVEN U12 A
TEMSE U14 A - VW U14
VW U16 A - PUTSE U16 A
VW U19 A - ASKC U19 A
BOR/GW A - VW A
BOR/GW B - VW B
BOR/GW C - VW C
GANDA 2 - VW 3
ATBS 2 - VW 4
VW 5 - RI4A/D 6
KCBJ U19 - VW U19 B
JOKI U19 - VW U19 C

11-22
19-7
4-3
7-3
2-5
3-8
20-1
3-6
26-11
23-18
14-18
18-14
5-36
8-11
11-7
10-20
11-17

Programmatie
Veldcompetitie
DATUM
za 06/10/2018
za 06/10/2018
za 06/10/2018
za 06/10/2018
za 06/10/2018
za 06/10/2018
zo 07/10/2018
zo 07/10/2018
zo 07/10/2018
zo 07/10/2018
zo 07/10/2018
vr 12/10/2018
za 13/10/2018
za 13/10/2018
za 13/10/2018
za 13/10/2018
za 13/10/2018
zo 14/10/2018
zo 14/10/2018
zo 14/10/2018
zo 14/10/2018
zo 14/10/2018
zo 14/10/2018
zo 28/10/2018
zo 28/10/2018
zo 28/10/2018
zo 28/10/2018
za 30/03/2019
zo 31/03/2019
zo 31/03/2019
zo 31/03/2019
zo 31/03/2019
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START
00:00
12:30
12:30
14:00
14:00
15:30
09:45
09:45
11:00
11:00
12:30
19:00
13:30
13:30
13:30
14:00
15:15
00:00
09:45
10:00
11:00
12:15
12:40
00:00
11:00
11:00
11:00
15:00
09:45
09:45
11:00
12:40

REEKS
U19 Afd D
U12 Afd A
U19 AFD 2A1
U14 Afd C
U16 Afd C
U16 Afd 2A
1ste Gew A
1ste Gew C
1ste Gew D
2de Gew B
U19 Afd B
U16 Afd 2A
U19 AFD 2A1
U14 Afd C
U12 Afd A
U19 Afd B
U16 Afd C
1ste Gew A
1ste Gew C
U16 Afd 2A
1ste Gew D
U19 Afd D
2de Gew B
1ste Gew C
2de Gew B
1ste Gew A
1ste Gew D
1ste Gew D
1ste Gew A
2de Gew B
1ste Gew C
Topleague C

THUISTEAM
VOORWAARTS U19 B
VOORWAARTS U12
VOORWAARTS U19 C
VOORWAARTS U14
VOORWAARTS U16 A
VOORWAARTS U16 B
VOORWAARTS 2
VOORWAARTS 3
VOORWAARTS 4
AKC/LUMA 4
AGO AALST U19
VOORWAARTS U16 B
RIVIERA/DEURNE U19 B
ASKC U14 A
BOECKENBERG U12
VOORWAARTS U19 A
BOECKENBERG U16
VOORWAARTS 2
VOORWAARTS 3
HOEVENEN U16
VOORWAARTS 4
BOECKENBERG U19
BOECHOUT/VREMDE 2
VRIJ
VOORWAARTS 5
MINERVA 2
SIKOPI 2
TEMSE 2
VOORWAARTS 2
SCALDIS 3
VOORWAARTS 3
VOORWAARTS C

UITTEAM
VRIJ
KCBJ U12
VOBAKO U19C
KWIK U14 B
AKC/LUMA U16 A
VOBAKO U16 C
ASKC 2
PUTSE 2
KWIK 2
VOORWAARTS 5
VOORWAARTS U19 A
SPARTA RANST U16
VOORWAARTS U19 C
VOORWAARTS U14
VOORWAARTS U12
VOBAKO U19 B
VOORWAARTS U16 A
VRIJ
HOBOKEN/MERCURIUS 2
VOORWAARTS U16 B
ASKC 3
VOORWAARTS U19 B
VOORWAARTS 5
VOORWAARTS 3
SPARTACUS/NDN 2
VOORWAARTS 2
VOORWAARTS 4
VOORWAARTS 4
BLAUW WIT 2
VOORWAARTS 5
VERDE 2
AKC/LUMA C

zo 31/03/2019
zo 31/03/2019
zo 07/04/2019
zo 07/04/2019
zo 07/04/2019
zo 07/04/2019
zo 14/04/2019
zo 14/04/2019
zo 14/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 28/04/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
zo 05/05/2019
wo 08/05/2019
wo 08/05/2019
wo 08/05/2019
za 11/05/2019
zo 12/05/2019
zo 12/05/2019
zo 12/05/2019
zo 12/05/2019
zo 12/05/2019
zo 12/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019
zo 19/05/2019

14:00
15:30
09:45
09:45
11:00
11:00
00:00
14:00
15:30
09:00
09:45
09:45
11:00
12:40
14:00
15:30
00:00
09:30
09:45
11:00
12:40
14:00
15:30
00:00
19:30
21:00
17:00
10:30
10:30
11:00
12:40
14:00
15:30
00:00
10:30
11:00
12:15
12:40
14:00
15:30

Topleague B
Topleague A
1ste Gew A
1ste Gew C
2de Gew B
1ste Gew D
Topleague C
Topleague B
Topleague A
2de Gew B
1ste Gew A
1ste Gew C
1ste Gew D
Topleague C
Topleague B
Topleague A
1ste Gew A
2de Gew B
1ste Gew C
1ste Gew D
Topleague C
Topleague B
Topleague A
Topleague C
Topleague B
Topleague A
1ste Gew C
1ste Gew D
1ste Gew A
2de Gew B
Topleague C
Topleague B
Topleague A
1ste Gew A
1ste Gew D
2de Gew B
1ste Gew C
Topleague C
Topleague B
Topleague A

VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
VOORWAARTS 2
AKC/LUMA 3
VOORWAARTS 5
BORGERHOUT/GW 3
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
MINERVA 4
VOORWAARTS 2
VOORWAARTS 3
VOORWAARTS 4
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
VOORWAARTS 2
RIVIERA/DEURNE 6
VOORWAARTS 3
VOORWAARTS 4
FLORIANT C
FLORIANT B
FLORIANT A
VRIJ
BOECKENBERG B
BOECKENBERG A
PUTSE 2
KWIK 2
ASKC 2
VOORWAARTS 5
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
VRIJ
ASKC 3
VOORWAARTS 5
HOBOKEN/MERCURIUS 2
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A

AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
RIVIERA/DEURNE 2
VOORWAARTS 3
RIVIERA/DEURNE 5
VOORWAARTS 4
VRIJ
KWIK B
KWIK A
VOORWAARTS 5
AKC/LUMA 2
RIJKO 2
PUTSE 3
PUTSE C
PUTSE B
PUTSE A
VRIJ
VOORWAARTS 5
GANDA 2
ATBS 2
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
VOORWAARTS 3
VOORWAARTS 4
VOORWAARTS 2
AKC/LUMA 4
SIKOPI C
SIKOPI B
SIKOPI A
VOORWAARTS 2
VOORWAARTS 4
BOECHOUT/VREMDE 2
VOORWAARTS 3
BORGERHOUT/GW C
BORGERHOUT/GW B
BORGERHOUT/GW A

Beker van België
DATUM
START PLOEG
wo 10/10/2018 19:00 BVB U16 1/4 FINALE
wo 10/10/2018 20:00 BVB U19 1/4 FINALE
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THUISTEAM
VOORWAARTS
TEMSE

UITTEAM
TEMSE
VOORWAARTS

VERSLAGEN en BERICHTEN
Wedstrijdverslag U12 Voorwaarts - Leuven A: 3-8
A: Lauri (2), Nore, Quinten, Loris
V: Saartje, Lauren, Joppe (1), Stef
R: Sofia, Yani

