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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:21 december 2018           Jaargang 95 

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

 

 

Programmatie 

Zaalcompetitie 

DATUM START DIVISIE THUISTEAM UITTEAM LOCATIE 

zo 23/12/2018 11:30 U19 AFD 2A1 - ZAAL APPELS U19 A VOORWAARTS U19 C  Sporthal Appels 

zo 23/12/2018 10:15 U16 AFD 2A - ZAAL FLORIANT U16 A    VOORWAARTS U16 B     Sporthal Ter Wallen 

vr 04/01/2019 20:15 U16 AFD 2A - ZAAL VOORWAARTS U16 B    KCBJ U16 A   KSC Maccabi Sportcomplex 

za 05/01/2019 10:00 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL AKC/LUMA U12 VOORWAARTS U12 Kwik Indoor 

za 05/01/2019 14:15 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL AKC/LUMA U19 B  VOORWAARTS U19 B Kwik Indoor 

za 05/01/2019 15:50 TOPLEAGUE U19 - ZAAL AKC/LUMA U19 A VOORWAARTS U19 A Kwik Indoor 

za 05/01/2019 17:35 TOPLEAGUE C - ZAAL AKC/LUMA C VOORWAARTS C Kwik Indoor 

za 05/01/2019 19:00 TOPLEAGUE B - ZAAL AKC/LUMA B VOORWAARTS B Kwik Indoor 

za 05/01/2019 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL AKC/LUMA A VOORWAARTS A Kwik Indoor 

za 05/01/2019 19:00 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL RIJKO U16     VOORWAARTS U16 A    Sportcentrum 't Hofeind 

http://www.voorwaartskkc.be/
https://www.facebook.com/kkcvoorwaarts/
mailto:voorwaarts@korfbal.be
http://www.instagram.com/kkcvoorwaarts/
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za 05/01/2019 11:30 U14 AFD 2C - ZAAL BORGERHOUT/GW/ATBS U14 VOORWAARTS U14 B     Sporthal Plantin Moretus 

za 05/01/2019 14:45 U19 AFD 2A1 - ZAAL VERDE U19 VOORWAARTS U19 C  Sporthal Wilrijkse Plein 

za 05/01/2019 16:15 1STE GEW B - ZAAL VERDE 2 VOORWAARTS 3 Sporthal Wilrijkse Plein 

zo 06/01/2019 00:00 1STE GEW A - ZAAL VRIJ VOORWAARTS 2 Geen 

zo 06/01/2019 00:00 1STE GEW E - ZAAL VRIJ VOORWAARTS 4 Geen 

zo 06/01/2019 00:00 U16 AFD 2A - ZAAL VRIJ VOORWAARTS U16 B     Geen 

zo 06/01/2019 15:45 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL VERDE U14 A VOORWAARTS U14 A Sporthal Wilrijkse Plein 

za 12/01/2019 09:15 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL VOORWAARTS U12 FLORIANT U12 A   Sportcomplex De Nachtegaal 

za 12/01/2019 10:30 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL VOORWAARTS U14 A HOBOKEN/MERCURIUS U14 A  Sportcomplex De Nachtegaal 

za 12/01/2019 17:30 TOPLEAGUE C - ZAAL VOORWAARTS C MEEUWEN C Sportcomplex De Nachtegaal 

za 12/01/2019 19:00 TOPLEAGUE B - ZAAL VOORWAARTS B MEEUWEN B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 12/01/2019 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL VOORWAARTS A MEEUWEN A Sportcomplex De Nachtegaal 

za 12/01/2019 16:15 U16 AFD 2A - ZAAL GANDA U16 B VOORWAARTS U16 B     Sporthal Hekers 

za 12/01/2019 15:50 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL TEMSE U16 B  VOORWAARTS U16 A    Sporthal Temsica 

za 12/01/2019 15:30 U14 AFD 2C - ZAAL THE BLUE GHOSTS/NEERLANDIA U14 VOORWAARTS U14 B     Sporthal Torrebos 

zo 13/01/2019 09:00 1STE GEW A - ZAAL VOORWAARTS 2 ASKC 2 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 13/01/2019 10:15 1STE GEW B - ZAAL VOORWAARTS 3 SIKOPI 2 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 13/01/2019 11:30 1STE GEW E - ZAAL VOORWAARTS 4 ASKC 3 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 13/01/2019 12:45 TOPLEAGUE U19 - ZAAL VOORWAARTS U19 A TEMSE U19 A  Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 13/01/2019 14:30 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL VOORWAARTS U19 B SIKOPI U19 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 13/01/2019 16:15 U19 AFD 2A1 - ZAAL VOORWAARTS U19 C  ASKC U19 B  Sportcomplex De Nachtegaal 

za 19/01/2019 17:30 TOPLEAGUE U19 - ZAAL PUTSE U19 A VOORWAARTS U19 A Gemeentelijke Sporthal Putte 

za 19/01/2019 20:45 1STE GEW B - ZAAL PUTSE 2 VOORWAARTS 3 Gemeentelijke Sporthal Putte 

za 19/01/2019 11:05 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL AKC/LUMA U16 B VOORWAARTS U16 A    Kwik Indoor 

za 19/01/2019 10:30 U14 AFD 2C - ZAAL VOORWAARTS U14 B    ASKC U14 B    Sportcomplex De Nachtegaal 

za 19/01/2019 14:30 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL RIVIERA/DEURNE U19 A  VOORWAARTS U19 B Sporthal Kattenbroek 

za 19/01/2019 14:45 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL CATBA U12 VOORWAARTS U12 Sporthal Plantin Moretus 

za 19/01/2019 15:45 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL CATBA U14 VOORWAARTS U14 A Sporthal Plantin Moretus 

zo 20/01/2019 11:45 1STE GEW E - ZAAL PUTSE 3 VOORWAARTS 4 Gemeentelijke Sporthal Putte 

zo 20/01/2019 13:15 TOPLEAGUE C - ZAAL PUTSE C VOORWAARTS C Gemeentelijke Sporthal Putte 

zo 20/01/2019 15:30 TOPLEAGUE A - ZAAL PUTSE A VOORWAARTS A Gemeentelijke Sporthal Putte 

zo 20/01/2019 17:15 TOPLEAGUE B - ZAAL PUTSE B VOORWAARTS B Gemeentelijke Sporthal Putte 

zo 20/01/2019 13:30 U16 AFD 2A - ZAAL NEERLANDIA U16  VOORWAARTS U16 B     Sporthal Driebeek 

zo 20/01/2019 09:00 1STE GEW A - ZAAL CATBA 2 VOORWAARTS 2 Sporthal Plantin Moretus 

zo 20/01/2019 10:15 U19 AFD 2A1 - ZAAL CATBA U19 B VOORWAARTS U19 C  Sporthal Plantin Moretus 

za 26/01/2019 00:00 TOPLEAGUE C - ZAAL VOORWAARTS C VRIJ Sportcomplex De Nachtegaal 

za 26/01/2019 09:00 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL VOORWAARTS U16 A   VOBAKO U16 B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 26/01/2019 10:30 U16 AFD 2A - ZAAL VOORWAARTS U16 B    MEEUWEN U16   Sportcomplex De Nachtegaal 

za 26/01/2019 17:30 1STE GEW A - ZAAL VOORWAARTS 2 SCALDIS 2 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 26/01/2019 18:45 TOPLEAGUE B - ZAAL VOORWAARTS B KWIK B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 26/01/2019 20:30 TOPLEAGUE A - ZAAL VOORWAARTS A KWIK A Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 12:30 U14 AFD 2C - ZAAL BORNEM U14 VOORWAARTS U14 B     Sportcomplex Breeven 

zo 27/01/2019 09:00 1STE GEW B - ZAAL VOORWAARTS 3 SPARTACUS/NDN C    Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 10:15 1STE GEW E - ZAAL VOORWAARTS 4 HOBOKEN/MERCURIUS 4 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 11:30 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL VOORWAARTS U12 SCALDIS U12     Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 12:45 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL VOORWAARTS U14 A SPARTACUS/NDN U14 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 14:15 TOPLEAGUE U19 - ZAAL VOORWAARTS U19 A KWIK U19 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 16:00 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL VOORWAARTS U19 B SCALDIS U19   Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 27/01/2019 17:45 U19 AFD 2A1 - ZAAL VOORWAARTS U19 C  VOBAKO U19 B    Sportcomplex De Nachtegaal 
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za 02/02/2019 12:00 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL BOECKENBERG U12   VOORWAARTS U12 Boeckenberg Sportcenter 

za 02/02/2019 13:15 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL BOECKENBERG U14 B VOORWAARTS U14 A Boeckenberg Sportcenter 

za 02/02/2019 21:15 1STE GEW B - ZAAL BLAUW WIT 2 VOORWAARTS 3 Boeckenberg Sportcenter 

zo 03/02/2019 11:50 TOPLEAGUE U19 - ZAAL BOECKENBERG U19 VOORWAARTS U19 A Boeckenberg Sportcenter 

zo 03/02/2019 13:45 TOPLEAGUE B - ZAAL BOECKENBERG B VOORWAARTS B Boeckenberg Sportcenter 

zo 03/02/2019 15:45 TOPLEAGUE A - ZAAL BOECKENBERG A VOORWAARTS A Boeckenberg Sportcenter 

zo 03/02/2019 00:00 TOPLEAGUE C - ZAAL VRIJ VOORWAARTS C Geen 

zo 03/02/2019 00:00 1STE GEW A - ZAAL VRIJ VOORWAARTS 2 Geen 

zo 03/02/2019 00:00 U19 AFD 2A1 - ZAAL VRIJ VOORWAARTS U19 C  Geen 

zo 03/02/2019 14:30 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL RIJKO U19 A VOORWAARTS U19 B Sporthal De Valk 

zo 03/02/2019 10:30 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL GANDA U16 A   VOORWAARTS U16 A    Sporthal Hekers 

zo 03/02/2019 12:15 U16 AFD 2A - ZAAL SPARTA RANST U16   VOORWAARTS U16 B     Sporthal Het Loo 

zo 03/02/2019 10:45 U14 AFD 2C - ZAAL KAPELLEN U14 VOORWAARTS U14 B     Sporthal 't Kooike Putte 

zo 03/02/2019 14:50 1STE GEW E - ZAAL BOECHOUT/VREMDE 2  VOORWAARTS 4 Sportpark Sneppenbos 

za 09/02/2019 09:00 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL VOORWAARTS U12 APPELS U12 A    Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 10:15 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL VOORWAARTS U16 A   LEUVEN U16    Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 11:45 U16 AFD 2A - ZAAL VOORWAARTS U16 B    FLORIANT U16 A    Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 13:15 1STE GEW A - ZAAL VOORWAARTS 2 BORGERHOUT/GW 2 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 14:30 1STE GEW B - ZAAL VOORWAARTS 3 MINERVA 2 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 15:45 1STE GEW E - ZAAL VOORWAARTS 4 BORGERHOUT/GW 3 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 17:00 TOPLEAGUE C - ZAAL VOORWAARTS C BORGERHOUT/GW C Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 18:30 TOPLEAGUE B - ZAAL VOORWAARTS B BORGERHOUT/GW B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 09/02/2019 20:15 TOPLEAGUE A - ZAAL VOORWAARTS A BORGERHOUT/GW A Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 10/02/2019 10:30 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL VOORWAARTS U14 A LEUVEN U14 A    Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 10/02/2019 12:00 U14 AFD 2C - ZAAL VOORWAARTS U14 B    SPARTA RANST U14  Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 10/02/2019 13:30 TOPLEAGUE U19 - ZAAL VOORWAARTS U19 A VOBAKO U19 A    Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 10/02/2019 15:15 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL VOORWAARTS U19 B MINERVA U19 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 10/02/2019 17:00 U19 AFD 2A1 - ZAAL VOORWAARTS U19 C  APPELS U19 A  Sportcomplex De Nachtegaal 

za 16/02/2019 17:35 1STE GEW B - ZAAL AKC/LUMA 2  VOORWAARTS 3 Kwik Indoor 

za 16/02/2019 14:15 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL AGO AALST U12 A VOORWAARTS U12 Sporthal De Faluintjes 

za 16/02/2019 15:30 U14 AFD 2C - ZAAL RIJKO U14 C VOORWAARTS U14 B     Sporthal De Valk 

za 16/02/2019 15:45 TOPLEAGUE U19 - ZAAL FLORIANT U19 VOORWAARTS U19 A Sporthal Ter Wallen 

za 16/02/2019 17:15 TOPLEAGUE C - ZAAL FLORIANT C VOORWAARTS C Sporthal Ter Wallen 

za 16/02/2019 18:45 TOPLEAGUE B - ZAAL FLORIANT B VOORWAARTS B Sporthal Ter Wallen 

za 16/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL FLORIANT A VOORWAARTS A Sporthal Ter Wallen 

zo 17/02/2019 12:50 1STE GEW E - ZAAL LUBKO VOORWAARTS 4 Gemeentelijke Sporthal Lubbeek 

zo 17/02/2019 10:15 U16 AFD 2A - ZAAL KCBJ U16 A   VOORWAARTS U16 B     Sportcentrum De Tumkens 

zo 17/02/2019 15:15 U19 AFD 2A1 - ZAAL LEUVEN U19 B VOORWAARTS U19 C  Sportcomplex Kessel-Lo 

zo 17/02/2019 16:45 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL LEUVEN U19 A VOORWAARTS U19 B Sportcomplex Kessel-Lo 

zo 17/02/2019 17:00 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL SIKOPI U16 A     VOORWAARTS U16 A    Sporthal Linkeroever 

zo 17/02/2019 09:30 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL FLORIANT U14 A VOORWAARTS U14 A Sporthal Ter Wallen 

zo 17/02/2019 10:45 1STE GEW A - ZAAL FLORIANT 2 VOORWAARTS 2 Sporthal Ter Wallen 

wo 20/02/2019 18:45 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL HOBOKEN/MERCURIUS U14 A  VOORWAARTS U14 A Sportschuur Fort VIII 

za 23/02/2019 17:30 TOPLEAGUE C - ZAAL VOORWAARTS C AKC/LUMA C Sportcomplex De Nachtegaal 

za 23/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B - ZAAL VOORWAARTS B AKC/LUMA B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 23/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL VOORWAARTS A AKC/LUMA A Sportcomplex De Nachtegaal 

za 23/02/2019 13:15 1STE GEW B - ZAAL VOORWAARTS 3 VERDE 2 Sporthal Kattenbroek 

za 23/02/2019 14:30 PROMOLEAGUE U14 B - ZAAL VOORWAARTS U14 A VERDE U14 A Sporthal Kattenbroek 

za 23/02/2019 16:00 U14 AFD 2C - ZAAL VOORWAARTS U14 B    BORGERHOUT/GW/ATBS U14 Sporthal Kattenbroek 
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zo 24/02/2019 00:00 1STE GEW A - ZAAL VOORWAARTS 2 VRIJ Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 00:00 1STE GEW E - ZAAL VOORWAARTS 4 VRIJ Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 00:00 U16 AFD 2A - ZAAL VOORWAARTS U16 B    VRIJ Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 10:15 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL VOORWAARTS U16 A   RIJKO U16     Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 11:45 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL VOORWAARTS U12 AKC/LUMA U12 Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 13:15 TOPLEAGUE U19 - ZAAL VOORWAARTS U19 A AKC/LUMA U19 A Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 15:00 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL VOORWAARTS U19 B AKC/LUMA U19 B  Sportcomplex De Nachtegaal 

zo 24/02/2019 16:45 U19 AFD 2A1 - ZAAL VOORWAARTS U19 C  VERDE U19 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 02/03/2019 17:15 TOPLEAGUE C - ZAAL MEEUWEN C VOORWAARTS C Boeckenberg Sportcenter 

za 02/03/2019 18:45 TOPLEAGUE B - ZAAL MEEUWEN B VOORWAARTS B Boeckenberg Sportcenter 

za 02/03/2019 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL MEEUWEN A VOORWAARTS A Boeckenberg Sportcenter 

za 02/03/2019 09:00 U14 AFD 2C - ZAAL VOORWAARTS U14 B    THE BLUE GHOSTS/NEERLANDIA U14 Sportcomplex De Nachtegaal 

za 02/03/2019 10:15 PROMOLEAGUE U16 A - ZAAL VOORWAARTS U16 A   TEMSE U16 B  Sportcomplex De Nachtegaal 

za 02/03/2019 11:45 U16 AFD 2A - ZAAL VOORWAARTS U16 B    GANDA U16 B Sportcomplex De Nachtegaal 

za 02/03/2019 20:30 1STE GEW B - ZAAL SIKOPI 2 VOORWAARTS 3 Sporthal Linkeroever 

za 02/03/2019 14:30 TOPLEAGUE U19 - ZAAL TEMSE U19 A  VOORWAARTS U19 A Sporthal Temsica 

za 02/03/2019 13:00 PROMOLEAGUE U12 A - ZAAL FLORIANT U12 A   VOORWAARTS U12 Sporthal Ter Wallen 

za 02/03/2019 21:00 U19 AFD 2A1 - ZAAL ASKC U19 B  VOORWAARTS U19 C  Sporthal Vordesteyn 

zo 03/03/2019 10:30 PROMOLEAGUE U19 A - ZAAL SIKOPI U19 VOORWAARTS U19 B Sporthal Linkeroever 

zo 03/03/2019 11:15 1STE GEW A - ZAAL ASKC 2 VOORWAARTS 2 Sporthal Vordesteyn 

zo 03/03/2019 17:00 1STE GEW E - ZAAL ASKC 3 VOORWAARTS 4 Sporthal Vordesteyn 
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VERSLAGEN en BERICHTEN 

Ploegfoto's 2018 - 2019  

Met dank aan Anne. 

U08 

 

U10 
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U12 

 

U14 
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U16 

 

U19 
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Kern 

 

 

Onze allerbeste wensen  

Het jaar 2018 heeft zich volledige gegeven 
Soms was het wat minder en tegenslag moest verwerkt worden 

Meestal viel het mee en mochten de dagen wat langer duren 
Of dat dromen werden verwezenlijkt is niet zeker maar … 

Het is bijna voorbij met het jaar 2018. 
2019 staat te kloppen aan de deur 

Eerst nog wat feestelijkheden en dan springen we samen in het grote onbekende 
Al een geluk dat niemand weet wat 2019 zal brengen 

Maar aan onze allerbeste wensen zal het niet ontbreken 

1 club 

1 familie 

1 team 

1 Voorwaarts 

Maak er een geweldig 2019 van! 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index01e4.html
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Voorwaarts Nieuwjaarsreceptie 2019  

Het bestuur van KKC Voorwaarts nodigt alle leden, de ouders van de jeugdleden en sponsors uit op 

zaterdagavond 19 januari 2019 te 20u30 in onze kantine om bij een hapje en drankje het oude jaar 

2018 af te sluiten en het nieuwe jaar 2019 in te huldigen. 

Graag weten we met hoeveel personen jullie aanwezig zullen zijn en ontvangen graag uw inschrijving via 

deze link voor maandag 14 januari 2019. 

https://login.twizzit.com/v2/public/form/4449cdb5218441a8d221870235587f6b 

Het bestuur 

 

Selectie U17 voor de Challenge in Rotterdam  

U17 bondscoach Yannick Wauters maakte zijn selectie voor de Challenge later deze maand 

bekend. 

Volgende spelers werden geselecteerd: 

Dames: 

Marte Piessens (Temse) 

Elin Loos (Voorwaarts) 

Nel Seys (Floriant) 

Eline Denie (AKC/Luma) 

Tine Van Dyck (Voorwaarts) 

Famke Wellens (AKC/Luma) 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index0bfb.html
https://login.twizzit.com/v2/public/form/4449cdb5218441a8d221870235587f6b
https://login.twizzit.com/v2/public/form/4449cdb5218441a8d221870235587f6b
file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index3859.html
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Floor Lauwers (Vobako) 

Lotte Wachters (Temse) 

Heren: 

Kian Amorgaste (AKC/Luma) 

Seppe Claus (Boeckenberg) 

Joppe Bellemans (Boeckenberg) 

Jordy Antes (Kwik) 

Milan Verachtert (Vobako) 

Simon Neuttiens (Ganda) 

Robbe Catthoor (Temse) 

Ernst Davidts (AKC/Luma) 

Coaches U17 

Wauters Yannick en Olaerts Johan 

Veel succes en proficiat voor Tine en Elin met hun selectie. 

 

Selectie U19 Talenten Challenge  

De U19 selectie die in december deelneemt aan de Challenge werd bekend gemaakt. 

Volgende spelers reizen mee naar Rotterdam: 

Dames 

Quinte De Beer (Voorwaarts) 

Noa Ledoux (Kwik) 

Anke Meganck (Floriant) 

Alexia Palinckx (Borgerhout/GW) 

Britt Saey (Scaldis) 

Van Gorp Lisa (Boeckenberg) 

Diete Hendrickx (Putse) 

Imke Loos (Voorwaarts) 

Heren 

Stan De Kersgieter (Temse) 

Siebe De Ley (AKC/Luma) 

Jarno De Loose (Voorwaarts) 

Raf De Ryck (AKC/Luma) 

Tibo Dujardin (Boeckenberg) 

Lars Huppertz (AKC/Luma) 

Cedric Schoumacker (Kwik) 

Arne Van Damme (Floriant) 

Coaches U19 

Jan Nelen en Tom Bastianen 

Veel succes en proficiat aan Quinte, Imke, Jarno en Tom met hun selectie. 

 

  

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index2d65.html
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Wedstrijdverslag U19B : Voorwaarts B – Leuven A : 18 – 12 

(Rust : 11 – 5) 

Aanval : Elin – Amber (5) – Mauro (2) – Robin (1) - ? (1) 

Verdediging : Pauline (2) – Mirthe (2) – Yarik (4) – Liam (1) 

Reserven : te veel om op te schrijven…. 

Nadat we in aanval zo’n twintigtal open kansen de nek hadden omgewrongen was het - bij balverlies bij 

het uitwerken – zelfs nog Leuven dat het eerst kon scoren met een schot tegen Mirthe 0-1. Alsof we in 

aanval dan pas beseften dat het de bedoeling was om de bal door de mand te krijgen brengt Amber ons 

onmiddellijk op schot gelijk 1-1. Met een schot van Yarik direct de voorsprong en met een schot van 

Mirthe, op pas van Pauline, de eerste kloof 3-1. Dan even een zwak momentje van de verslaggever en 

4-2. Met een schot tegen Robin terug het kleinste verschil 4-3. Pauline zet dan een strafworp om maar 

Leuven laat niet begaan en scoort een korte kans tegen Mirthe 5-4. 

Mauro lukt dan op het kwartier een kort schotje van achter de korf, maar Leuven beent weer bij met een 

schot tegen Amber 6-5. Liam in de volgende aanval met een verre loeier voor de 7-5. Dan een inloper 

van de terug aantredende Elin, op steun van Mauro, strafworp. Amber zet die met een twijfelbal om 8-5. 

De 9-5 komt er na een snelle combinatie tussen Amber – Mauro en uiteindelijk Robin die van ver kan 

aanleggen. Met nog 30 seconden op de klok brengt Yarik de dubbele cijfers nog op het bord voor de rust 

10-5. Dat in zaal veel kan blijkt want met nog 4 seconden op de klok lukt Pauline nog een inloper op 

steun van Liam en 11-5 ruststand. 

De eerste korf na de rust is voor Amber als ze op de schotklokbuzzzzzzzzzzzer van onder de korf kan 

binnenschieten 12-5. Leuven dan met een inloper tegen Yarik voor de 12-6. Joni komt Elin vervangen. 

Met schoten tegen Amber & Mauro knaagt Leuven aan de achterstand (12-8) maar deze nemen, 

eenmaal gewisseld, wraak want Amber speelt de wegtrekkende Mauro aan voor een kort schotje 13-8. 

Amber kan dan even later inlopen (steun van een hardwerkende Robin) en 14-8. Leuven dan met een 

schot tegen Robin 14-9 vooraleer we verder door wisselen. Ward voor Mauro, Luna voor Pauline. 

Yarik lukt dan een ver schot 15-9 maar een schot tegen Ward brengt ons op 15-10. Dan even een dol 

minuutje met eerst nog een schot tegen Yarik, direct door hemzelf gecounterd met een schot 16-11. In 

de volgende aanval van Voorwaarts scoort Mirthe een vrijworp op samenspel met Joni (17-11). Het 

laatste wapenfeit van Leuven is een schot tegen Ward, maar het laatste doelpunt is nog voor Amber die 

met een inloper de 18-12 eindstand kan vastleggen. 

Duidelijk herpakt na de lamentabele vertoning van vorige week tegen Minerva. 

T.A.F.K.A.D. 

 

Wedstrijdverslag U19 A : Voorwaarts – Floriant : 31 – 12 (Rust : 

13 – 5)  

Aanval : Quinte (4) – Luna (5) – Bjarne (4) – Kobe (1) 

Verdediging : Tine (5) – Imke (3) – Axel (5) – Jarno (1) 

Reserven : Mirthe (2) – Pauline – Elin – Liam – Ward – Mauro (1) 

Het duurde vandaag exact 8 seconden om de wedstrijdtafel te laten werken. Inloper Kobe op steun Luna 

en strafworp welke Bjarne verzilverd 1-0. Even later omgekeerde situatie met zelfde afloop. Inloper van 

Luna op steun Kobe, strafworp, welke Bjarne ook nu weer om zet 2-0. Het is nu al voor iedereen 

duidelijk dat we kwalitatief boven liggen op dit Floriant en na een schot van Axel is de rebound voor 

Jarno, hij ziet vanuit een ooghoek de inlopende Imke en kan haar met een botspas mooi aanspelen voor 

de 3-0. Via pas van Tine op de wegtrekkende Axel naar 4-0. In dezelfde spelminuut al Quinte met een 

vrijworp op steun van Kobe voor de 5-0. Even later kan diezelfde Quinte met een schot, na pas van 

Bjarne, de 6-0 van ver aantekenen. 
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Het eerste echte wapenfeit van Floriant komt er als Bjarne een vrijworp fout begaat en de dame tegen 

Luna deze kan afronden 6-1. In de volgende Floriantaanval een strafworpfout van Kobe maar Floriant 

heeft z’n specialist blijkbaar niet meegebracht. In aanval creëren we nu kans op kans en na een aanval 

met meer dan 5 schoten is het uiteindelijk Imke welke Tine kan aanspelen en die knalt de 7-1 

binnen.  Na de vakwissel kan een bedrijvige Kobe weer inlopen maar wanneer hij wil afleggen naar 

Bjarne wordt hij ‘in de tang’ genomen en strafworp. Bjarne kwijt zich van z’n opdracht en 8-1. 

Met een schot tegen Axel komt Floriant, op het kwartier ondertussen, een tweede keer op het bord 8-2. 

Imke countert echter onmiddellijk met een schot na een ‘inlooppas’ van Tine 9-2. Met schoten tegen 

Kobe en Imke tweemaal na elkaar Floriant (9-4) en je voelt dat dit hen ‘hoop’ geeft…. 

Alsof dit op het terrein voelbaar was schakelen we een versnelling hoger. Eerst een schot van Bjarne en 

in de volgende aanval een kruispas van Imke op Axel met een schot van achter de korf 11-4. Even later 

weer een combinatie Imke/Axel en deze laatste op inloper voor de 12-4. Eenmaal gewisseld krijgt Axel 

nog een schot tegen 12-5 maar aan de overzijde kan Kobe op inloper (steun Quinte) de 13-5 ruststand 

vastleggen. 