Zondag stond er een uitdagende confrontatie met de leider uit de reeks op het programma. Leuven had
nog geen punten laten liggen, dus we waren voorbereid op een moeilijk duel. Leuven miste de start dan
ook niet: op korte tijd liepen ze uit tot 0-5. Hun doelpogingen waren zeer scherp, missen deden ze
nauwelijks. Bij voorwaarts was het nog wat zoeken naar de gepaste kansen. Maar midden eerste helft
vonden we dan toch 'onze draai': de passing liep vlotter, de verdediging alerter en de kansen kwamen er
plots wel. Een diepe pas vertrok van Loris naar Lauri onder de korf, gevolgd door een shotkans die foutief
afgestopt werd. Lauri legt de strafworp netjes binnen. Voor de pauze volgen er nog wat kansen, jammer
genoeg zonder score tot gevolg.
In de tweede helft starten we veelbelovend met een ver schot van Joppe, 2-5. Maar dan beginnen we
steeds onverzorgder te passeren, waardoor we veel balverlies lijden. Leuven maakt intussen 2-6 maar we
blijven verder vechten. Een shot van Joppe wordt vervolgens foutief verdedigd, en Lauri mag nogmaals
de strafworp binnenleggen tot de 3-6. We sputteren nog wat verder naar het einde van de wedstrijd tot
er 3-8 op het scorebord staat. Al bij al toch prima verdedigd deze wedstrijd, jammer van het passingdipje in de tweede helft anders had voorwaarts misschien wel meer tot scoren kunnen komen. De zwaarste
tegenstanders hebben we achter de rug, en we zitten nu op koers voor de groeipoule, doe zo voort de
komende weken!
Ilse
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De Korf nr 3
Een nieuwe editie van De Korf is gepubliceerd
In deze De Korf veel aandacht voor de vrouwen in onze sportfederatie, met als eerste de vrouwelijke
scheidsrechters. De Diamonds trekken met een nieuw en jong team naar het EK en om Diamond te worden,
kunnen de talenten aan de slag in een hernieuwde structuur rond talentontwikkeling.

Wedstrijdverslag U19 A : Voorwaarts A – ASKC A : 26 – 11 (Rust : 12 – 3)
Aanval : Robin (1) – Axel (3) – Quinte (3) – Imke (4)
Verdediging : Tine (2) – Elin (1) – Mauro (3) – Bjarne (7)
Reserven : Yarik – Kobe (1) – Ward – Amber J – Luna (1)
Na onze midweekwandeling tegen Sikopi vandaag aan de bak tegen het ASKC van oud bekende Sven
Lams. Jarno was onbeschikbaar wegens studentikoze activiteit en zo kwam neef Robin aan de inworp.
In de 2de minuut kan na een schot van Robin Quinte al inlopend de rebound vangen en 1-0. Even later een
dieptepas van Axel op de inlopende Quinte en 2-0. Onze tweede aanval moet nog wat wennen aan de
nieuwe samenstelling maar na een lang uitgesponnen aanval toch een schot van Elin van opzij en 3-0.
Axel krijgt dan een strafworp tegen en 3-1. Direct daarop een schot van Imke (pas Quinte) en op het
kwartier kan Quinte een rebound oprapen en een bovenhandse omdraaier aantekenen 5-1.
Nu al is te zien dat dit ASKC een maatje te klein is en als we druk uitoefenen bij het uitverdedigen kan
Bjarne de bal onderscheppen en via tussenstation Tine komt de bal bij de vrijstaande Mauro en met een
kort schot naar 6-1. Even later Bjarne zelf op schot 7-1. ASKC blijft onmondig en Quinte kan de inlopende
Robin bedienen 8-1. Met een schot tegen Bjarne en even later een tegen Axel naar 8-3. Op de 25ste minuut
dan Mauro met het antwoord (steun Elin) 9-3. We gaan gewoon door en met een kruispas van Imke op
de weglopende Axel, deze laatste op schot 10-3. Even later Axel op inloop, met de steun van Robin, maar
strafworp. Axel zet die om voor de 11-3.
In onze laatste aanval van de eerste helft nog een steun van Bjarne voor de inlopende Elin en strafworp.
Bjarne zet die om voor de 12-3 ruststand.
Net terug begonnen of Elin speelt de wegtrekkende Bjarne aan en met een schot 13-3 op het bord. Met
een omdraaier tegen Elin dan ASKC nog eens 13-4. ASKC zelfs tweemaal na elkaar (ondertussen hadden
we een strafworp laten liggen) nu met een schot tegen Mauro, maar in de volgende aanval zet hij dit direct
recht 14-5. Bjarne doet hem dit na want eerst scoort hij met een schot, maar eens gewisseld krijgt hij een
close verdedigd schot tegen 15-6.
Axel dan nog eens op inloper met de steun van Imke en terug strafworp. Hij zet z’n foutje van hiervoor
recht en zet hem nu wel om voor de 16-6. Bjarne speelt zich over de paal vrij voor een kort schotje achter
de korf en 17-6. Even later een inloper van Mauro met de steun van Elin en strafworp. Bjarne voor de 186. Luna voor Elin.
Met een schot tegen Mauro naar 18-7 maar direct gecounterd met een schot van Imke van achter de korf.
Het gaat om en om want nu ASKC met een schot tegen Axel 19-8. Even een schiettent in aanval als MauroBjarne meerdere rebounds bemachtigen en zo de dames steeds laten schieten en uiteindelijk Tine voor de
tractatiegoal 20-8. Eens gewisseld krijgt ze wel van hetzelfde laken een broek en met een schot ASKC
naar 20-9. Kobe voor Axel.
Na een lange aanval Imke op schot 21-9 en dan een beauty als Bjarne van aan de middellijn de inlopende
Tine kan vrijspelen en rustig afgerond door haar 22-9. Volgende aanval en dan is het Tine haar beurt om
de vrije Bjarne aan te spelen en met een ‘losse knaller’ naar 23-9. Via een korte kans van de ingekomen
Kobe 24-9 en met een schot tegen Mauro 24-10 op het bord tot grote tevredenheid van de ASKC-ouders.
Zoals hiervoor reeds gezegd moeten we ons in deze wedstrijden proberen uit te leven in opdrachten en
bij het uitverdedigen bemachtigen we de bal en kan Mauro de vrijstaande Luna aanspelen en bij haar
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schotje kruipt de bal tergend traag over het eerste randje 25-10. Met een ver schot tegen Kobe 25-11
maar het is uiteindelijk Imke die met een schot op steun van Kobe de eindstand binnen schiet 26-11.
EXDIEPESPITS
P.S. : Proficiat aan Tine, Elin en Robin met hun voorselectie van de Nationale U17

Wedstrijdverslag U14 Temse A - Voorwaarts: 20 - 01 (29/9/'18)
Aanval: Arne (1), Annelore, Maurine en Xander
Verdediging: Leon, Lore, Jade en Axel
Reserve: Joran, Dario en Tia
Opnieuw een leerwedstrijd voor de U14, op voorhand was al geweten dat Temse een goede U14 heeft en
dat onze VW’ers het dus niet makkelijk zouden hebben.
Van in de eerste minuten legde Temse zijn spel op: snelle combinaties en snelle reacties op het spelbeeld
zorgden ervoor dat Temse al in een paar minuten uitliep naar 5-0. Onze spelers probeerden wel, maar
leden erg veel balverlies waardoor een goede opbouw naar de korf erg moeilijk leek. (Tip van de TM: maak
je vingertoppen wat nat, zodat de zanderige bal niet door je handen glipt.)
Zoals steeds lieten deze spelers zich niet zomaar doen en bleven ze proberen een gaatje in de sterke
verdediging van de tegenstand te vinden. Tegen het einde van de eerste helft werd dit eindelijk gevonden
en Arne legde op steun van Annelore er een zijdelingse inloper in. Dit kon jammer genoeg het geweld van
Temse niet temperen en bij de rust stonden de bordjes op 15-1.
Tijdens de rust werden drie wissels uitgevoerd: Joran kwam in voor Axel, Tia voor Maurine en Dario voor
Xander. Ook Temse voerde een aantal wissels uit in de loop van de tweede helft.
In deze tweede helft vonden onze U14 meer weerwoord op het aanvalsspel van Temse en Temse kon
minder kansen creëren. Aanvalsgewijs werden er meer gaatjes gevonden en dus kansen genomen, maar
de bal wou niet meer door de korf. Jammer, want er zaten een aantal erg mooie shots en korte kansen
bij, die zouden ze moeten verzilveren, maar dat zal voor volgende wedstrijd zijn. Temse kon in de tweede
helft nog 5 korven maken, een wereld van verschil met de 15 korven van de eerste helft.
Op 1 minuut voor het einde namen de trainers nog een time-out om elke speler op het hart te drukken
dat zij super content waren over het spel dat ze hadden gezien tijdens de tweede helft. De trainers zijn
erg tevreden dat hun spelers tijdens de wedstrijden proberen toe te passen wat ze op training leren. Een
pluim voor de spelers dus, ze zijn op de goede weg!
Elke P