Na de rust duurt het exact 40 seconden vooraleer Tine kan inlopen op steun van Axel en we zijn weer 

vertrokken 14-5. Als we tijdens het uitverdedigen even ‘druk’ zetten kan Imke de bal recupereren en 

heeft ze de vrijstaande medespelers in de korfzone voor het uitkiezen. Ze ziet maatje Tine en die maakt 

met een schot uit de draai de 15-5. Via een schot tegen Jarno 15-6 maar direct antwoord via een inloper 

van Luna op steun van Kobe 16-6. In dezelfde minuut een schot tegen Kobe (16-7) en dan een 

strafworpfout van Quinte en 16-8. We zijn nog altijd maar 5 minuten in de tweede helft als na een schot 

van Kobe, Bjarne in één tijd vanuit de rebound, de vrijstaande Quinte kan aanspelen en die op schot 17-

8. 

Floriant doet nog wat wissels maar dat verbeterd hun spel niet echt. Via nog een schot van Quinte (pas 

Luna), een schot van Jarno (steun Tine), een wegtrekker van Imke evolueren naar de 20-8 - scholleks. 

Een schot tegen Axel geeft nog eens een wapenfeit voor Floriant 20-9. We zijn nog maar 8 minuten ver 

in de tweede helft. Met een schot van Luna 21-9 en na de vakwissel is het Axel die vanuit een weg 

botsende bal op schot de 22-9 kan scoren. Via een schot van Tine naar 23-9 maar aan de overzijde 

direct antwoord met een schot tegen Imke 23-10. Liam, Mirthe, Mauro, Pauline komen Quinte, Imke, 

Jarno en Bjarne vervangen. We gaan gewoon door op ons elan en met schoten van Luna, Axel, Mauro, 

terug Luna gaat het naar 27-10. Als Luna dan met steun van Kobe kan inlopen is er de overname maar 

ze kan de vrijstaande Mirthe bereiken en die laat deze kans niet onbenut 28-10. Schot tegen Kobe 28-

11. Met een inloper van Tine op pas van Axel komt de dertiger dichtbij 29-11. We gaan dan resoluut 

voor die dertig en als Mirthe in steun komt voor Kobe is haar tegenstreefster iets te gretig en kan Kobe 

met een boog pas Mirthe aanspelen en die met een omdraaier voor de super-traktatie-goal 30-11. Met 

nog twee minuten op de klok kan dan Kobe van aan de middellijn de vrijstaande Luna bereiken en die 

met haar 5de doelpunt in de tweede helft 31-11. Met een schot tegen Kobe in de laatste minuut is het 

toch Floriant dat de eindscore kan vastleggen 31-12. 

Opdracht volbracht met scores uit alle handen !! 

EXDIEPESPITS 

 

Wedstrijdverslag U14A Voorwaarts A - Floriant A: 11 - 07  

Aanval: Annelore (2), Tia, Axel (2) en Arne (1) 

Verdediging:  Lore (1), Jade (4), Leon (1) en Joran 

Reserve: Maurine en Xander 

Deze wedstrijd was voor onze U14 een echte test, Floriant stond net voor hen in het klassement, dus 

een strijd tegen een gelijkwaardige ploeg. Wie zou de bovenhand halen? 

Ditmaal was het verloop van de wedstrijd het omgekeerde van een aantal vorige. Waar deze U14 in 

vorige wedstrijden goed starten in de eerste helft, om dan een mindere tweede helft neer te zetten, was 
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het nu andersom: een mindere eerste helft werd gecompenseerd in een spannende, hard voor 

gevochten tweede helft. Hoewel zij bij rust 2 korven in het krijt stonden, zetten onze VW’ers dit 

helemaal recht in de tweede helft door er te blijven voor gaan en die overwinning echt te willen. Een 

meer dan verdiende overwinning! 

In de eerste helft komen we meteen op achterstand via inloper. Axel kan dan gelijk maken via shot (pas 

Annelore), gevolgd door een inloper van Jade (steun Leon) en VW heeft een eerste lichte voorsprong 

beet. Jammer genoeg ook meteen twee inlopers tegen en we staan terug achter. Floriant neemt een 

tweepuntenkloofje via shot. Voor rust kan Jade ons, ook via shot (steun Joran), terug laten aansluiten. 

Maar het mag niet zijn voor rust, Floriant loopt er nog een inloper in en 3-5 ruststand. 

In de tweede helft komen we gretiger het veld op, maar het is Floriant dat de eerste korf van deze helft 

maakt, een shot. We staan nu drie korven achter, maar er is geen enkele speler die zijn hoofd laat 

hangen en we blijven de instructies van de coaches uitvoeren en blijven ervoor gaan. Die inzet loont en 

Arne knalt er een shot in. Niet veel later inlopers van Lore en Jade (allebei via steun van Leon) en we 

staan terug gelijk. Floriant heeft het dan even moeilijk met onze inhaalbeweging en wij profiteren: twee 

shots van Annelore vliegen door de korf. (Die tweede korf kwam er na een tiental kansen en rebounds 

op 20 seconden, het leek wel een schietkraam… Maar we korfden tot groot genoegen van coaches en 

supporters.) We blijven op dit elan verder gaan en we onderscheppen vaker en vaker de aanval van 

Floriant. Tijd voor Leon om er ook een shot in te gooien (steun Lore) en opnieuw Jade met een inloper 

(opnieuw steun Leon). Floriant kan dan nog 1x tegenkorven en Axel legt met een bovenhandse inloper 

het eindresultaat vast. 

Na de winst vorige week op Leuven en nu tegen Floriant de ‘winterstop’ in, hopelijk houden de spelers 

hun drive vast en gaan ze op dezelfde manier in het nieuwe jaar verder. Eerst nu eens zien wie van de 

U14 spelers en coaches het grootste bowlingtalent is, tot volgend jaar! 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag U14B: Voorwaarts B - Rijko C: 12 - 7 

(16/12/18)  

A: Xander (3) - Dario (1) - Maurine - Tia (2) 

V: Leon - Stef - Lotte - Jade (4) 

Wisselspelers: Annelore (1) - Lore (1) - Axel 

Aanvulling Rijko: Arne (1) - Joran 

De eerste overwinning voor de U14 B is een feit. Het werd een groepsoverwinning, alle aanwezige U14 

hebben hun speelminuten gehad, al was het voor Arne/Joran bij de tegenpartij die daar met brio 8ste 

man speelde. 

We gingen er vanuit dat het een haalbare kaart zou zijn maar toch nooit het vel van de beer verkopen 

vooraleer die geschoten is. En inderdaad, onze start was wat zoekend en het is Rijko dat daarvan 

profiteert en 0-1 achter. De aanval zoekt het gaatje, maar vindt het niet direct, tot Tia foutief gestopt 

wordt bij een doorloopbal, dus strafworp, maar die wordt gemist. Enkele aanvallen later valt een shot 

van Tia door de korf en 1-1. Het tweede aanvalsvak begint enorm gretig en een kort kans van Jade gaat 

onmiddellijk binnen. Daarna volgen enkele kansen door Rijko, met een doorloopbal die binnengaat en 

terug gelijk, 2-2. Het blijft zoeken naar die 3de goal. De passen zijn niet altijd even secuur, en na een 

mooie onderschepping volgt dikwijls een pas in de ruimte, die dus onderschept wordt door Rijko. Hier is 

dus nog werk aan de winkel. Xander loopt  voorbij zijn tegenstander en 3-2 (mooie assist Maurine). 

Daarna komt Rijko toch terug langszij met onze Arne aan het kanon, hij gooit er een ver shot in, 3-3. Er 

volgen nu enkele aanvallen volgens het boekje, mooie combinaties tussen Lotte-Jade-Leon-Stef wat 

resulteert in 4-3 en 5-3, 2 shotjes van Jade met knappe assist van haar vakgenoten. Vervolgens een 

mooie doorloopbal van Tia op steun van Xander en 6-3. Rijko ziet nog een gaatje om er een shot in te 

gooien dus 6-4. De verdediging houdt goed stand, en Maurine kan enkele ballen onderscheppen, 
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waardoor de aanval verschillende kansen krijgt. Leon zet een mooie steun voor Jade en 7-4 na 

doorloopbal. Rijko kan nog tegenprikken en we gaan rusten met 7-5. 

Na de rust verschillende wissels. Lore, Annelore, Axel en Joran in de plaats van Jade, Tia, Leon en Arne. 

De Rijkojanen willen een goaltje maken, lokken een strafworp uit maar missen. Aan de andere kant gaat 

een shot van Annelore wel binnen, dus 8-5, en gooit Xander er een kort shotje in, en 9-5. De 

overwinning is in zicht. Het aanvalsvak krijgt terug verschillende kansen, maar de bal gaat er niet in. 

Rijko krijgt de bal moeilijk uit het vak, en na een mooie onderschepping van Lotte, knappe pas naar 

Stef, en shot … jammer genoeg rolt de bal over de mand. Daarna even concentratieverlies in 

verdediging en Rijko nadert tot 9-7 met 2 gelukte doorloopballen. Voorwaarts blijft er ‘volle bak’ voor 

gaan, en zowel Xander als Dario met doorloopbal (assists van Annelore) maken er 11-7 van. De laatste 

goal komt van Lore, die scoort met een korte kans, na rebound, 12-7. 

Een verdiende overwinning. Ook nog dank aan Anton voor het in goede banen leiden van deze wedstrijd. 

Els 

 

Wedstrijdverslag U12 Voorwaarts - AGO Aalst: 7-12  

A: Lauri (2), Lauren, Joppe (2), Yani 

V: Saartje (1), Sofia, Quinten (1), Loris (1) 

R: Milan, Kyara, Senne 

Een wedstrijd met veel doelpunten waarbij Aalst de sterkste bleek. We konden nochtans starten met een 

voordeel want Lauri maakte een doorloopbal op pas van Yani: 1-0. Dan kwam het antwoord van Aalst, 

tot de 1-3.  Zij verdedigden sterk voor, waardoor voorwaarts moeilijk een steun kort bij de korf kon 

brengen.  Op een bepaald moment maakten ze een foutje op Lauri, waardoor we een strafworp kregen, 

die Lauri ook mooi omzette in een doelpunt: 2-3.  Aalst vervolgens aan het kanon tot 2-5 vooraleer Loris 

met een droog shotje de 3-5 op het bord bracht.  Aalst liet zich niet kennen: 3-6, maar onze aanval kon 

via een onderhandse bal van Joppe antwoorden: 4-6.  De ruststand werd 4-7. 

De tweede helft werden de wisselspelers ingebracht, om het beste van zichzelf te tonen. Aalst leek het 

laken volledig naar zich toe te trekken met een aantal doorlopers en een shotje (4-11) vooraleer we 

gepast konden reageren: Quinten via doorbraak op pas van Saartje bracht de score op 5-11. Nog een 

laatste actie van Aalst (5-12) vooraleer voorwaarts de kloof nog kon verkleinen met shotjes van Joppe 

en Saartje: 7-12. 

Het was een moeilijke wedstrijd om vrij te komen, maar toch hebben we behoorlijk veel gescoord. Als 

we nu onze verdediging nog wat op punt stellen om beter gewapend te zijn tegen doorloopballen, dan 

zijn we weeral een stapje vooruit. 

Alvast tot volgend jaar, op 5 januari vliegen we er weer met volle moed in! 

Ilse 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts C - Floriant C: 10-11  

Goede prestatie levert jammer genoeg geen overwinning op 

Jasper 1 - Jakob 2 - Jordy 2 - Willem 2 - Fred - Rob. 

Imke 1 - Caro C 2 - Ellen - Sarah en Tine 
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Mooi veldspel gezien, vooral het eerste kwartier van een team die echt groeit in deze kompetitie. 

Jammer genoeg hadden we te weinig power en dus lagen we onder in de rebound duels wat uiteindelijk 

tot teveel één shots aanvallen leidden terwijl Floriant meer kon herhalen. Op het einde van de rit 

kwamen we aan een betere afwerking met 19% tegen 14% voor de blue sharks maar de bezoekers 

hadden 20 pogingen meer verzameld en als je dan nog eens twee strafworpen rateert, jammer maar 

helaas.... 

Scoreverloop: 

Stip mee voor Jordy en het is Caro C die deze knap omzet! 1-0 

2-2 Hardwerkende Bossie op van Imke (bedankt voor het aanvullen) 

3-2 Willem keurig aangespeeld door Jordy 

We kregen mooi opgebouwde aanvallen van Voorwaarts daarom vlucht Floriant in een time-out 

4-3 Imke wordt keurig uitgespeeld (door Jasper) 

5-3 Jakke in combinatie met Bossie 

6-3 Willem met zijn tweede 

6-6 worden echter de rustcijfers na enkele verdedigende foutjes 

Rob: 

Beurtrol bij de c voor de scheidsrechterrol, iedere speler moet een keertje fluiten want er zijn te weinig 

refs (jammer genoeg). Vandaag was het de beurt aan Rob tijdens de eerste helft en deze deed dit met 

overtuiging. 

Tweede helft: 

We beginnen goed met een treffer van Caro: 7-6 

Floriant gaat er echter op en over door hun extra pogingen: 7-9 

Jordy brengt dan terug hoop op pas van Caro: 8-9 

9-11 via een doorgedreven inspanning van Jakob 

10-11 door Jordy en opnieuw het kleinste verschil, maar we missen de gelijkmaker vanop 2,5 meter. 

We verliezen dus al twee wedstrijden met één doelpunt verschil, onfortuinlijk. 

Tine: 

Kwam de tweede helft Imke aflossen en deed dit met verve en overtuiging. 

Prettige feestdagen iedereen, 

Peter 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts B - Floriant B: 28-21  

Dankzij overtuigende tweede helft nog vlotjes naar de winst. 

Voorwaarts deze keer zonder de geblesseerden Bruggie, Sainah en Claudia (aan allen spoedig herstel en 

hopelijk na nieuwjaar terug paraat). 

Yannick 3 - Jonas 2s- Nils 2+3 - Lars 2 - Kane 3 - Jasper – Jakob 

Anne 4 - Caro 4 - Jasmien 4 - Amber - Quinte 1 en Imke 

Onze dames dus bijzonder productief vandaag met gezamenlijk liefst 13 doelpunten waarvan 10 in de 

tweede helft! 
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Wedstrijd met twee gezichten. 