Voorselectie nationale U17
België U17 voorselectie WK seizoen 2018 – 2019
Heren:
Kian Amorgaste AKC - Seppe Claus Boeckenberg - Joppe Bellemans Boeckenberg - Jordy Antes Kwik Milan Verachtert Vobako - Matthijs Van Duyse Temse - Simon Neuttiens Ganda - Robin Dooms
Voorwaarts - Lucas Beirnaert Temse - Robbe Catthoor Temse
Dames:
Marte Piessens Temse - Floor Lauwers Vobako - Elin Loos Voorwaarts - Nel Seys Floriant - Eline Denie
AKC - Kaylee Bastini Boeckenberg - Britt Croonenborghs Vobako - Tine Van Dyck Voorwaarts - Julie
Laenen Vobako - Famke Wellens AKC
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Bondscoaches : Yannick Wauters en Olaerts Johan.
Van harte proficiat en veel succes voor Elin, Robin en Tine.

Wedstrijdverslag Borgerhout C - Voorwaarts C: 18-14
Gelukkig komt de zaal eraan....
Nils 3 - Jasper 3 - Jonas 3 - Lars 3 - Fred - Willem - Rob
Amber 2 - Ellen - Caro C - Steffi - Sarah
Laatste wedstrijd op het veld, onder een leuk zonnetje werd het een genietbare wedstrijd met veel
doelpunten met wisselende winstkansen. Borgerhout ging verdiend lopen met de overwinning, zij hadden
meer body en konden daardoor twintig kansen meer creëren. Maar ook ons aanvalsspel was met
momenten te wisselvallig en dus bleven we met lege handen achter. Jakob en Jordy ontbraken, hopelijk
zijn zij tegen de zaal er terug bij.
Scoreverloop op en neer:
0-1 Jonas neemt meteen de verantwoordelijkheid
0-2 Lars op goede pas van Caro C
0-3 Jasper uit de rebound, vliegende start
1-4 Jonas rond lange aanval keurig af
2-5 Nils vanachter de mand
5-6 Jasper na een pas vanuit het ANDERE VAK van LARS
5-7 shot Nils steun Bossie
6-8 Drive Lars afwerken JONAS (vooral goede eerste helft met veel aanvallend initiatief)
6-9 Nils op zijn Nilskes
De rust heeft ons geen goed gedaan want ons aanvalsopzet is helemaal zoek en het gaat plots van 6-9
naar 11-9.
11-10 Lars vanop afstand
12-11 Amber legt binnen
12-12 Uitstekend verdedigend gedeelte van de wedstrijd en de aanval profiteert:
Jasper op aangeven Nils.
12-13 Lars op pas van Caro C
Het licht gaat uit:
17-13 Borgerhout maakt de kloof, we staan erbij maar kunnen er niks aandoen.
18-14 Eindcijfers vastgelegd door Amber.
Nederlaag tegen een sterke tegenstander maar in de zaal kan het evengoed andersom gaan. Want de zaal
is van ons, ons spel, onze aparte trainingen gaan weer resultaat, teamgeest en plezier opleveren.
Tot binnenkort, Peter
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Wedstrijdverslag Borgerhout B - Voorwaarts B: 14-18
We gaan als leider de zaal in
Yannick 2 - Bruggie 3+s - Kane 6! (lekker) - Jef 2 - Jonas 1 - Lars
Claudia 1 - Sainah 1 - Anne 1 - Caro VB (5 assists) - Amber
Na de misstap van vorige week hadden we in deze laatste veldwedstrijd voor de zaal nog iets recht te
zetten. En zo gebeurde en kunnen we met een goed gevoel de zaal tegemoet.
De scores:
0-1 1e shot Kane
0-2 2e poging Kane
2-3 3 op 3 van Kane!
3-4 uit combinatie van Bruggie op Yannick
5-5 Jef uitstekende steun van Caro VB
6-6 Bruggie krijgt stip mee
6-7 Claudia vanop afstand
7-8 Nogmaals Kane
8-9 Bruggie op doorloper
8-10 Anne, haar beste wedstrijd tot hiertoe
8-11 Yannick werkt goede aanval af
9-12 Jef weer met de medewerking van Caro
Rust bij 11-12,slordigheidjes leiden tot deze minimale voorsprong halfweg. Halverwege dus zeer veel
scores, langs beide zijden aan een heel hoog afwerkingspercentage: Borgerhout 25 maar Voorwaarts liefst
36%! Dat kon niet blijven duren dus de tweede helft gaat de afwerking een stuk omlaag maar daar heeft
vooral de thuisploeg veel nadeel van, zij scoren 20 minuten niet! Knappe verdediging van de onze mag er
natuurlijk ook wel zijn.
11-13 Yannick werkt geduldige lange aanval af
11-14 Kane is niet te stoppen vandaag en de passes van Caro blijven komen
11-15 Kane ditmaal op assist van Anne
12-16 knappe korf van Sainah uitgespeeld door Bruggie
Borgerhout capituleert, de buit is binnen, het slotakkoord is voor de invallers.
13-17 Korte kans Bruggie steun Quinte
13-18 Jonas pikt ook nog zijn goaltje mee
De heenronde zit erop, de voorbereiding naar de zaal kan beginnen. Ook daar gaan we uiteraard voor de
hoofdprijs.
Tot binnenkort,
Peter
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Wedstrijdverslag Borgerhout A - Voorwaarts A: 23-18
Strijdend ten onder, hopelijk iedereen terug fit tegen de zaal.
Vogel 10 (niet af te stoppen) - Brent 3 - Stof 1 - Brice 1+s - Kane 1+s - Jef - Yannick
Liesje - Heleen - Jasmien - Julie - Sainah - Anne
Pech blijft onze dames achtervolgen, nadat we Julie reeds 6 wedstrijden moesten missen, viel vorige week
onze andere Diamond Lauren met gescheurde gewrichtsbanden van de enkel uit. Spoedig herstel Lauren.
Julie leek opnieuw fit en ging van start maar herviel terug in haar kuitkwetsuur. Als je weet dat Sofie ook
nog lang herstellende is en dat Cleo momenteel onbeschikbaar is moeten dus bijna al onze dames van het
tweede van vorig seizoen, vandaag de A ploeg vertegenwoordigen. Soms een ondankbare taak. Meegaan
en groeien op een hoger niveau kost echter tijd, Jasmien had vandaag enorme pech bij haar schoten,
Anne kwam goed binnen, Heleen ondersteunde waar ze kon, Sainah moest in ondankbare omstandigheden
Julie koud komen vervangen. Helaas is de sport onverbiddelijk en moeten de resultaten onmiddellijk
komen. Maar wij als club moeten geduld opbrengen en onze spelers ondersteunen zodat ze kans krijgen
optimaal te groeien. Borgerhout kende een slechte kompetitiestart maar lijkt nu onder stoom te komen,
Voorwaarts speelde een verdienstelijk match tot op de streep met een weergaloze Vogel in de rangen die
zijn rechtstreekse tegenstander sterretjes liet zien. Beide helften starten we echter met een valse noot en
een 4-0 achterstand en tegen een topploeg kun je je dat natuurlijk niet veroorloven.
Scoreverloop:
Bij 4-1 eerste score van Jens
4-2 maatje Brent
6-3 Vogel op pas van Julie
6-4 Vogel hersteld bijna het overwicht op scorebord, evenwicht dat al langer in het veldspel te merken
was. We kennen een goede periode nu met mooie combinaties, vliegende rebounds maar pech in de
afwerking.
9-5 Borgerhout was terug weggelopen maar knappe combinatie Brent en Vogel leidt tot score
10-6 Brice neemt verantwoordelijkheid tot score
10-7 Jens doe het opnieuw
10-8 Brent met een verre knal
11-9 Brice vanop de stip, zelf uitgelokt
11-10 Vogel brengt ons terug tot het kleinste verschil, combi Vogel/Brent lukt goed.
13-11 Gelukte vrije bal van Stoffel zorgt voor de rustcijfers
Knap teruggekomen!
17-11 Helaas hetzelfde scenario
17-12 Het wordt ééntonig, score: Vogel
20-13...Vogel
20-14 en weer Jens pas van de ingekomen Anne
Het kalf is verdronken maar we blijven strijden tot het laatste
20-15 Kane stip zelf uitgelokt
20-16 Kane op aangeven van Sainah
21-17 De negende van Jens
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23-18 De tiende van Jens
Goed gevochten in deze ondankbare omstandigheden. Nu allemaal goed herstellen en met frisse moed de
zaal in.
Peter