Tijdens de eerste helft was de wedstrijd saai, zonder beleving en overtuiging gespeeld en met weinig 

animo op en rond het veld. Maar tijdens de tweede helft werd er een score van 19-14 genoteerd! Dus 33 

doelpunten op 25 minuten tijd, Dat kan tellen en het was bijna niet bij te houden. Bij 16-10, via Yannick, 

kwamen we voorgoed los en scoorden er verder lustig op los. De dames Anne, Caro VB en Jasmien 

wilden niet onderdoen voor mekaar en legden om beurten een kerstgeschenkje in de Floriant defensie. 

Natuurlijk was ook de inbreng van Amber zeer nuttig en heerste de boys in de aangeef en reboundzone. 

Yannick was uiteindelijk goed voor 27 rebounds en 4 assists, Jonas voor 19 terug kaatsers en liefst 6 

assists, Lars kwam ook in de dubbele cijfers qua rebound en Nils deed er nog een schepje bovenop met 

liefst 35 gewonnen luchtduels. Dit alles kon je echt niet voorzien tijdens die lome eerste helft waar we 

zelfs 3-5 achter kwamen. Nils met een doorbraak zorgde voor de gelijkmaker en een omgezette stip van 

Jonas bracht ons op het goede pad. De 9-7 rustcijfers kwamen er via een bijzonder aanvalslustige Anne. 

En toen kwam die geweldige tweede helft eraan... Iedereen had er plots zin en overtuiging in en alle 

remmen gingen los: 

14-10 een eerste serieuze kloof langs Caro 

16-10 de B-kes schakelt nog een versnelling hoger 

20-16 Twintiger via Kane 

25-20 Getekend Yannick 

Prettige feestdagen en tot na nieuwjaar, neem deze prima tweede helft mee naar volgend jaar en tegen 

AKC zullen we er dus vanaf de eerste minuut moeten invliegen. 

Peter 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts A - Floriant A: 38-26 ( Ja je leest 

het goed!)  

Monsterscore in de Nachtegael! 

Brent 8 - Brice 6 - Vogel 5 - Jef 2 - Stoffel 2 

Julie 9! - Lauren 4 - Liesje 2 - Heleen en Jasmien 

Alweer een sensationele wedstrijd in Kontich. 38 doelpunten, tegen 30% afwerking en liefst 64 korven in 

totaal, zelden gezien. 

Vooraf: 

We kregen de vierde in de stand, Floriant, de seizoensrevelatie (alhoewel eerder bevestiging van de 

stijgende kwaliteit bij de blue sharks van de laatste twee seizoenen) over de vloer. Bij winst konden we 

de vierde stek overnemen. Geen gemakkelijke opbracht want vorig zaalseizoen kwamen we maar aan 

een 1 op 4 tegen de Merelbekenaars. Gert koos voor lengte en daardoor startte Jef en Brice samen in de 

basis. We kregen een zeer gelijkgaande eerste helft met wisselend scoreverloop. Tot 10-10 moesten we 

bijna steeds achtervolgen, we liepen tegen teveel strafworpfouten in het voordeel van de bezoekers aan 

en hadden dus in verdediging zeer veel moeite om de Florian schutters aan banden te leggen. Bij 11-10 

zorgde Liesje met een belangrijke score voor onze eerste voorsprong. Uitblinkster Julie zorgde even later 

met de 13-11 voor een eerste tweepuntenkloof in ons voordeel. Na onnodig inconsequent geel voor 

Brice gingen we uiteindelijk met een zeer hoge 17-14 score de kleedkamers in. 

Maar in de tweede helft volgde er dus nog meer doelpunten. Een alweer onhoudbare Brent zorgde bij 

een 22-17 voor een vijfpuntenkloof. Bij 24-21 leek Floriant nog even te dreigen maar een op alle 

vlakken sterker Voorwaarts ging er dan definitief vandoor. 25-21 werd aangetekend door Jef. Er was nu 

geen stoppen meer aan de "bus".  btw Zouden we geen andere bijnaam kunnen verzinnen voor ons 

ploegske? De doelpunten bleven maar vallen. 
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Niet toevallig was het Brent die voor dertigste tekende bij een 30-21 score, via steun Heleen. Bij de 35-

23 van Stoffel was mijn blad volledig vol, er kon geen score meer bij. Dat nemen we er dan maar met 

de glimlach bij zeker.... 

Julie: 

Prachtige prestatie van gans de ploeg dus maar als er één MVP van de wedstrijd was kies ik voor onze 

captain: 9 korven, 5 assists en 16 rebounds, jawadde.... 

De Dames: 

Scoorden er gezamenlijk 15 in de A ploeg. Op deze bijzondere productieve avond (drie kernwedstrijden) 

scoren we 68 korven waarvan 31 gemaakt door de dames. 

Prettige feestdagen, we eindigen 2018 in schoonheid en beginnen 2019 hopelijk met verve met een 

aartsmoeilijke verplaatsing naar AKC. 

Peter 

 

Overlijden Anna Ferny echtgenote van Jozef Bobine  

 

Dankbaar om haar mooi en liefdevol leven 

nemen we afscheid van 

Anna Ferny 
"ons Anny" 

echtgenote van Jozef Bobine 

geboren te Antwerpen op 29 augustus 1935 

en overleden te Deurne (AZ Monica) 

op 11 december 2018. 

 

Dit melden u: 

Jozef Bobine, haar echtgenoot, 

 

Christel Bobine, haar dochter, 

 

Jasper Roorda, haar kleinzoon, 

haar schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten, 

 

de families Ferny en Bobine. 

 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexdf1d.html
https://www.begrafenisonderneming-vranken.be/wp-content/uploads/2018/12/Ferny.pdf


18 | P a g i n a  

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op 

woensdag 19 december 2018 om 12 uur in het Rouwcentrum C. Vranken, Sint-Rochusstraat 92 te 

Deurne. 

Samenkomst vanaf 11.45 uur. De teraardebestelling van de urne in het urnenveld op de begraafplaats 

van Silsburg heeft op een later tijdstip plaats. 

Digitaal condoleren: www.begrafenisonderneming-vranken.be 

Onze innige deelneming en veel sterkte voor de getroffen familie. 

 

Wedstrijdverslag U12 Appels - Voorwaarts: 6-3  

A: Joppe (2), Stef, Saartje, Kathe 

V: Loris (1), Quinten, Lauren, Lauri 

R: Taco 

Tegen Appels wisten we dat het moeilijk zou worden want zij hadden al mooie resultaten 

geboekt.  Bovendien moesten we last-minute nog aanvulling zoeken om het team te 

vervolledigen.  Kathe (U10) kwam mee starten, en Taco (ook U10) was onze reserve in nood.  We 

stonden dus wel met een héél jong ploegje klaar, maar daarom zeker niet minder gemotiveerd. 

Al van bij de start kwam Appels het ons moeilijk maken door zeer kort op de bal te verdedigen, dus 

juiste passing en goed vrijlopen waren cruciaal.  Laat dat net niet onze sterkste puntjes zijn.  Maar toch, 

na enkele minuten vonden we het juiste ritme en hebben we voor elke bal geknokt. 

In hun aanval was Appels eigenlijk niet écht gevaarlijk, maar ze konden wel lang rondspelen, om dan 

het voorspelbare steuntje te brengen en vervolgens een doorloop of shotje te proberen.  Zodra we dit 

doorhadden, zetten we eigenlijk een prima verdediging neer! Toch was het Appels die de score opende, 

maar kort daarna konden we meteen antwoorden met een doorloper van Joppe op steun van Saartje 1-

1.  Bij vakwissel kon Appels dan weer even terug op voorsprong komen met een shotje, maar nog voor 

de rust legde Loris de 2-2 vast met een doorloper op pas van Lauri. 

En de tweede helft kwamen we zowaar op voorsprong! Joppe maakte een doorloper op pas van Kathe: 

2-3.  Bij Appels werden ze wel érg zenuwachtig, en de voorwaarts supporters zaten ook op het tipje van 

hun stoel. Het was pas tegen 5 min van het einde dat Appels even van een concentratiedipje in 

verdediging kon profiteren: 3-3 met een doorloopbal.  En dan werden het een zeer chaotische laatste 

minuten: in aanval kregen we nog een vrijworp, die Lauri zeer netjes omzette maar dan toch uit de korf 

draaide, Loris werd langszij verdedigd op shot en moest daarvoor de bal afgeven?! De kinderen waren 

zelf in de war door enkele beslissingen van de scheids en intussen profiteerde Appels hiervan met 

onverdiende eindcijfers op het bord: 3-6. 

Zeker niet getreurd door dit verlies, want we hebben een heel mooie wedstrijd gezien tegen de tweede 

van onze reeks. Doe vooral zo voort de komende weken en dan komende puntjes wel vanzelf. 

Ilse 

 

Wedstrijdverslag U19 A : Vobako – Voorwaarts : 18 – 18 (Rust : 

7 – 6)  

Aanval : Quinte (2) – Pauline – Liam – Bjarne (5) 

Verdediging : Tine (4) – Imke (3) – Mauro (1) – Jarno (2) 

Reserven : Elin – Mirthe – Luna – Axel – Kobe (1) 
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Tegen het aan herenzijde in gestalte grotere Vobako zou het zaak zijn om onze doelpogingen zo 

accuraat mogelijk te maken. Via 2 schoten van Bjarne lopen we nog uit tot 0-2. Met twee schoten tegen 

Quinte komt Vobako terug gelijk 2-2. Met een dubbel salvo op het kwartier is het zelfs de thuisploeg die 

het initiatief overneemt. Eerst tegen Imke en dan tegen Jarno 4-2. Na een rebound van Jarno kan die 

Imke aanspelen en zo op Mauro met een tweevoetenshot 4-3. Even later ziet Mauro Tine alleen staan en 

die met een ver schot 4-4. Met twee schoten tegen Jarno is het toch weer Vobako dat uitloopt tot 6-4. 

T.O. Voorwaarts na 20 minuten…. 

Dit loont meteen want met een knappe dieptepas van aan de lijn speelt Jarno Imke vrij onder de korf en 

die met een kort schotje 6-5. Aan de overkant in dezelfde minuut verliest Pauline een reboundduel en 

komt aan de verkeerde kant uit en 7-5. Kobe voor Liam. In de laatste seconden een steun van Kobe 

voor de inlopende Quinte en strafworp. Bjarne zet om 7-6. Rust 

Na de peptalk is het toch weer Vobako dat het eerst op het scorebord komt. Tweemaal zelfs. Eerst met 

een schot tegen Mauro en dan met een schot tegen Quinte 9-6. We geven echter niet af en met een 

steun van Tine kan Jarno inlopen en strafworp. Hij zet die zelf om voor de 9-7. Mirthe voor Pauline. 

Schot tegen Tine voor 10-7 vooraleer Quinte op vrijworp kan tegenscoren 10-8. Axel voor Mauro. Op de 

achtste minuut Tine met een knappe handwissel naar binnen op een lopende steun van de net 

ingekomen Axel en 10-9. Met een schot tegen Kobe toch weer 2 doelpunten verschil 11-9. Eenmaal 

gewisseld kan Kobe met een soort voorwaartse ‘moonschuifbeweging’ z’n tegenstrever verschalken en 

handig van onder de korf binnen leggen 11-10. We komen niet dichter want met een schot tegen Jarno 

12-10. Aan de overzijde Axel op de vrijstaande Imke en de aansluiting 12-11. Na ‘de’ aanval van de 

match over Jarno-Axel-Imke is het uiteindelijk Tine die ons terug op gelijke hoogte brengt 12-12. 

Via een schot tegen Tine toch weer de achterstand 13-12 maar aan de overkant kan Kobe inlopen en 

krijgt een strafworp. Bjarne zet die om 13-13. Na een schot van Tine kan Axel de rebound bemachtigen 

en krijgt een strafworpfout mee. Jarno zet die om en we staan zowaar op voorsprong 13-14. Met een 

schot tegen Mirthe alles te herdoen 14-14. Quinte brengt ons dan op voorsprong 14-15 maar met een 

schot tegen Jarno 15-15. Via een ver schot tegen Bjarne toch weer Vobako aan de leiding 16-15. Met 

nog 5 minuten te gaan een steun van Axel op de inlopende Tine en 16-16. Luna voor Mirthe. 

Via een schot tegen Axel komen we 17-16 achter. Kobe verschalkt z’n heer nogmaals op inloper en krijgt 

een strafworp mee. Bjarne zet die om voor de gelijke stand 17-17. Met een inloper tegen Quinte toch 

weer een achterstand 18-17 maar op de 20ste minuut brengt Imke ons terug gelijk met een kort schot 

18-18. Geen van de beide ploegen kan in de slotfase nog tot scoren komen en zo laten we een punt 

liggen waar dit niet had gemogen als we slimmer en accurater met onze kansen hadden omgesprongen. 

Werk aan de winkel om dit in de volgende wedstrijden beter aan te pakken. 

EXDIEPESPITS 

 

Wedstrijdverslag : U19 B : Minerva – Voorwaarts B : 16 – 12 

(Rust : 9 – 5)  

Aanval : Luna (4) – Pauline – Hendrik (1) – Robin (3) 

Verdediging : Joni – Amber J (1) – Yarik – Kobe (1) 

Reserven : Amber I (2) – Liam – Bjarne 

Onder apocalyptische omstandigheden naar het vroegere mekka van het betere Antwerpse voetbal ‘Het 

Rooi’ in Berchem voor de ochtendwedstrijd van de U19 B. 

Kobe brengt ons met een schot op 1-1 nadat Minerva de score al had geopend met een schot tegen 

Pauline 1-1. Met twee schoten tegen Joni de eerste tweepuntenkloof voor Minerva 3-1. Met een schot 

tegen Robin en in de volgende aanval een inloper, op het kwartier de 5-1 voorsprong voor Minerva. 
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De eerste inloper van Luna (steun Robin) en al direct strafworp. Ze zet die zelf om 5-2. Robin trekt ons 

op schot terug bij tot op twee doelpunten 5-3. Eenmaal gewisseld krijgt hij echter een schot tegen 6-3. 

Op een steun van Amber J kan Kobe inlopen en ook hier een strafworp. Amber J zet die rustig om 6-4. 

We komen tot het kleinste verschil terug als Robin in steun z’n heer voorbij ziet springen en hij na de 

overname kan afleggen op de vrijstaande Hendrik 6-5. In verdediging moeten we echter na een 

uitgespeelde kans voor Minerva vanuit het achtervlak een schot tegen Yarik incasseren 7-5. Met een 

inloper tegen Hendrik waarvoor een strafworp werd toegekend en een schot tegen Pauline bereiken we 

de 9-5 ruststand. 

Na de rust is het Voorwaarts dat het eerst tot scoren komt. Na een shot van Luna kan Hendrik de 

rebound doorsteken op de vrijstaande Robin en 9-6. Met een te makkelijk schot tegen Joni de 10-6. 

Amber I voor Joni. Met een inloper tegen Robin en een schot tegen Luna van zowat aan de zijlijn loopt 

Minerva gestadig verder weg 12-6. De dame van Amber I profiteert van een mistasten in de rebound om 

van onder de korf de 13-6 aan te tekenen. De 13-7 komt er nadat Hendrik driemaal de rebound kan 

bemachtigen en dan Luna op inloop kan bedienen. Weer strafworp en ze zet die weer zelf om 13-7. Met 

een donderspeech probeert de coach er meer uit te halen…… 

Via een schot van Amber I (13-8) lijkt dit in eerste instantie te lukken maar met doelpunten tegen 

Pauline en Kobe naar 15-8. Dan weer een inloper van Luna en weer strafworp…….U weet het al 

ondertussen…… ze zet die zelf om 15-9. Als Robin even een pauze neemt profiteert z’n tegenstander er 

van om te makkelijk in te lopen 16-9. De ondertussen ingekomen Liam kan in aanval de rebound 

doorsteken op Amber I en die schiet haar tweede van op twee voeten binnen 16-10. De laatste twee 

doelpunten zijn nog voor ons. Eerst een schot van Robin op steun van Luna en even later deze laatste 

weer op inloop zonder bal en weer strafworp. Ja hoor, ze zet die zelf om voor de 16-12 eindstand. 

T.A.F.K.A.D. 

P.S.: Hier zat veel meer in maar….. dan moet eenieder als team willen spelen en kijken waar de beste 

mogelijkheden liggen om te winnen. Daarvoor moet je dan wel bereid zijn om andere functies te belopen 

in plaats van voor eigen ‘glorie’ te gaan. 

 

Wedstrijdverslag Borgerhout C - Voorwaarts C: 10-13  

C-ploeg zorgt voor beste kernprestatie van de dag. 

Kane 4 - Jakob 4 - Jasper 1 - Jordy 3 - Jonas, Willem en Fred. 

Ellen 1 - Amber - Sarah - Caro C - Caro VB - Claudia 

Afwezig wegens coachduty: Rob. 

Een gemotiveerde, goed spelende en kampende C-ploeg zorgt uiteindelijk voor de beste prestatie van de 

kern dit weekend, de twee weken gedwongen rust (hetzelfde geldt voor Borgerhout) wegens geen C 

ploeg bij Kwik en Boekenberg leverde misschien wel de motivatie voor deze mooie en terechte 

overwinning. En dit tegen een toch niet te onderschatten sterke tegenstander. Proficiat! 

Wedstrijdverloop: 

Eerst is er nog een 2-0 achterstand in de beginfase maar dan: 

2-1 lange aanval afgerond door Kane 

3-2 Eerste dubbel van het zich goed aanvullende duo Jasper en Jakke, deze laatste maakt het af 

3-3 Dezelfde combinatie van hetzelfde duo met hetzelfde resultaat 

3-4 Kane vanuit de rebound voor de eerste voorsprong 

3-5 Kane na goede help van Sarah 

4-6 Alweer het duo Bossie en Jakke 

4-7 Kane na vele rebounds van Jonas 

6-7 Het kleinste verschil in ons voordeel aan het einde van een goede eerste time 
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Tweede helft: 

Traditioneel vele wissels: Jordy en Willem komen nu voor Jonas en Kane. We trekken de lijn van de 

eerste helft gewoon door. 

6-8 Jasper goed aangespeeld door Ellen 

7-9 Jordy met éénhandige doorloper steun Amber 

8-10 Een trefzekere Jakob houdt de kloof, aangeven Sarah 

8-11 Jordy neemt zijn verantwoordelijkheid 

8-12 Jordy opnieuw na steengoede pas van Amber 

10-13 Fredje legt knap af op Ellen voor de killer! 

Toch niet gemakkelijk met een grote kern en vele verschuivingen goed blijven spelen. Een tevreden 

verslaggever hoopt volgende week hetzelfde niveau en inzet te zien tegen Floriant. 

Tot dan 

Peter 

 

Wedstrijdverslag U14 Leuven - Voorwaarts A: 07 - 08  

Aanval: Jade (2), Tia, Leon (2) en Joran (2) 

Verdediging:  Lore (1), Annelore (1), Arne en Xander 

Reserve: Maurine en Dario 

Een verre verplaatsing naar Leuven tijdens een examenweekend zorgt voor wat kleine veranderingen in 

de ploegopstelling. Zou onze U14 ditmaal, na twee nipt verloren wedstrijden, wel de punten meenemen 

naar Edegem? 

De U14 beginnen op dezelfde goede manier als de vorige wedstrijden: snel korven en mooie combinaties 

uitvoeren. Het eerste shot van Leon is al prijs en niet veel later kan Joran een 0-2 voorsprong via ver 

shot op het scorebord zetten. 

Jammer genoeg kan Leuven na het wisselen van vakken snel tegenscoren via inloper. De eerste helft tikt 

dan rustig, maar genadeloos verder, en hoewel beide ploegen blijven proberen, worden er niet veel 

korven meer gemaakt. De kansen blijven wel komen, maar zowel VW als Leuven laat de afwerking wat 

achterwege. Aangezien de kansen blijven komen, moet er nog wel eens een korf vallen, jammer genoeg 

voor VW aan de Leuvenzijde en Leuven komt voor een eerste maal langszij. 

Gelukkig kan Leon er nog een inloper inleggen en dus gaan we met een minieme voorsprong de rust in. 

Na rust komt Maurine in voor Lore en we beginnen op dezelfde manier: snel korven via shot, Joran voor 

zijn tweede van de middag. Lore komt dan in voor Tia. Leuven profiteert van het aftasten in het nieuwe 

vak en kan er een inloper inleggen. Dario komt in voor Xander. 

Leuven heeft hun drive nog niet verloren en blijven zoeken naar hun kansen, dit loont en zij komen 

opnieuw langszij. Opnieuw vakwissel en Lore kan dan een slimme pas naar de vrijstaande Jade geven en 

we komen terug op voorsprong. Spannende wedstrijd! 

Coaches Tamara en Els zorgen tijdens de hele tweede helft voor goeduitgevoerde wissels: even een 

speler aan de kant halen om rustig te bespreken, om hem/haar dan terug in te brengen, heeft er mee 

voor gezorgd dat de U14 het laken naar zich konden toetrekken. Nu is het de beurt aan Xander om terug 

in te komen voor Joran en Tia komt in voor Maurine. 

Niet veel later lopen we net zoals in de eerste helft twee korven uit, Jade via shot. Een beetje meer rust 

bij de supporters. Jammer genoeg slaat de zenuwachtigheid bij de spelers opnieuw toe, net zoals in de 
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vorige wedstrijden, en daar zijn die niet doordachte passen weer. Leuven maakt hier dankbaar gebruik 

van en komt door hun vechtlust voor de derde maal langszij en zij gaan zowaar niet veel later aan de 

leiding. Logisch gevolg als je zelf niet scoort en de tegenpartij driemaal op een rij. 

Opnieuw spanning troef. 

Nog een viertal minuten op de klok… Het is dan terug aan VW om hun vechtlust beloond te zien en Lore 

kan er een inloper inleggen. Voor de vierde maal gelijk en niet veel tijd meer… Joran komt in voor 

Xander. In de laatste twee minuten komen we terug op voorsprong via shot van Annelore. Nog 1’27” te 

gaan en de coaches vragen een time out. Slimme time out, want dan is het nog even spannend bij de 

aanvalspoging van Leuven, de verdediging die zijn werk doet, een aanvalspoging van VW, een 

spannende laatste 20sec verdedigen en we nemen de twee punten mee naar huis! 

Leuke wedstrijd waarbij het alle richtingen uit kon, we verdienden deze overwinning, hopelijk valt het 

dubbeltje nu meer en meer naar onze kant. 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag Borgerhout B - Voorwaarts B: 17-17  

Overwinning binnen handbereik maar match kantelt na dubbele onderbreking! 

Nils 4 - Lars 4 - Yannick 1 - Bruggie 2 - Jef en Jonas - Kane 

Jasmien 3 - Caro VB 2 - Anne 1 en Claudia 

Niet beschikbaar: Sainah (kwetsuur, spoedig herstel) 

Jammerlijk en te vermijden puntenverlies, we hadden de wedstrijd volledig onder controle toen bij 10-13 

halfweg de tweede helft de shotklok het voor de tweede maal liet afweten. Na een redelijk lange 

onderbreking waren wij de concentratie kwijt en vond Borgerhout de drive om ons nog bij te benen. Hun 

verdienste maar wij mogen nooit zulke omstandigheden de match laten omdraaien. 

Wedstrijdverloop: 

Beste start voor de thuisploeg en 2-0, 

2-1 Caro op aangeven van Yannick 

2-2 Stip mee met Anne Bruggie zet om 

2-3 Mien is goed bij shot vandaag 

2-4 Lars speelt één van zijn betere partijen 

3-5 Anne uit de rebound 

5-6 Bruggie steun Caro 

Een goed spelende Bruggie valt dan uit met enkelkwetsuur, hopelijk valt het mee want hij was de laatste 

weken juist naar zijn betere vorm aan het toegroeien, we duimen. 

6-7 Jasmien aangespeeld door Nils 

6-8 Nils assist Claudia 

6-9 Caro voor de driepuntenkloof 

7-10 Lars met de medewerking van Jasmien 

8-11 assist behind the back van Jef op Yannick, dat verdiend een goal 

Rust bij 9-11, zes doelpunten uit dameshanden bij ons 

Tweede helft: 

9-12 Lars na extra effort van Nils 

9-13 Grootste voorsprong langs een sterk afwerkende Nils, zowat de enige die de tweede helft het nog 

beter deed dan de eerste 
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11-13 Na de tweede onderbreking 

11-14 Nils blijft doorgaan 

11-15 Nils weer met ne verre knal 

Maar dan concentratie weg en Borgerhout komt sterk opzetten! 

15-15 In mum van tijd zien we nu een gedreven thuisploeg het commando overnemen 

15-16 Lars op het juiste moment uit vrijworp assist Nils 

16-17 Lars voor onze laatste voorsprong 

17-17 De eindcijfers. 

Niet de eerste keer dat we te vlug denken dat de buit binnen is, doorgaan tot op het eindsignaal zoals 

vorige week is de boodschap, jammerlijk puntenverlies en werk aan de winkel. Maar gelukkig volgend 

week al kans op eerherstel met de laatste thuismatch van het jaar in Kontich, hopelijk met een herstelde 

Sainah en Bruggie en full force! 

Tot dan 

Peter 

 

De pronostiek: een update!  

Voor het eerst dit seizoen hebben we vorig weekend een winnaar kunnen blij maken! 

Met de 26-22 had Patrick Vercauteren het als enigste juist bij de thuiswedstrijd tegen Boeckenberg. 

Aangezien de pronostiek dit seizoen nog niet werd gewonnen, ontvangt hij maar liefst 234 euro! 

Proficiat! 

De slechts 23 pronostiekers in Plantijn-Moretus zorgen ervoor dat de speelpot terug aandikt naar 17,35 

euro en in de spaarpot zit momenteel 392,45 euro! 

Yves 

 

Wedstrijdverslag Borgerhout A - Voorwaarts A: 25-23  

Alweer een remonte maar deze komt dit keer net tekort 

Brice 3 - Brent 7 - Stoffel 3 - Vogel 2 - Jef 1 

Julie 3 - Lauren 2 - Heleen 2- Liesje en Jasmien 

Vooraf: 

Na de glansprestatie van de vorige week waren we echt benieuwd naar het vervolg. Een verplaatsing 

naar medeleider Borgerhout, die vorig week nog erg sterk afrekende met AKC, was geen muts om te 

winnen maar achteraf gezien, aan de tweede helft afgemeten, zat puntengewin er zeker in. Waren er 

maar geen eerste helften.... 

Want voor de zoveelste keer in de laatste drie seizoenen laten we het eerste kwartier volledig afweten, 

we worden compleet overspeeld, komen overal tekort en vergeten al de vooraf afgesproken zaken in de 

praktijk te brengen. Na een werkelijk erbarmelijk eerste kwartier waarin we 8 keer balverlies leden en 

amper aan 20 shots toekwamen na keer op keer één-schots-aanval te hebben gehad, mogen we blij zijn 

dat het slechts een 9-5 achterstand is na een 15 minuten spelen. En dit nadat Gert alweer zeer vlug een 

time-out had moeten nemen. Nadien herstellen we enigszins het veldspel en beperken daardoor de 

schade tot 16-12 bij de rust. Er is nog hoop want onze sterke tweede time komt eraan. 
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Scoreverloop: 

0-1 Vogel een goed begin 

0-2 Stof een beter vervolg 

3-3 Stip op Stof, Vogel zet om 

3-4 Brent met zijn eerste assist Julie 

4-4 en dan doelpunt afgekeurd waarom ? 