Wedstrijdverslag U10: Beker van België: Temse-Voorwaarts

Daar staan ze: de 4 dames en 4 heren van Voorwaarts U10 in het zonnetje van Temse. Kathe, Marie, Anke
en Kaat verdedigde samen met Lander, Taco, Gio en Oskar de groen-witte kleuren. De kinderen vonden
het toch allemaal een beetje spannend voor de match. Supporters stonden klaar om de U10'ers te steunen.
De spelers kregen nog extra steun van enkele spelers en ouders van de U14. Heerlijk toch!
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De eerste helft ging er vooral langs de kant van Temse als een speer vandoor. Ze speelden zeer snel en
kort op de bal. Er moest naar oplossingen gezocht worden tegen de grotere jongens van Temse. Maar we
zagen een snelle Taco die in de aanval steeds weggeraakte van zijn verdediger. Gio zijn mannetje had
veel last om zijn bal weg te krijgen. Lander en Oskar gingen voor al de ballen die in hun buurt kwamen.
Ondanks alle vechtlust stonden we tijdens de rust 4-1 achter. Met een goal van Taco.

Maar de spelers waren niet van plan om alles zomaar cadeau te geven. Ellen gaf haar spelers de laaste
instructies mee om de tweede helft de baas te zijn. Vooral de boodschap om te blijven vechten en zich te
amuseren neemt iedereen mee naar het tweede deel.

Wat een mooie tweede helft hebben we gezien! Kathe vocht in haar vak voor alles wat ze waard was. Kaat
en Anke verdedigden alsof ze dachten 'jullie niet met ons!' Marie ving al de ballen die rond haar oren
vlogen en gooide ze naar alle kanten van het terrein. Heerlijk om te zien.
Taco maakte nog 2 mooie punten en bracht ons op 5-3. Kaat kreeg 3 minuten voor tijd een penalty mee.
Onder druk slaagde ze erin om hem te scoren. 5-4! De laatste minuten vochten alle 8 de spelers voor alles
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wat ze waard waren. Maar het heeft jammer genoeg niet mogen zijn. Maar we kunnen niet zeggen dat we
geen mooie match gezien hebben.
Ik vond zeker op basis van de tweede helft dat wij de volgende ronde hadden verdiend. Maar ja, ik ben
dan ook niet onpartijdig!

Wedstrijdverslag : Beker – Sikopi U19 A – Voorwaarts A : 9 – 31
Aanval : Elin (1) – Tine (2) – Bjarne (7) – Mauro (3)
Verdediging : Axel (3) – Jarno (3) – Luna (4) – Imke (2)
Reserven : Kobe (1) – Mirthe (2) – Ward – Amber J – Yarik (1) – Pauline (1) – Robin (1)
Mental coach : Liam
Vandaag onze tweede bekerwedstrijd, hopelijk meer tegenstand als in onze vorige wedstrijd(en) want
buiten een doorgedreven schietoefening waren ze enkel goed om ons spelconcept te verfijnen.
We gaan furieus van start en slaan Sikopi spreekwoordelijk knock-out in de eerste 5 minuten met een
droge 4-0. In de eerste minuut steun Bjarne en Elin op inloop, strafworp en Bjarne zet om 0-1. In de
tweede minuut na rebound Mauro Elin op schot en wisselen 0-2. In de volgende aanval speelt Imke Jarno
aan en met een ver schot 0-3. Bij een volgend schot van Jarno heeft Axel de rebound, tweede kans op
Luna en strafworp en ze zet die zelf om 0-4. Bij een volgende aanval steun Mauro voor Elin en strafworp.
Bjarne laat deze onbenut maar in dezelfde aanval kan Mauro op schot alsnog de 0-5 aantekenen.
Met een schot tegen Luna Sikopi voor het eerst op het bord maar gecounterd met een schot van aan de
zijlijn door Jarno 1 – 6. Het gaat nu even om en om met eerst een strafworp tegen Elin na een omdraaier
en dan Bjarne met een wegtrekker uit de korf voor 2-7, dan weer Sikopi met een schot tegen Jarno maar
direct daarop een schot van Luna 3-8. Met een schot van Axel en een inloper tegen Jarno naar 4-9. Dan
nogmaals een inloper van Elin en weer strafworp, Bjarne zet deze wel om voor de 4-10 na 25 minuten.
We zien dan een mooie combinatie tussen Axel – Jarno – Axel – Jarno met deze laatste uiteindelijk aan
het kanon 4-11. Bij een volgende steun van Luna krijgt ze een strafworpfout mee en deze zet ze weer zelf
om 4-12. Dan is het Tine die met een schot van aan de zijkant de 13-4 binnenschiet en bij een volgend
schot van Tine kan Mauro de rebound bemachtigen met z’n tegenstrever aan de buitenkant. Handig van
onder de korf naar de 4-14 ruststand.
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Na de rust is het eerst de thuisploeg die met een zeer korte inloper tegen Elin de score kan openen 5-14
maar even later weer een combinatie Jarno – Axel en deze op schot 5-15. Even later Axel echter in ‘close
contact’ met een dame in balbezit en strafworp tegen 6-15. Bjarne direct met ons antwoord op schot 616 en even later tweemaal Imke op schot voor de 6-17 & 6-18. Bjarne doet haar dit voor het kwartier nog
na met twee schoten voor de 6-19 en de 6-20 tractatiegoal. Het gaat nu even snel want eerst een
eenhandige inloper van Axel 6-21 en dan steun van Jarno voor de inlopende Luna en strafworp welke Luna
verzilverd 6-22. Bjarne kan dan een steun brengen voor de inlopende Elin, mis, maar Bjarne speelt de
tweede kans door aan Tine die met een schot de 6-23 op het bord zet. Kobe voor Jarno en Mirthe voor
Elin.
We gaan gewoon doop op ons elan en Bjarne eenhandig op inloop 6-24. Met een
Mirthe, Sikopi ook nog eens op het bord 7-24. Pauline voor Imke. De ingekomen
schot van aan de achterlijn voor de 7-25. Ons uitverdedigen loont als Bjarne aan
onderscheppen en de vrijstaande Mauro kan aanspelen voor de 7-26. Yarik voor
Amber voor Tine, Robin voor Bjarne

vrijworp doelpunt tegen
Kobe dan met een ‘plat’
de middellijn de bal kan
Mauro, Ward voor Axel,

De invallers laten zien wat ze kunnen met Mirthe aan het kanon (steun Ward) 7-27. Na een schot van
Pauline is de rebound voor Kobe die Yarik vrij ziet staan en deze met een kort schot 7-28. Met een schot
tegen Ward nog eens de thuisploeg maar Robin antwoord aan de overkant met de 8-29. Mirthe dan weer
zoals hiervoor op schot na steun van Ward en de dertiger is een feit 8-30. Met een schot tegen Ward 930 maar het is ultiem Pauline die na een lange aanval de eindscore beslist op schot 9-31.
EXDIEPESPITS
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Overlijden Raymond Lebleu
We vernamen het overlijden van de heer RAYMOND LEBLUE, grootvader van An-Sofie.

Onze innige deelneming en heel veel sterkte bij het overlijden van Raymond.
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Zondag 4 november - Mosselfeest op Voorwaarts!

Na de geslaagde edities van de vorige jaren, organiseert het jeugdbestuur ook dit jaar weer een heerlijke
mosselsouper.
Op zondag 4 november is iedereen van harte welkom voor het mosselfeest van Voorwaarts! Je kan
komen eten tussen 12u30 en 19u30.
Je kan kiezen uit volgende gerechten:
•

Mosselen met frietjes: 22€

•

Stoofvlees met frietjes: 15€

Onze kindjes (<12 jaar) kunnen kiezen uit:
•

Stoofvlees met frietjes: 8€

•

Curryworst met frietjes: 5€

In de prijs inbegrepen: lekker desserten buffet!
Mis dit niet! Inschrijven via Twizzit
(https://login.twizzit.com/v2/public/form/0416e14ff93a69bb794f2bf127c5dc40) ten laatste op zondag
21/10/2018.
Heb je nog vragen? Dan kan je mailen naar jeugdbestuur.voorwaarts@gmail.com.

Wedstrijdverslag U19A Rijko A - Voorwaarts A: 12 – 20 (Rust : 4 – 7)
Aanval : Luna (2) – Imke (2) – Axel – Jarno (7)
Verdediging : Elin – Quinte (3) – Bjarne (3) – Mauro (2)
Reserven : Ward – Kobe – Robin – Tine (1) – Paulien
Om de onderlinge strijd met Floriant – Rijko te beslechten moesten we vandaag aan de bak tegen het
ongeslagen Rijko. Ze ontvingen ons voor de laatste keer op hun natuurgrasveld en met dit miezerweer
hadden zijzelf meer last van glijpartijen dan wij. Tegen deze gestalterijke en fysiek goed voorbereide ploeg
zou het zeker geen doorslag worden van de laatste drie wedstrijden (beker inbegrepen).
Met een knappe lobpas kan Axel Luna vrijspelen in de korfzone en strafworp. We laten die echter
ongebruikt. Even later kunnen we dit rechtzetten met een pas van Jarno op de onder de korf vrijstaande
Imke en die op schot voor de 0-1. Even later speelt Jarno dan met een kruispas de inlopende Luna aan en
weer strafworp. Ook deze later we echter liggen!! Dat maakt natuurlijk dat aan de andere de druk
toeneemt. Met een inloper tegen Bjarne naar de 1-1.
Dat het niet gemakkelijk ging worden zien we direct als Axel een strafworp moet toestaan 2-1. Aan de
overzijde krijgen we een vrijworp en Quinte op pas van Bjarne zet die mooi om 2-2. Korfballend liggen we
boven en dat uit zich als Imke een steun brengt voor de inlopende Axel en strafworp. Jarno zet onze derde
strafworp om 2-3.
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Rijko geeft niet af en met een vrijworp tegen Bjarne onder de korf naar de 3-3. We creëren meer kansen
dan Rijko en uiteindelijk is het Quinte die met een kort schot achter de korf ons terug op voorsprong schiet
3-4. We zijn in de 20ste minuut als Bjarne kan inlopen, na overname op Mauro kan afleggen en die schiet
beheerst de eerste tweepuntenkloof op het bord 3-5. Met een vrijworp van Axel, die direct Imke onder de
korf kan aanspelen (verdedigende dame was even ‘lost’) en 3-6. Even later kunnen onze dames het
onderling regelen als Imke een verre pas geeft op de vrijstaande Luna en op schot 3-7. Met een strafworp
na een omdraaier tegen Jarno nog 4-7 voor de rust.
Amper terug begonnen of Bjarne kan van aan de buitenkant 4-8 binnenschieten. Onze volgende aanval,
amper een minuutje later, kan Jarno op inloop (pas Imke) de 4-9 binnen leggen. Jarno dan even later met
een inloper van achter de korf naar de 4-10 (dit laatste is onderhevig aan interpretatie want kan de
uitgeregende notities niet goed meer lezen). In de volgende aanval kan Mauro de vrijstaande Quinte
aanspelen en die op schot 4-11. Rijko speelt nu meer rond dan ze kansen aanmaken en wij zijn
doeltreffender. Via een steun van Elin kan Bjarne inlopen en éénhandig binnen leggen 4-12. We domineren
duidelijk korfballend en na een schot van Luna, rebound van Jarno kan hij de inlopende Imke aanspelen
voor de tweede kans. Strafworp en Jarno zet die om 4-13.
Even later zelfde eindfase, strafworp door Jarno omgezet nadat hijzelf had ingelopen op steun van Luna
4-14. Is nu even strafworpfestival als Jarno er ook een tegen krijgt 5-14. Even later ziet de scheidsrechter
weer een strafworpfout tegen Jarno onder de korf en even denken we dat het al Pasen is, 6-14. Poets
wederom poets als in de volgende aanval Jarno een strafworp mee krijgt en 6-15. Met weer een strafworp,
‘o scheids strafworp’ Rijko, naar de 7-15. Rijko put hier op enthousiasme moed uit maar met schoten van
Bjarne en Mauro direct antwoord naar de 7-17. Met een schot tegen Quinte naar 8-17 en even later kan
Imke inlopen op steun van Jarno en strafworp. Deze missen we en aan de andere kant met een schot
tegen Quinte terug Rijko 9-17. Kobe voor Axel. Even later krijgt Luna op inloop een strafworp tegen, maar
Rijko laat die onbenut. Even later een schot tegen Imke voor de 11-17. Luna kan dan inlopen en in twee
tijden van onder korf scoren 11-18. Robin voor Mauro, Tine voor Elin.
De ingekomen Kobe kan Jarno met een verre pas achter de korf vrijspelen en 11-19. Laatste wapenfeit
van Rijko komt er met een inloper tegen Imke 12-19. Pauline voor Luna, Ward voor Jarno.
Wekelijks scenario ondertussen, langs de lijn enige zenuwachtigheid, wie maakt de tractatiegoal. Op steun
van Robin is het vandaag TINE die de twintigste maakt op inloper 12-20. Net op tijd want de scheids
maakt er direct spreekwoordelijk een einde aan.
EXDIEPESPITS

Wedstrijdverslag Sikopi A - Voorwaarts A: 12-19 (rust 8-10)
Verstandig ballend Voorwaarts haalt de puntjes vlot vanop de linkeroever.
Stoffel 6 - Brice 2+s - Vogel 3+2s - Yannick 2 - Brent 2 - Jef 1
Lauren - Heleen (4 assists) - Jasmien - Liesje - Sainah (4 assists) - Claudia
Elk jaar gaan we wel met een klein hartje naar de Linkeroever, thuishaven van een ECHTE veldploeg
Sikopi, steeds zeer moeilijk te bekampen met hun grote sterke jongens, hun geduldig aanvalsspel en hun
strijd. Maar deze keer, in een echt rotweer, hadden we de goede vibe vanop AKC meegenomen en werd
de thuisploeg geen kans op puntengewin gelaten. Dit ondanks de blijvende gedwongen afwezigheid van
aanvoerder Julie en nu ook mede Diamonds Lauren die reeds vlug uitviel met voetkwetsuur.
De match:
Stip voor Heleen (weer goed op dreef) mee en Vogel voor 0-1
Schot Stof assist Brice 1-2
Yannick straft achterverdediging af 2-3
Stoffel op dreef 4-4
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Vogel op shot 4-5
Brice netjes op aangeven Liesje 5-6
Yannick steun Heleen 7-7
Stoffel uit vrijworp 7-8
Stip met Liesje mee, Brice zet om 7-9
Knappe dubbel Yannick/Vogel voor de goal van de wedstrijd 7-10
De kloof tekent zich af
Tweede helft:
8-11 Stoffel op aangeven Sainah
9-12 Strafworp voor en omgezet door Vogel
9-13 Ingekomen Brent op steun Heleen
9-14 Brice met vertrouwen in zijn shot
9-15 Stoffel weer op voorzet Sainah
9-16 Vogel met de medewerking van Heleen
Ondertussen sluit de defensie als een bus, de puntjes zijn binnen
11-17 Stoffel alweer op pas van Sainah
12-18 knappe combi ex-panters Brent en Yannick
12-19 Jef sluit de boeken.
Lauren:
Ging door haar voet, hopelijk valt de schade mee.
Borgerhout:
Volgende weel sluiten we de heenronde alweer af op het veld van Borgerhout, nog één keer knallen dus.
Peter