6-5 Brice samenspel met Brent 

Borgerhout slaat kloof 

9-6 Julie laten ze even staan 

10-7 Stoffel na steun Lauren 

11-8 Stip op niet te stoppen Brent, Brice zet om 

11-9 Brent dus 

13-10 Brent uit vrijworp, steun Liesje 

14-10 Strafworpen, vrijworpen, korte kansen, instappers we blijven de korven te gemakkelijk weggeven 

14-11 Lauren vanop afstand 

16-12 Ingekomen Jef die de rebound komt verstevigen krijgt kansje via Brent 

Tweede helft: 

Nu zien we het echte Voorwaarts : sterke defensie, nauwelijks balverlies, grote duelkracht zo zien we 

het graag gebeuren maar liefst vanaf minuut één 

16-13 Vogel op steun van een elke week groeiende Heleen 

17-14 Julie wordt nog eens bediend door Jef 

18-15 Uitstekende defensie nu, wat een verschil en score via Lauren 

18-16 De zussen zijn er weer 

18-17 We komen tot op één punt via uitblinker Brent 

Borgerhout mag het spel ophouden, de refs zien er geen gaten in. 

19-17 onmiddellijk gecounterd 

20-18 Heleen laat ons blijven aanklampen 

21-19 Brent uit vrijworp assist Julie 

22-19 Raar: zeer goede aanvallen nu maar de afwerking laat ons in de steek net het tegenovergestelde 

van de eerste time waar we enkel in het spoor blijven dankzij 30 % afwerking. 

22-20 Brice uit combinatie met Vogel 

23-21 Brent met een laatste poging tot inlopen en we missen nog een strafworp 

24-21 Borgerhout countert al de resterende hoop, hun verdienste 

25-22 en 25-23 via topschutter Brent 

Het eerste kwartier van de match was te zwak, Borgerhout hield verdiend stand en de refs hadden hun 

beste dagje niet, kan gebeuren. Zaak is te leren van onze fouten en volgende keer (week) terug de 

puntjes op de i te zetten. 

Peter 

 

Wedstrijdverslag U19 A : Voorwaarts – Boeckenberg : 17 – 18 

(Rust : 9 – 10)  

Aanval : Imke (1) – Pauline – Jarno (1) – Mauro (3) 

Verdediging : Tine (1) – Quinte (2) – Liam (1) – Bjarne (7) 

Reserven : Luna – Janne – Robin (1) – Axel – Kobe – Ward 

Amper begonnen of Imke met haar eerste schot voor de 1-0. BKC niet onder de indruk en met een schot 

tegen Liam 1-1. Bij hernemen direct een steekpas van aan de middellijn op de inlopende Bjarne en die 

eenhandig tegen dubbele meter Joppe 2-1. Met een vrijworp tegen Imke BKC terug gelijk. Via een ver 

schot tegen Quinte komen ze een eerste keer op voorsprong 2-3 maar aan de andere kant direct het 
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antwoord van Mauro en 3-3. In onze volgende aanval is het Bjarne die met een dieptepas de 

wegtrekkende Quinte kan bedienen en die van op korte afstand voor de 4-3. Even later omgekeerd als 

Quinte de wegtrekkende Bjarne achter de korf kan bedienen en 5-3. 

Met een inloper tegen Tine kan BKC toch weer aansluiten maar als in dezelfde minuut Jarno de inlopende 

Mauro kan bedienen kan die eenhandig afronden 6-4. In onze volgende aanval kan Quinte de rebound 

bemachtigen en de tweede kans aan de vrijstaande Tine bezorgen en die schiet feilloos binnen 7-4 en 

we denken dat we vertrokken zijn. Niets bleek echter minder waar. Via een inloper tegen Imke, na 

balverlies bij het uitwerken een inloper tegen Tine en een schot tegen Quinte is op het kwartier alles te 

herdoen 7-7. 

Via een schot van Bjarne gecounterd door een strafworp tegen Jarno blijft het gelijk opgaan maar via 

een schot tegen Quinte en een vrijworp tegen Tine BKC zowaar 2 doelpunten voor 8-10. In de laatste 

minuut kan Tine de wegtrekkende Bjarne aanspelen en die lukt op schot de aansluiting net voor rust 9-

10. 

Amper begonnen de tweede helft of het omgekeerde scenario van de eerste helft. Nu BKC met hun 

eerste schot binnen en 9-11 tegen Pauline. Even later een strafworpfout op Jarno als hij de steun 

verzorgd en hij zet die zelf om 10-11. Als Imke bij het uitverdedigen de bal kan recupereren is het voor 

de vrijstaande Mauro een eitje om op schot ons terug gelijk te brengen 11-11. Na de vakwissel kan 

Bjarne op steun van Quinte inlopen en strafworp. Hij zet die zelf om 12-11 en in de volgende aanval is 

het Liam die met een schot van achter de korf ons terug twee doelpunten voor brengt 13-11. 

Via een inloper tegen Quinte 13-12 en een strafworpcadeau van de scheids voor BKC naar 13-13. Bij 

balrecuperatie van Bjarne bij het uitverdedigen direct op de vrijstaande Quinte achter de korf en 14-13. 

Mirthe voor Pauline. Het blijft spannend en nu is het Quinte die de wegtrekkende Bjarne kan vrijspelen 

en op schot 15-13. Gaat het dan nu lukken om uit te lopen….. neen want met schoten tegen Quinte en 

Liam toch terug gelijk 15-15. Als we in verdediging niet voor spelen bij het uitverdedigen laten we de 

kans liggen om de bal te onderscheppen en zo komt er een inloper + strafworp tegen Jarno 15-16 en 

met een schot tegen Mirthe zelfs 15-17 ! Robin voor Jarno. De ingekomen Robin kan dan direct op steun 

van Mirthe van ver de aansluiting bezorgen. Axel voor Mauro. Met een schot tegen Tine weer twee 

doelpunten achter 16-18 en in de slotseconden nog een strafworp voor Voorwaarts welke Bjarne nog 

kan omzetten 17-18 maar dan staat de wedstrijdklok al lang op 0. 

Volgende week tegen Vobako er terug vol voor gaan en alles is nog mogelijk ! 

EXDIEPESPITS   

 

Wedstrijdverslag U19B : Voorwaarts B – Rijko A : 11 – 10 (Rust : 

5 – 3)  

Aanval : Amber (5) – Joni – Robin – Yarik (2) 

Verdediging : Mirthe – Luna (1) – Axel (1) – Kobe (1) 

Reserven : 2 banken vol 

Via twee schoten van Yarik kunnen we op het kwartier uitlopen tot 2-0 tegen het aan herenzijde 

gestalterijke Rijko 2-0. Met een schot tegen dezelfde Yarik 2-1 maar dan kan Mirthe Axel bedienen en 

die met een kort schotje 3-1. Op de 20ste minuut kan Kobe die spelen op Robin onder de korf en die 

krijgt bij z’n doelpoging een strafworp welke door Amber wordt omgezet voor de 4-1. 

Met een strafworp tegen Kobe voor een fout onder de korf 4-2 maar eenmaal gewisseld maakt hij dit 

direct goed want na een schot van Axel kan hij de rebound bemachtigen en eenhandig binnen leggen 5-

2. Nog net voor de rust Rijko met een schot tegen Amber voor de schamele 5-3 ruststand. 

Amper begonnen of een schitterende pas van Robin op de inlopende Amber en ze legt éénhandig binnen 

6-3. Bij de 7-3 was de verslaggever even niet aan het opletten blijkbaar…. Met een vrijworp tegen 
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Amber 7-4 en even later ook een inloper tegen haar 7-5. Robin laat dan een zelf uitgelokte strafworp 

onbenut en aan de overzijde een schot tegen Mirthe voor de aansluiting 7-6. Het is dan weer Amber die 

ons wat ruimte geeft met een schot 8-6. Luna kan op de 10de minuut een strafworp op de inlopen Yarik 

omzetten 9-6. Janne komt in voor Joni. Met een omdraaier krijgt Janne een doelpunt tegen 9-7 maar het 

is Amber die met een schot van op twee voeten terug de drie doelpunten verschil brengt 10-7. Even 

later doet ze dit gewoon nog eens en een veilige 11-7 op het kwartier. 

Dan een knappe actie Axel-Kobe met een strafworp tot gevolg maar we laten deze kans onbenut. 

Hendrik voor Yarik. Rijko zet nog een slotoffensief in (of laten wij het wat gaan ? ) en met een schot 

tegen Amber 11-8. Na een reboundduel in de voorlaatste minuut met Robin kan z’n tegenstrever 

makkelijk binnen leggen 11-9. Door overhaast spel kennen we nog balverlies in de laatste minuut en 

met nog 37 seconden op de klok een schot tegen Kobe voor de 11-10. We kunnen dan de match nog 

uitspelen en winnen met het kleinste verschil. 

T.A.F.K.A.D. 

 

Wedstrijdverslag U12 Voorwaarts - Boeckenberg: 6-7  

A: Lauri (2), Nore, Quinten, Stef  

V: Saartje (1), Lauren, Yani, Joppe (3) 

R: Kyara, Sofia, Loris, Milan, Senne(->met U14) 

Een spannende en bewogen wedstrijd van onze U12.  We konden meteen starten in ons voordeel: er 

werd mooi gepasseerd binnen het aanvalsvak, vervolgens maakte Lauri een doorloopbeweging richting 

de korf, stopte dan en scoorde een shotje: 1-0.  Jammer genoeg kwam er snel antwoord van 

Boeckenberg: 1-1.  Een penalty bracht ons vervolgens op achterstand maar Joppe maakte weer gelijk 

met een zeer ver afstandsschot.  Boeckenberg kwam hierna weer op voorsprong, ook weer mits hulp 

van een netjes omgezette penalty: 2-4.  Saartje scoorde ons met een shotje weer wat dichterbij, maar 

de tegenpartij bood ook deze keer weer antwoord: 3-5 en we gingen rusten. 

De tweede helft werden we meteen overrompeld door een tegendoelpunt en dan werd het wel heel 

moeilijk om nog terug te komen. Intussen werden er ook enkele wissels doorgevoerd zodat ook de 

reservespelers spelgelegenheid kregen.  Ondanks de achterstand bleven we erin geloven, en 

langzaamaan kwamen we ook dichterbij: Lauri met een shotje, Joppe met doorloper op pas van Saartje, 

en vervolgens nog eens Joppe met een shot: 6-6 en de wedstrijd kon weer starten.  Een mooi doelpunt 

van Milan werd jammer genoeg verdedigd gefloten, anders hadden we zelfs op voorsprong 

gekomen.  Intussen werd in verdediging wél een duidelijke voetbalfout over het hoofd gezien, waarna 

Boeckenberg kans zag om zelf de voorsprong te behalen.  Met laatste hoop werd Joppe nog even uit 

verdediging gehaald om in aanval versterking te bieden, maar het mocht niet meer baten: het 

eindsignaal kwam er op 6-7. 

Ilse 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts A - Boekenberg A: 26-22 (rust 9-

14) :  

Het spookt in de hel van Kontich! 

Voorwaarts - Boekenberg 26-22 (rust 9-14); tweede helft dus 17 - 8! 
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Brent 9 - Yannick - Christoph 6 - Jens 5 - Brice 2 - Jef 1 

Julie 1 - Heleen 1 - Liesje1 - Lauren - Jasmien 

Onwaarschijnlijke taferelen zaterdagavond in de Nachtegael waar Boekenberg, van meet af aan 

soeverein de betere ploeg en de controle hebbend tot halverwege de tweede helft bij een 9-

17voorsprong, dus een verschil van 8 doelpunten, maar waar Voorwaarts onder impuls van invallers Jef 

en Brice en aangevuurd door de niet afgevende coaches Gert en Joran een nooit geziene comeback 

realiseerde. In een kwartier tijd een 17-5 neerzetten dat heb ik in mijn twintig jaar als volger bij 

Voorwaarts en dertig jaar scouter tout court nooit meegemaakt. 

Boekenberg werd onder de voet gelopen en fysiek en mentaal helemaal doodgemaakt de laatste tien 

minuten. Blijkt dus dat de fysieke arbeid op training dus wel degelijk zijn vruchten oplevert. Tijdens de 

eerste 35 minuten was een autoritair Boekenberg volledig baas, zowel aanvallend waar ze vlot de korf 

wisten hangen, als verdedigend waar onze aanval volledig werd lamgelegd. Wij hadden geen antwoord 

op de kwaliteit en zuiverheid in afwerking van de panters en hadden geen oplossing in onze eigen aanval 

waar we paniekerig en ordeloos wanhopig naar de juiste combinaties en afwerking zochten. 

De inbreng van Jef en Brice en de wissels van de dames later, bleken echter een goede zaak want 

halverwege de eerste helft kregen we eindelijk grip op de rebound en konden we de doelpuntenmachine 

van de panters enigszins verstoren, de afwerking die bleef echter lang achterwege en die hadden we 

opgespaard voor het laatste kwartier. 

De vele wissels brachten soelaas en gaven nogmaals aan dat een team als Voorwaarts niet op acht 

man/vrouw teert maar over het dubbele aantal waardevolle spelers beschikt. Hopelijk pikt iedereen van 

A en B dit op en zijn we nu volop en met vertrouwen gelanceerd want volgende week wacht met 

Borgerhout alweer een zeer sterke kruisfinale kandidaat op ons, maar nu nog even genieten van deze 

nabeschouwing. 

Score en Matchverloop: 

1-2 via een alomtegenwoordig Liesje 

2-4 Brent knap gesteund door Julie die liet zien als skipper het team nu deze keer eens niet via scores 

maar dankzij de broodnodige 5 assist te ondersteunen. Knap! 

3-5 Stoffel op vrijworp aangeef Vogel 

3-10 halverwege de eerste time begin er maar eens aan! 

4 en 5-10 via Brice en Jef die de goede lijn van hun prestaties in het B team direct doortrokken. 

6-11 Brent vandaag moeilijk af te stoppen, pasje Lau, ook goed voor 5 assists. 

7-12 Vogel op pas van Liesje 

8-13 Brent ziet geen afspeelpunt dropt dan maar een bommetje 

9-13 weer de combi Julie aangeef en Brent voor de afwerking 

Het veldevenwicht is ondertussen hersteld nu nog de scores én de achterstand wegwerken 

Rust 9-14 dik verdiend voor boekenberg 

 

Tweede time start en hetzelfde spelbeeld, direct Boekenberg dat doordrukt tot 9-17 de grootste 

voorsprong van de match voor hen! 

10-17 Vogel, de weg is nog lang 

11-17 belangrijke vrijworp Julie 

12-17 Brent steun van een elke week verbeterende Heleen 

13-17 Stip vogel fout op Jef 

14-17 Vogel werkt lange aanval af, terug hoop na een 5-0 tussenscore voor ons 

15-18 weer strafworp ditmaal voor Brice 

16-19 Stoffel met zijn eerste bal na terug te zijn ingebracht 

17-20 Brent houdt het gaatje binnen bereik 

18-20 Heleen na een knappe combinatie met de zus 

19-22 Boekenberg dreigde weer weg te lopen maar het wordt hun laatste korf van de match! 

20-22 Brent met een Hollandse goal 

21-22 Vogel brengt de kloof op één 

De zaal gaat erachter staan en wie anders dan de man in money time Stoffel staat op voor de 

gelijkmaker 
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23-22 Brent voor de voorsprong, de bank wordt zot 

24-22 Nogmaals fout op Brent en strafworp omgezet 

25-22 Stoffel voor de kill, Boekenberg KO! 

26-22 boeken toe 

Een trotse verslaggever 

Peter 

 

Wedstrijdverslag U14B - Kapellen: 02-04  

Aanval: Maurine, Wesley, Stef en Lore 

Verdediging:  Senne, Xander, Lotte (1) en Lize 

Reserve: Annelore (1), Jade, Arne en Joran 

Een leuke, maar geen gemakkelijke wedstrijd. Onze U14 speelden goed mee en bouwden gestaag naar 

hun kansen toe. Niet alles wil even vlot lukken, maar deze spelers raken meer en meer vertrouwd met 

het spel. 

Kapellen moest het vooral van een paar erg fysieke spelers hebben, die het absoluut geen probleem 

vonden om onze spelers onderuit te lopen. Al na een paar minuten werd Maurine zwaar onderuitgehaald, 

Jade kwam haar vervangen. Niet veel later werd er ook in het andere vak fysiek naar de speler, en niet 

naar de bal, gegaan. Mooi korfbalspel werd er door de tegenstander niet getoond. In de eerste helft kon 

Kapellen 2x korven en voor Voorwaarts legde Lotte er haar allereerste inloper tijdens een wedstrijd in! 

In de tweede helft kon Maurine terug meedoen en zij kwam Jade vervangen. Beide ploegen bleven naar 

hun kansen zoeken, beide ploegen hadden ook pech met hun afwerking. Soms werden er niet de beste 

keuzes gemaakt, vaak kregen we wel mooi samenspel te zien. Kapellen kon nog 2x korven deze helft. 

De laatste 10 minuten kwam Joran nog in voor Wesley en Annelore voor Lore. Annelore legde via shot 

de eindstand vast. 

Een aangename wedstrijd met veel groeipotentieel. 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag U14A - Boeckenberg B: 08-11  

Aanval: Annelore (1), Lore (1), Joran (2) en Axel (2) 

Verdediging:  Jade (2), Tia, Arne en Leon 

Reserve: Maurine en Xander 

Een wedstrijd met eenzelfde spelverloop als vorige week: een betere eerste helft, een tweede 

helft met heel wat werkpunten… 

De U14 beginnen goed en tonen aangenaam korfbal. Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd en het 

belooft een aangename wedstrijd te worden. Zowel Boeckenberg als onze spelers krijgen hun kansen en 

zijn gretig naar de bal toe. In de verdediging echter gaat het voor Boeckenberg wat te makkelijk, er 

worden te makkelijk steunen toegelaten waaruit makkelijke inlopers komen. Werk aan de winkel dus. 

In de tweede helft echter sluipt er nonchalance in het spel en worden er meer en meer slechte keuzes 

gemaakt, de passing gaat mis en daar kan Boeckenberg van profiteren. In de tweede helft komt 

Boeckenberg op en over en onze spelers kunnen geen weerwoord meer bieden. Te vaak leiden we 
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balverlies op momenten dat het echt niet mag en we krijgen te makkelijke inlopers tegen. Op 

(voor)verdediging moet er nog duchtig getraind worden. 

Volgende week op Leuven kans om de voorbije twee wedstrijden recht te trekken. We zullen er zijn om 

aan te moedigen! 

Elke P 

Verloop: 

1-0: Joran shot 

2-0: Joran shot 

2-1 inloper 

3-1: Jade inloper 

3-2 inloper 

4-2: Axel shot 

4-3 inloper 

Rust 

4-4: inloper 

5-4: shot Lore 

6-4: Axel shot 

6-5 shot 

6-6 vrijworp 

7-6: Annelore shot 

7-7 inloper 

Xander komt in voor Arne 

7-8 inloper 

Arne komt in voor Joran 

Joran komt in voor Xander 

8-8: Jade shot 

8-9 shot 

8-10 shot 

Xander komt in voor Leon 

Maurine komt in voor Tia 

8-11 shotje 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts B - Boekenberg B: 30-25  

Op aanvraag van de coach levert de B-ploeg een dertiger af. 

Brice 8! - Lars 2 - Jef 4+s - Nils 6 - Bruggie 1 - Jonas 

Sainah 2 - Anne - Jasmien 2- Caro 3 - Claudia 1 

We hadden het er nog over in de voorbespreking, Yoran vroeg om 50 minuten voluit te gaan dit tot op 

het eindsignaal en liefst een dertiger als statement op het bord te zetten. Na twee mindere wedstrijden 

was het immers tijd om te laten zien dat wij de titelverdedigers zijn en niemand anders en dat we het 

kampioenschap ook dit jaar mogen ambiëren. Beleving, drive, strijd en inzet willen we elke week van 

deze ploeg zien. 

We begonnen deze wedstrijd echter terug te mak en liepen tegen het jeugdige en talentrijke Boekenberg 

al vlug tegen een 1-6 achterstand op. Maar dan kwam er rust, overzicht en overtuiging in de ploeg en bij 

7-7 hadden we die scheve situatie alweer rechtgezet. Tot 10 gelijk bleef het scorebord in evenwicht 

alvorens een uitzonderlijke productieve Brice voor onze eerste voorsprong tekende. Via 14-11 stoomden 

we dan door naar een "Hollands" 19-13 rustscore. 
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Na de pauze hadden we de verdienste meteen terug het plankgas in te drukken en bij 24-15 moest 

Boekenberg de wet van de sterkste ondergaan. Uitblinkers Brice en Jef konden dan al gewisseld worden 

en gespaard voor het eerste en dat bleek later een goede zet. Invallers Jonas en vooral een uitstekende 

Bruggie gingen gewoon verder op het elan dat de anderen hadden gestart en typisch voor de kwaliteit 

van onze kern was dan ook dat een andere invalster, namelijk Claudia de dertigste treffer aantekende. 

Nog te vermelden dat Caro VB alweer haar afwerkerscapaciteiten toonden (en een dame die de mand 

weet hangen kan iedere korfbalploeg gebruiken) en dat Jasmien opnieuw vertrouwen kon opdoen. Ook 

Nils was trouwens afwerkend in zijn dagje, zo zien we het graag gebeuren. 

Sainah 

Tot voor kort was Sainah vooral bekend voor haar flitsende bewegingen en enkel brekende aanvallende 

bewegingen maar de laatste weken heeft zij laten zien dat zij ook zeer goed kan verdedigen. 

Volgende week volgt weer een zware kluif namelijk Borgerhout op verplaatsing, aan ons om aan het 

goed spel van vandaag een vervolg te geven en te laten zien dat we voorgoed in deze zaalcampagne 

gelanceerd zijn. 

C-ploeg 

Na twee bijna speel loze weken mogen ook zij volgende week nog eens voor het "echt" de vloer op. We 

verwachten dan ook een zeer gedreven en gemotiveerde c-ploeg op het terrein. 

Een tevreden verslaggever 

Peter 

 

Selectie Diamonds Challenge 2018  

Hierbij de selectie en de voorbereiding van de Diamonds voor de deelname aan de Challenge in 

Rotterdam van 27 tot 30 december 2018 : Caluwe Julie - Hellemans Christoph & Struyf Brent. Coach 

Elewaut Detlef. 

Training maandag 10 december van 19 uur tot 20 uur in het Boeckenberg sportcenter. 

Oefenwedstrijd woensdag 19 december 2018 om 21 uur tegen Boeckenberg in het Boeckenberg 

sportcenter. 

Proficiat aan Julie, Christoph, Brent & Detlef. 

 

Wedstrijdverslag U12 Scaldis - VW: 6-5  

A: Senne – Quinten – Sofia (Nore) – Lauri 

V: Yani (Stef) – Loris – Lauren – Saartje 

R: Stef – Nore 

We zagen vandaag een mooie wedstrijd van U-12. Jammer genoeg konden we het laken niet helemaal 

naar ons toetrekken. Scaldis had in één vak een lengte voordeel. Dit maakte het moeilijk om in 

verdediging ballen te onderscheppen en in aanval lange aanvalsbeurten met verschillende doelpogingen 

op te zetten. Scaldis speelde bijna uitsluitend op doorloper. Ze probeerden steeds met bal naar binnen 

te gaan. De verdediging van onze U12 evolueerde doorheen de wedstrijd. In het begin van de wedstrijd 

stapten we vaak te kortbij, wanneer de tegenstander met bal naar binnen wilde gaan. Door hier niet 

meer op in te gaan èn omdat op de steun steeds beter voorgespeeld werd, werd het Scaldis moeilijker 
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gemaakt. Met dit voorverdedigen groeide het zelfvertrouwen van de spelers en dit leverde een aantal 

knappe onderscheppingen (o.a. van Loris) op. In aanval werden er erg mooie passen gegeven om elkaar 

vrij te spelen. Dit was leuk om te zien. Een dipje tijdens de tweede helft zorgde ervoor dat de aanval wat 

statischer verliep, waardoor we een tijdje niet tot scoren konden komen en Scaldis toch kon uitlopen. 

Ondanks het verlies, zagen we een collectief U12. Er werd voor elkaar en met elkaar gespeeld. Dat 

maakte het een aangename en spannende wedstrijd om naar te kijken. De wedstrijd kon tot het einde in 

ons voordeel kantelen. Met terecht opgeheven hoofd hebben onze spelers het veld verlaten. 

Scoreverloop:  

0 – 1: Lauri wordt door Senne op een knappe manier vrijgespeeld. De eerste doelpoging ging er 

naast, maar een herkansing maakte dat de score geopend werd. 

1 – 1 

2 – 1 

2 – 2: Stef scoort op schot, na een prachtpas van Loris. 

2 – 3: omdraaier Lauri 

3 – 3 

4 – 3 

4 – 4: shot Saartje 

5 – 4 

6 – 4 

6 – 5: Saartje scoort op shot, na een onderschepping bij het uitverdedigen. 

Anneleen 

 

Wedstrijdverslagen U10 op Scaldis  

Zaterdag 24 november 2018 zakten we met twee U10 ploegen af naar Scaldis. We werden door een 

andere cluster uitgenodigd, waardoor we tegen een aantal andere ploegen konden spelen. Scaldis had 

een strak schema opgesteld, maar uiteindelijk kon iedere ploeg maar 2 van de 3 wedstrijden afwerken. 

We moesten sneller dan gepland plaatsmaken voor de U19 wedstrijd Scaldis – Voorwaarts. 

Wedstrijd 1: Scaldis – Voorwaarts 3 – 1 

Lieke - Lander – Fran – Kiki-Roos 

Jolan – Taco – Mia – Marie 

Tijdens deze wedstrijd kon Fran via een shot de 1 – 1 maken. Ze kreeg de pas van Lieke. Lieke had een 

moeilijk balduel op een knappe manier gewonnen. Scaldis was tijdens deze wedstrijd duidelijk balvaster. 

Dit heeft er voor gezorgd dat ze meer doelpogingen konden doen en hierdoor ook meer doelpunten 

konden maken. 

Wedstrijd 2: Voorwaarts – Catba 1 – 2 

Kaat – Gio – Lou – Molly 

Kathe (Lander) – Eric – Anke – Lina 

Tijdens deze wedstrijd kon Molly op shot de 1 – 1 maken. De pas hiervoor kwam van Lou. 

Wedstrijd 3: Voorwaarts – Spartacus 1 – 3 

Lieke – Fran – Lenka – Kiki-Roos 

Jolan – Taco – Marie – Mia 

We kwamen bij deze wedstrijd 1 – 0 voor. Kiki-Roos verzorgde de steun, zodat Fran via een doorloper 

tot score kwam. 

Wedstrijd 4: Voorwaarts – Scaldis 2 – 2 

Kaat – Gio – Lou – Molly 

Lander – Eric – Anke – Lina 

Anke en Lina zijn tot scoren gekomen, zodat deze wedstrijd eindigde met de bordjes in evenwicht. 

Anneleen 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/indexa968.html


32 | P a g i n a  

Wedstrijdverslag U14A Spartacus/AKC - VWA: 07 - 04  

Aanval: Annelore (3), Gitte, Axel en Joran 

Verdediging: Arne, Leon, Jade en Tia (1) 

Reserve: Lore en Xander 

Een wedstrijd met tegenstrijdige gevoelens… Van de 11 in totaal gemaakte korven vielen er 10 in de 

eerste helft en dus maar 1 in de tweede helft.  Cijfers die duidelijk het wedstrijdverloop weergeven. 