Wedstrijdverslag Sikopi C- Voorwaarts C: 6-10
Goede afwerking voor de rust, sterke defensie houdt Sikopi scoor-loos na de rust
Bruggie - Jasper 1 - Rob 1 - Willem - Jakob 2 - Fred
Caro VB 3 - Caro C - Ellen 3 - Amber - Sarah
De c-ploeg mocht als eerste de regen en wind trotseren en gaf het goede voorbeeld.
Met goed aanvalsspel en dito afwerking (tegen 25 %) werd de basis van de overwinning tijdens de eerste
helft gelegd, na de pauze hield onze defensie Sikopi op NUL korven
De match:
0-1 Caro VB na samenspel met Caro C
0-2 Caro VB op aangeven van Jasper
2-3 Rob keurig vanachter de mand
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3-4 Ellen rond lange goede aanval af na drive van Amber
3-5 Ellen met 2 op rij
3-6 Jasper uit eigen rebound
5-7 Ellen lukt een 3 uit 3!
5-8 weer een combinatie van de CAROS
Tweede helft:
We krijgen helaas hetzelfde scenario als vorige week: aanvallend valt de organisatie volledig weg, maar
de verdediging staat pal: een zeldzame clean-sheet is het gevolg!
6-9 en 6-10 zijn de enige scores na de rust allebei aangetekend door Jakob op aangeven van Fred. De
dames zorgen vandaag voor het merendeel van de korven: 6, knap!
Volgende week wacht Borgerhout:
Tegen deze sterke ploeg zullen we twee goede helften nodig hebben.
Peter

Wedstrijdverslag Sikopi B - Voorwaarts B: 10-10
Leider Voorwaarts leidt onnodig puntenverlies bij rode lantaarn Sikopi.
Jef - Kane 2+2s - Jonas 2 - Lars 2s - Bruggie 1
Anne - Steffi - Sainah - Claudia - Quinte 1
Typisch dat je tijdens een dagje hondenweer ook nog een wedstrijd krijgt waar we nooit definitief afstand
namen van een strijdend Sikopi en dan ook nog op het laatste het deksel (half) op de neus kregen. Deze
set-back kunnen we volgende week al direct goed maken door Borgerhout op afstand te houden. Een
revanche zijn we als team aan ons zelf verplicht.
Scoreverloop:
0-1 Stip op een, aanvankelijk, onhoudbare Kane
1-2 Jonas met een zuiver shot
3-3 Kane met de steun van Steffi
4-4 Goede start ook van Jonas, zijn tweede op aangeven van Sainah
4-5 Kane alweer pasje Anne
5-6 2,5 meter van Lars na noodrem op Sainah
5-7 Strafworp twee van Lars nu na fout op Claudia
Rust
We hebben de scores blijkbaar in de kleedkamer gelaten want starten koud tijdens het tweede bedrijf
7-7 en TO VW
7-8 Quinte komt binnen en brengt ons mede terug voorop
7-9 Bruggie op aangeven van Quinte
8-10 Kane zet fout op hem zelf met een strafworp om voor een geruststellende (?) voorsprong kort voor
tijd
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10-10 We krijgen nog wat meer te vermijden korven tegen en deze laatsten zorgen voor jammerlijk
puntenverlies
Niet scherp in de keuzes en afwerking en teveel domme doelpunten tegen en dan kun je zelfs tegen een
veel zwakker team verliezen.
Peter

Wedstrijdverslag U14 Rijko A – VW: 15 - 04 (15/09/18)
Onze derde wedstrijd in de voorronde veld was op en tegen Rijko, iedereen uit het voetbalmilieu weet dat
een verplaatsing naar Zwarte Leeuw (Rijkevorsel) steeds voor de nodige animo zorgt, is dat ook zo in het
korfbalwereldje ?
Voorwaarts trok met volgende opstelling ten strijde:
A : Leon (1) , Joran, Lize en Annelore (2)
V : Xander, Jade, Arne en Tia
R: Dario, Axel, (1) , Maurine en Lore
De wedstrijd start gretig langs beide kanten, Rijko komt echter snel op voorsprong met een inloper (1-0),
Voorwaarts speelt goed mee en kan enkele mooie kansen afdwingen, maar de bal wil er niet in. Het is
daarentegen Rijko dat nog 2 keer kan scoren. Het spel gaat vlot heen en weer, te pas en te onpas worden
er ook fouten gemaakt. Arne krijgt een vrijworp, onbegrijpelijk hoe de bal alsnog uit de mand rolt,
supporters staan met verstomming langs de zijlijn, dit had erin moeten zijn. Het is Rijko dat nog een
doelpunt maakt, weer op inloper. Kort daarna kan Voorwaarts via inloper van Annelore een eerste keer
tegenprikken, ook Leon neemt nog een korte kans en we gaan rusten met een hoopvolle 4-2 ruststand.
Tweede helft is nog maar net gestart en Voorwaarts voert zijn eerste wissels door.
Dario komt in voor Xander en kort daarna valt Maurine in voor Lize. Het spel van Rijko wordt echter bitsiger
en onze Voorwaarts jongens en meisjes zijn dergelijk fysiek spel niet gewoon, Rijko kan hierdoor 2 punten
verder uitlopen. Annelore brengt via een korte kans de bordjes op 6-3. Rijko voert het tempo verder op
en duw- en trekwerk wordt niet gemeden, hier zou de scheids toch beter kunnen ingegrepen hebben. Het
staat ondertussen 8-3.
Lore komt in voor Tia, het wedstrijdbeeld verandert echter niet veel. Rijko weet de mand te vinden en kan
op korte tijd 3 korven maken. Intussen heeft Axel ook de plaats van Leon ingenomen. Zoals gezegd werd
het meer een fysieke strijd en de scheids greep hier onbegrijpelijk niet op in, gevolg een venijnige fout
van een Rijko-heer op Annelore, die al dan niet bewust na een duel op haar hand trapte en dit ook nog
grappig achtte, van enige vorm van excuses geen sprake. Het zegt veel over de sportiviteit. Annelore
bijgevolg gekwetst naar de kant en Tia komt er terug in. We krijgen nog een 4-tal doelpunten tegen en
weten via een knap shot van Axel nog te milderen, we krijgen ook nog enkele wissels langs Voorwaarts
kant (Leon voor Dario en Xander voor Leon). Voorwaarts kan jammer genoeg niet meer scoren, Rijko
wel, het wordt uiteindelijk 15-4, eindstand van deze wedstrijd.
Enkel afgaan op de cijfers zou niet eerlijk zijn ten opzichte van onze spelers en speelsters, ze hebben
gestreden tot de laatste seconde, de trainers waren tevreden dat er geluisterd werd en dat ze deden wat
gevraagd werd, de oefeningen die tijdens de trainingen worden aangeleerd zijn herkenbaar tijdens de
wedstrijd en leveren met momenten mooi korfbal op.
Doe zo voort, U14 ! Goed blijven trainen en op naar de volgende wedstrijd!
Bart P.
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Wedstrijdverslag BVB AKC-Voorwaarts: 14-13
Voorwaarts brengt het beste korfbal maar AKC is efficiënter.
Yannick 3 - Stoffel 2 - Brent 2 - Vogel 1 - Brice en Kane
Lauren 3 - Heleen 1 - Liesje 1 - Jasmien - Sainah
De afwezigen hadden deze keer ongelijk want Voorwaarts speelde een pak beter dan tegen Floriant. Wij
brachten het betere korfbal en combineerde met vlagen zeer knap voor oogstrelend en geduldig aanvallend
teamwork met veel beweging, afwisseling en lopende rebounds. Ook verdedigend klopte het plaatje. Wij
verloren echter omdat AKC met Jarre De Ley iemand in de rangen had die liefst 5 keer scoorde, zeer sterk
van deze grote belofte, zeker in een wedstrijd waar scores zeldzaam waren.
Ook de eerste tien minuten van de tweede time, waarin we even het goede gevoel van de eerste helft
kwijt waren, met als gevolg 8 balverliezen op deze korte periode en een terechte 11-8 achterstand, gaf
achteraf de doorslag.
We kwamen nog zeer sterk terug maar Levi Vd Dycke, die andere belofte, mikte 15 seconden voor de tijd
de winnende korf binnen. De bekerhouder kan met opgeven hoofd zijn beker afstaan en we hopen dat we
dit niveau de volgende wedstrijden kunnen aanhouden en dan zullen de resultaten vanzelf volgen.
Vooraf:
Julie was nog niet fit en Yannick begon in de basis.
Scoreverloop:
0-1 Brent op aangeven van Jasmien
2-2 Heleen, sterke match, pikt haar verdiende korf mee
4-3 Knap werk van Yannick aangespeeld door Lauren
4-4 Yannick kan zeer sterk vakwerk bekronen met de verdiende gelijkmaker
4-5 Liesje (sterke defensie op Jiska) doet het ook aanvallend.
5-6 Lauren zeer knappe doorbraak op steun van Vogel
7-7 Brent hardwerkend, bekroond met de gelijke score tegen de rust aan.
8-7 AKC komt goed weg met de kleinste voorsprong
Tweede time:
We missen onze start en AKC profiteert:
11-7 de grootste voorsprong in de match voor de rood-witte
11-8 Yannick zet ons terug op het goede spoor
11-9 Lauren met een verre losse
12-9 even een set back
12-10 Stoffel vindt het gaatje
12-11 Vogel sterk uitgespeeld door zijn vakgenoten
12-12 Lauren bekroont de achtervolging, mentaal sterke team job!
Het wordt een thriller. Beide verdedigingen zijn dan baas, het wordt een dubbeltje op zijn kant 1 minuut
voor tijd 13-12
30 seconden nog money time en dan is stoffel daar 13-13
14-13 is echter de doodsteek
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Details beslissen: We hadden iets teveel balverliezen en onze afwerking lag net te laag om AKC in
topvorm te kloppen. Maar we zagen een sterke ploegspirit en prestatie.
Opmerkelijk: geen enkele strafworp in deze match met toch hoge inzet.
Een tevreden verslaggever
Peter

Activiteiten Jeugdbestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mosselen : zondag 04/11/2018
Sinterklaasfeestje : zaterdag 01/12/2018
Kerstfeest : zaterdag 15/12/2018 (of vrijdag 14/12)
Carnavalsfeestje voor de jongste (tem U14) : woensdag 27/02/2019
Carnaval pré-soirée voor de oudste jeugd : vrijdag 01/03/2019
Clubactiviteit : zaterdagavond 11/05/2019
Beker van België Jeugdfinales op Voorwaarts (5 wedstrijden) : 04/05/2019
Jeugdweekend : 28-29-30/06/2019
Wafeltjesverkoop : periode eind maart - begin april
Sportweek : 19/08/2019 - 23/08/2019

Clinics & activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•

Examen Scheidsrechter & clubscheidsrechter in bondsgebouw : 6 oktober 2018
Aspirant Initiator op Minerva : aanvang 8 oktober 2018
Preventie & management in bondsgebouw : 22 oktober 2018
Mentale begeleiding in bondsgebouw : 29 oktober 2018
Affiches hangen aan het prikbord in de kantine.
Analyse Team in bondsgebouw : 5 november 2018
Internationaal Jeugdtornooi Vlaanderen in Gent-Zwijnaarde : 10-11 november 2018
Vervolg clinic Mentale begeleiding in bondsgebouw : 10 december 2018

Europees Kampioenschap (EK)
Van 13 tot en met 21 oktober 2018 heeft het Europees Kampioenschap plaats in Friesland
(Nederland).
Bij de geselecteerden : Julia Caluwe - Lauren Denis - Brent Struyf & Jens Vogels - coach : Detlef Elewaut.
Programma voorronde :
13/10/2018 : 20.00 uur : België - Tjechië in Drachten
14/10/2018 : 14.45 uur : Duitsland - België in Drachten
15/10/2018 : 20.00 uur : België - Portugal in Gorredijk
Proficiat aan Julie, Lauren, Brent & Jens.

21 | P a g i n a

Wedstrijdverslag U12 Voorwaarts - Floriant: 7-1
En de tweede winst is binnen, deze keer op eigen terrein.
Aanval: Saartje (2), Lauren, Stef, Loris (2)
Verdediging: Lauri (2), Sofia/Nore, Senne, Milan/Joppe(1)
Topsupporters: Quinten (na een ongelukje op training met gelijmd oog), Yani (in de plaaster na een val
op de speelplaats)
De opwarming en lengte van de spelers van Floriant liet beter vermoeden dan hun prestatie
zaterdag. Naar het schijnt maakten ze zelfs een schamper grapje over voorwaarts in aanloop naar de
wedstrijd? Bwa, voorwaarts werd hierdoor gewoon meer geprikkeld en vloog er meteen in. Voor de
supporters zag het er misschien een beetje chaotisch uit maar de bal werd zonder al teveel fouten in het
vak gepasseerd en de kansen kwamen vanzelf, vaak zelfs via ballen die aan de buitenkant vertrokken en
zo hun weg vonden naar een vrije speler onder de korf. Geen verre shots deze wedstrijd, alle doelpunten
werden van kortbij gemaakt. Samengevat hebben we een leuk spel gezien met veel doelkansen, en een
sterke verdediging die maar 1 doelpunt toegelaten heeft.
Scoreverloop:
1-0 Loris eerst doorloop (gemist) dan via shot binnen
2-0 Doorloopbal Saartje op steun Loris
3-0 Kort shot Lauri op lange pas Loris na onderschepping in verdediging
3-1
4-1 Shotje Loris
5-1 Saartje doorloopbal pas Loris
6-1 Doorloop Lauri diepe pas Joppe
7-1 Doorloop Joppe op pas Lauri
Doe zo voort, de supporters komen alvast met veel plezier volgende week weer kijken.
Veel beterschap ook aan onze gekwetsten, hopelijk volgende week weer speelklaar!
Ilse

Wedstrijd (?) verslag : U19 A : Voorwaarts – R4A/Deurne : 25 – 3
Vandaag tegen R4A/D nog steeds zonder Jarno, ditmaal tegen een A-ploeg….
Na 17 seconden kan Kobe inspelen op Luna, eigenlijk te laag waardoor haar dame het duel aangaat maar
Luna kan zich omdraaien en scoren 1-0. Nog in dezelfde minuut een schot tegen Elin van achter de korf.
Iedereen kijkt al uit naar een spannende wedstrijd aan dit scoringstempo….
In onze tweede aanval kan Mauro de rebound op een schot van Bjarne vangen en de tweede kans aan
Quinte gunnen en die op instapper voor de 2-1. Volgende aanval, volgend doelpunt. Via een kruispas van
Elin op Mauro en met een schot naar 3-1 in de 3de minuut.
R4A/D loopt achter de feiten aan vanaf nu en Imke kan direct Kobe aanspelen onder de korf en die legt
éénhandig binnen 4-1. Even later Imke zelf op inloop met steun van Axel en 5-1. Even later doe zus Elin
dit haar na maar strafworp welke Bjarne niet laat liggen 6-1. Quinte maakt op schot de 7-1. Met een schot
tegen Mauro, R4A/D nog eens op het bord 7-2.
Dan twee aanvallen en twee doelpunten. Eerst Imke op schot van achter de korf en dan na de vakwissel
Bjarne op schot voor de 9-2. Even later doet hij dit over en 10-2. Even later een Ben Wouters beweging
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onder de korf tegen Bjarne en 10-3, de laatste keer dat R4A/D zal scoren, we zijn in de 24 ste minuut van
de wedstrijd. Kobe maakt er op het half uur 11-3 van met een schot en voor de rust scoort Bjarne nog
met twee schoten voor de 13-3 ruststand.
Wedstrijd gespeeld bij de rust en dan is het altijd moeilijk om met dezelfde focus de tweede helft te spelen.
Met een inloper van Luna (steun Axel) schieten we uit de startblokken 14-3. Met een slimme pas speelt
Axel dan Imke aan achter de korf en 15-3. Even later Mauro op schot 16-3 en even later schiet hij op
assist van Bjarne achter de korf opnieuw, Bjarne kan de rebound pakken en zelf scoren 17-3.
Op het kwartier ziet Kobe Imke onder de korf alleen staan en speelt haar direct aan, Imke onderdoor en
18-3. Even later Kobe van ver, Axel rebound en ook de tweede kans voor Kobe en nu wel raak 19-3. Dan,
waar we niet meer op hoopten Elin op inloop en doelpunt nummer 20 !
Even later Bjarne met rebound en foutieve ingreep van de tweede heer. Strafworp en zelf omgezet 21-3
Robin voor Axel, Tine voor Luna. Dan krijgen we een zeer lang uitgesponnen aanval en uiteindelijk kan de
ingevallen Robin op schot binnen prikken 22-3. Luna terug erin voor Quinte. Dan Robin terug, nu op inloper
en éénhandig binnengerold voor de 23-3. Via een schot van Luna naar 24-3 en Bjarne doet de boeken toe
op schot, 25-3.
EXDIEPESPITS
P.S. : Als we zorgvuldiger met onze kansen (zeker met de open inlopers) zouden zijn omgesprongen had
een dertiger zeker haalbaar geweest. Volgende week de ‘topper’ tegen Rijko, kansen afronden lijkt me
dan aangewezen !

Wedstrijdverslag Voorwaarts B - Floriant B: 19-16
Onze B -ploeg heeft het beste eindshot.
Yannick 2 - Lars 1+s - Bruggie 3 - Kane 4+3s - Jef 3+1s
Cleo- Caro VB - Anne - Steffi - Quinte 1
Dankzij een overtuigender laatste kwart van de wedstrijd bleven de puntjes toch thuis tegen een niet
afgevend Floriant.
Positief waren de stijgende vormcurve van Bruggie, de gedrevenheid van Kane, de invalbeurt van Jef,
Steffi duidelijk op de goede weg en Quinte die knap aanviel.
Cleo:
Jammer genoeg voor Voorwaarts gaat Cleo ons nu een tijdje verlaten om de studies in het buitenland
verder te zetten, Cleo veel succes !
De match:
1-0 Bruggie 1e bal
2-3 Kane krijgt stip mee
3-3 Kane gaat op herhaling
4-3 Lars assist Quinte
5-4 Kane van een steeds aanspeelbare Steffi
6-6 Yannick met de steun van Cleo
7-7 Kane alweer op pas van Steffi
8-8 Ruststand vastgelegd door Lars na fout op Caro VB
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2e time en we gaan ervoor :
9-8 Stip alweer voor Kane
10-8 Bruggie passeerwerk met Kane
11-8 De kloof via Yannick die lange aanval afrond
11-11 Floriant is er weer
12-11 Stip gefloten door Ben W voor fout op Cleo
13-11 Jef knap aangespeeld door Cleo
14-12 Kane vanop afstand
14-14 Floriant geeft niet af
15-14 Kane goed aangespeeld door Anne
15-15 T'is nog niet gedaan
16 en 17-15 door Jef die hard labeurwerk van Yannick weet te belonen
18-15 Quinte pikt haar goaltje mee
19-15 Bruggie sluit de boeken aangeef Anne
Peter

Wedstrijdverslag Voorwaarts C - Floriant C: 10-07
C-kes zijn efficiënter dan tegenstander en houden de punten toe.
Jonas 3 - Jasper s - Rob - Fred - Jef 2
Amber 3 - Saniah 1 - Sarah - Ellen - Caro C - Quinte
Cijfertjes zeggen niet(altijd) alles :
Dat bewijst de scouting van deze wedstrijd. Floriant had 42 pogingen meer dan wij en 9 balverliezen
minder en toch winnen wij. Onze afwerking was een degelijke 16%, met Amber met drie korven aan 50
% als uitblinkster. Haar goede vorm is ze tijdens haar verlof duidelijk niet verloren.
De scores:
1e helft: scheids van dienst Caro C
1-0 Amber met kruipertje
2-0 Jonas werkt dubbel met Rob af
3-0 Sainah doorbraak steun Jasper
4-1 Amber met vertrouwen op shotafstand
4-3 Floriant komt terug, logisch want zij hebben dubbel zoveel doelpogingen en veel meer rebound.
Ons goed en geduldig aanvalsspel van het eerste kwartier stokt nu, de tempowisselingen zijn helemaal
weg.
5-3 De stip van Jasper na fout op Sainah komt net op tijd.
2e helft: Scheids is nu Bossie, Jef als speler op zijn plek.
6-4 Jonas goede pas van Amber
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7-5 Jef op aangeven van Sainah
8-6 Amber op assist van Jonas
9-7 Jef achter de mand aangespeeld door Sainah
10-7 Jonas beslist al 10 minuten voor tijd de match.
De laatste minuten zijn er teveel aan, de organisatie in onze aanval valt weg, we krijgen een resem
misverstanden in de plaats maar Floriant is te zwak om daarvan te profiteren. Ook de late warmte zorgt
voor het uitgaan van de wedstrijd als een kaars. De puntjes zijn in ieder geval dik verdiend binnen.
Peter

Wedstrijdverslag Voorwaarts A - Floriant A :15-21
Prima start krijgt geen vervolg en eindigt in dramatisch zware nederlaag.
Vogel 3 - Stoffel 3 - Brent 1 - Brice 3 - Jef 2+s - Yannick 1- Kane
Lauren 1 - Jasmien - Liesje - Heleen
Met Julie nog steeds noodgedwongen aan de kant werd het de eerste keer dat Jasmien aan de op worp
kwam. Het dient gezegd dat Jasmien een voortreffelijke match afleverde. Voor de rest kregen we echter
een collectieve off-day, die zich inzette na minuut 12 van de wedstrijd die we nochtans zeer goed begonnen
en met knap korfbal kwamen we 8-3 voor. Tot dan geen vuiltje aan de lucht maar het vervolg en zeker
de tweede helft gaf een zeer ander beeld.
Alle duels gingen verloren, schotkracht viel volledig weg en de spelers zochten zelf hun weg in plaats van
de moeilijkheden in teamverband op te lossen.
Een verloren match is natuurlijk geen verloren seizoen en dus krijgen we vrijdag aanstaande reeds de
kans om deze nederlaag uit te wissen door als cuphouder op bezoek bij competitieleider AKC een sterke
prestatie te gaan neerzetten. We zijn nu al benieuwd.
De scores:
Schitterende en flitsende start van een wervelend Voorwaarts
1-0 Stof assist Lau
2-0 Vogel knappe combinatie met Stoffel
3-2 Stoffel twee zonder missen
4-2 Vogel op steun van Stof
5-2 Brice handig uit de rebound
6-2 Brent vrijworp goed aangespeeld door Heleen
7-3 Vogel op pasje Lauren
8-3 Brice, goed op shot, steun Liesje
We werken tot dan af aan 25 %
Floriant vlucht in time-out en tactische (vak)wissels en dat loont.
Van 8-3 gaat het naar 8-6
9-6 Brice dus alweer
10-7 Lauren op pas van Jasmien
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10-9 bij de rust staat er nog de kleinste kloof, heel de bonus van het eerste kwart is dus bijna vervlogen.
2e helft:
De helft van een twijfelend voorwaarts.
10-10 eerste maal gelijk
11-10 Stoffel
11-12 Eerste achterstand
12-13 Jef met tip -in
Van 12-13 gaat het in één ruk naar 12-20, een nul - zeven dus zonder dat we een vuist kunnen maken.
De winst gaat verdiend naar Floriant ,de laatste 10 minuten zijn zonder belang meer maar we kunnen nu
toch nog iets terugdoen om positiever te eindigen.
13 en 14-20 aangetekend door de Jef
15-21 de einstand vastgelegd door Yannick
Peter
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ONZE PARTNERS

RESPECT
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