Onze U14 begonnen goed en geconcentreerd aan de wedstrijd en de eerste minuten verliepen 

gelijkgaand met de tegenstander. Spartacus kon het eerst korven, maar we prikten meteen tegen 

(vrijworp van Annelore) en gingen dan erover (inloper van Tia). 

Jammer genoeg bleef de voorsprong niet lang staan, Spartacus scoorde op haar beurt een vrijworp. Niet 

veel later kwamen we terug gelijk, een shot van Annelore. 

Dan was het bij de Voorwaartszijde even minder en Spartacus kon de twee opeenvolgende korven 

maken. Dan toch terug even een tegenprik en Annelore korfde de aansluitingstreffer. Spanning en 

aangenaam korfbal in deze eerste helft. Op de zoemer kon Spartacus terug twee punten loskomen. 

Dat beloofde voor de tweede helft: de supporters zagen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren en 

die beide zouden blijven strijden voor de winst. 

Na de rust weten we niet goed wat er gebeurde, maar er lukte niet veel meer. We leden wel wat 

balverlies, die zekere passen waren er niet altijd, en de opbouw naar de korf verliep niet feilloos. We 

kregen wel nog een aantal kansen, maar deze helft wou de afwerking niet meewerken. Op de mand, 

eruit rollen, tegen de mand, … Kortom, voor VW viel er geen korf meer. Pluim aan de verdediging: 

Spartacus kon er maar één korven, maar het zal niet gemakkelijk geweest zijn om een ganse helft in 

verdediging te staan. Een achttal minuten voor het einde kwam Xander in voor Arne en Lore (die toch 

geen breuk had volgens de orthopedist en dus terug beschikbaar was) kwam in voor Tia. Maar ook deze 

nieuwe energie kon er niet voor zorgen dat er nog een korfje viel. 

Besluit: een goede eerste helft, een zwakke tweede helft, dus een match om uit te leren. Komaan, U14, 

blijven werken! 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag U14B VWB - Bornem: 05 - 12  

Aanval: Annelore (3), Gitte, Xander en Milan 

Verdediging: Wesley, Dario, Jade (1) en Maurine 

Reserve: Lore en Joran (1) 

Deze U14 groeien elke week een beetje meer. Tegen een ploeg als Bornem uitkomen zal altijd moeilijk 

zijn. Bornem kan wegens te weinig jongens niet aantreden in de A-reeks, maar qua gestalte en 

korfbalvaardigheden mag er toch niet licht gepraat worden over deze ploeg. 

Het was de enige thuiswedstrijd voor Voorwaarts, dus we hadden a.h.w. de Nachtegaal voor de U14 

alleen. Als alle tafels, stoelen, banken en korven stonden en Leon en Arne zich bij de supporters hadden 

gevoegd (top dat jullie zijn afgekomen!), kon de wedstrijd beginnen. 

Onze U14 openden de score (omdraaier van Annelore) en de eerste minuten ging de match gelijk op tot 

2-2 (shot van Jade). Vanaf dan vond Bornem de juiste opbouw naar de korf en zij konden drie korven op 

korte tijd maken. Rust bij 2-5 
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Na de rust kwam Lore in voor Gitte. Bornem bleef op zijn elan verder gaan, hoewel onze spelers zich 

niet lieten doen, en bleef de korven maken. Pas bij 2-11 konden we opnieuw een korfje maken, shot van 

Annelore. 

Joran kwam in voor Wesley en drukte meteen zijn stempel: invallen en scoren. Opdracht van de coaches 

die goed werd uitgevoerd. Nog een korf van Bornem en Annelore maakte de laatste korf van de 

wedstrijd. 

Het was niet altijd even makkelijk om het juiste spel en de juiste kans te vinden, maar onze spelers zijn 

wel blijven werken. De passing moet in een volgende wedstrijd wel beter, daar wordt vaak op getraind, 

dus probeer dit in de wedstrijd te tonen. Sommige spelers waren wel teleurgesteld in het resultaat, maar 

de coaches drukten hen op het hart dat ze ook veel goede dingen zagen en dat ze geleidelijk op weg zijn 

naar het goede korfbalspel. 

Blijven trainen en vooral… blijven plezier hebben! 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag U19A: Kwik A – Voorwaarts A : 18 – 15 (Rust : 

9 – 9)  

Aanval : Quinte (1)– Tine (3) – Liam (1) – Bjarne (4) 

Verdediging : Imke (2) – Mirthe (3) – Axel – Jarno (1) 

Reserven : Pauline – Kobe 

Na onze ruime overwinning van vorige week moesten we vandaag aan de bak tegen het talentrijke Kwik. 

Ze geven al direct hun visitekaartje af met een schot tegen Jarno 1-0. Nadat Imke in verdediging kan 

onderscheppen staat Bjarne aan de middellijn om van daaruit Tine onder de korf aan te spelen en 1-1. 

Met een schot van Imke naar 1-2 en even later is het vakgenote Mirthe die op aangeven van Imke de 1-

3 laat optekenen. 

Op de tiende minuut kan Liam de rebound bemachtigen en gaat z’n eigen kans maar wordt foutief 

gehinderd. Strafworp en Bjarne zet die om 1-4. Met een schot tegen Imke naar 2-4. Met twee schoten 

tegen Liam trekt Kwik terug gelijk 4-4. We komen zelf moeilijk tot scoren en zo voor het eerst Kwik aan 

de leiding met een schot tegen Jarno. Op het kwartier dan een schot van Bjarne voor de 5-5. Het blijft 

gelijk opgaan en op steun van Jarno is het Imke die op schot kan scoren 5-9. Kwik met het antwoord 

met een schot tegen Bjarne 6-6. Dan twee doelpunten in dezelfde speelminuut. Eerst Quinte met een 

kruispas op Liam en die op schot naar 6-7 en in de volgende aanval een steun van Bjarne voor de 

inlopende Tine en 6-8 voorsprong ! 

Net gewisseld en in onze volgende aanval kan Axel Mirthe vrijspelen achter de korf en die op schot voor 

de driepuntenkloof 6-9. Kwik countert meteen met een schot tegen Quinte 7-9. Beide ploegen zijn aan 

elkaar gewaagd en met een schot tegen Jarno Kwik terug met de aansluiting 8-9. Een late strafworp 

tegen Mirthe zorgt er nog voor dat aan de rust alles te herdoen is 9-9. 

We komen met de goede ingesteldheid uit de kleedkamer want op steun van Axel is het Mirthe die weer 

kan raak schieten 9-10. Even later is het Axel zelf die kan inlopen en na overname Jarno aanspelen, die 

neemt rustig de tijd, maar is wel accuraat 9-11 in de 5de minuut. Kwik plaatst dan op ongeveer 5 

minuten een dodelijke tussenspurt. Eerst springt Jarno in verdediging tegen z’n tegenstrever met een 

strafworp tot gevolg en in dezelfde minuut een schot tegen Axel en terug gelijk 11-11. Met een schot 

tegen Liam en een tegen Quinte, Kwik nu plots twee doelpunten voor 13-11. We blijven strijden maar 

een schot van Tine draait uit de mand en een zuivere strafworp wordt ons onthouden en zoals 

dikwijls……bal naar de andere kant en een schot tegen Jarno voor de driepuntenkloof 14-11. 
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We klampen aan met een schot van Tine (steun Liam) voor de 14-12 maar ook Kwik laat zich niet 

onbetuigd. Een schot van aan de zijlijn voor de 15-12 tegen Bjarne en als Tine voorbij haar dame springt 

in verdediging bedankt die laatste vriendelijk en 16-12. Bjarne kan in aanval een vrijworp uitlokken 

welke Quinte perfect omzet op steun van Liam 16-13. Op het kwartier dan een inloper van Tine en 

strafworp, Bjarne zet deze om voor de 16-14. Kobe komt in voor Axel. Kwik loopt op het kwartier toch 

weer weg met een schot tegen Bjarne 17-14. Aanvallend geraken we niet meer aan een doelpunt en in 

de 22ste minuut Kwik dan weer met een schot tegen Bjarne voor de 18-14. Ultiem kan Tine Bjarne achter 

de korf nog aanspelen en zo via een kort schot de 18-15 eindstand op het bord. 

EXDIEPESPITS 

 

Wedstrijdverslag U10 op Kwik  

Op zaterdag 17 november trokken onze U10 voor hun eerste match naar de nieuwe zaal van Kwik. 

Molly, Mia, Kiki-Roos, Lander, Elise, Lina, Jolan en Lou speelden hun eerste wedstrijd tegen Ri4A. 

Ri4a had enkel een K4 daarom speelden er ook spelers van andere ploegen mee. Ook Kaat en Taco 

speelden mee met Ri4A. Het ging voor onze ploeg niet gemakkelijk. De spelers van Ri4A speelden heel 

vlot mee. Onze spelers en speelsters deden hun uiterste best om de tegenstanders van de korf weg te 

houden. De snelheid van de tegenstanders was niet altijd even eenvoudig af te remmen. Bij ons wilde de 

bal er deze match niet in. Maar bij de tegenstanders wel. De eindstand was 0-7. Op naar de volgende 

wedstrijd. 

Kaat, Taco, Lauri, Frans, Gio, Marie, Kathe en Lieke speelden tegen Hoevenen. De spelers van Hoevenen 

stonden klaar om ons op te vangen. Onze spelers en speelsters zagen het ook volledig zitten. Lauri gaf 

het voorbeeld een scoorde de 1-0. Marie en Fran scoorden ook elk hun goaltje. Gio scoorde er zelfs 2. 

Dankzij een sterke verdediging kon Hoevenen niet tegenscoren. De eindstand was dus 5-0. Mooie 

wedstrijd. 
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Daarna waren de spelers van Kwik aan de beurt tegen Kiki-Roos, Fran, Lieke, Marie, Kathe, Jolan, Taco 

en Lina. Kwik kwam snel op voorsprong maar Taco maakte mooi gelijk. Hij zorgde ook voor een 2-1 

voorsprong dankzij de inzet van de rest van het team. Na een snelle uitbraak scoorde Kwik toch de 

gelijkmaker. Marie zorgde na een mooie aanval toch voor de overwinning. Een mooie 3-2 komt mee naar 

Edegem. 

 

De laatste match van vandaag is tegen ASKC. Mia, Lou, Kaat, Lander, Gio, Molly, Elise en Lauri nemen 

het op tegen de ploeg uit Schoten. We weten dat dit nooit een eenvoudige match is. Kaat breekt de 

wedstrijd open met de 1-0. Daarna scoort onze tegenstander 2 keer tegen. Lauri brengt de match in 

evenwicht. 

Zelfs onze supporters vinden het een spannende wedstrijd. 
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De spelers van ASKC proberen de wedstrijd naar zich toe te trekken. Na 2 snelle uitbraken komen ze 

opeens 2-4 voor. Er moet streden worden voor elke bal. Elise trekt aan het langste eind en maakt er 3-4 

van. Dan druipt de spanning eraf. Er wordt een paar keer gemist maar de spelers willen de match zo 

graag winnen. Met nog 43 seconden op de klok komt de bal uit het verdedigende vak uit bij Kaat die 

ineens door gooit naar Lauri. De klokt tikt ondertussen verder weg. En dan vliegt de bal van Lauri in de 

korf onmiddellijk gevolgd door de buzzer. Wat een wedstrijd. Mooie samenwerking tot het einde. Knap 

gedaan! 
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Wedstrijdverslag Kwik B - Voorwaarts B: 24-19  

GOED BEGIN KRIJGT ONTGOOCHELEND VERVOLG 

Jef 1+S - Kane - Brice 3+S - Nils 4+S - Bruggie 2 - Lars 2 - Jonas 1 

Caro Vb 2- Claudia - Anne - Sainah - Liesje 1 - Imke - Quinte 

Voorwaarts ging verschroeiend van start en liep onmiddellijk 0-3 uit, na een mindere periode met een 

resem balverliezen kreeg Kwik van ons de gelegenheid om zich terug in de wedstrijd te knokken, zo 

kregen we vanaf 7-7 rond het kwartier spelen een gelijkgaande match tot aan de 9-9 rustcijfers. 

Na de pauze vielen we onverklaarbaar terug, de energie, de strijdlust, het overleg, de mentale 

weerbaarheid viel snel weg en Kwik kon steeds verder weglopen. Ook dankzij hun bijna 40% afwerking 

was er geen houden meer aan. Eenmaal een teleurstelling is echter geen reden om de kopjes te laten 

hangen en dus gaan we er vanaf volgende week met het bezoek van Boekenberg weer keihard 

tegenaan. 

De scores: 

0-1 Caro assist Jef 

0-2 andermaal caro (nadien nog te weinig gezien) 

0-3 Nils is bij schot 

4-4 Nils trekt eerste voorsprong van Kwik recht 

4-5 Jonas met zijn 1e poging 

5-6 Nils steun Sainah 

5-7 Brice van achter de mand pasje Anne 

8-7 Na een resem balverliezen en aanvallen zonder resultaat 

8-8 Brice keurig op afwerking 

9-9 Lars legt de rustcijfers vast 

Tweede helft: 

WE MISSEN ONZE START VOLLEDIG EN ZIJN VANAF NU STEEDS OP ACHTERVOLGEN AANGEWEZEN! 
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12-10 Lars stopt kwik run 

12-11 Nils brengt ons terg tot kleinste verschil 

15-12 Kwik is aan het weglopen maar een uitstekend ingevallen Bruggie laat zich niet doen 

16-13 Stip voor Caro mee, Jef zet om 

18-14 Stip op Sainah (goed verdedigend tegen Famke!) 

20-15 Bruggie geeft het nog niet op 

21-16 Jef op afstand 

23-17 Bruggie brengt strijdt 

24-18 Vele vervangingen geprobeerd, alles uit de kast om de kloof te verminderen, Liesje treft raak 

24-19 Brice voor onze laatste score vanop 2,5 meter 

Volgende week herpakken 

Peter 

 

Wedstrijdverslag Kwik A - Voorwaarts A: 25-20 (rust 11-14)  

Schitterende eerste helft van Voorwaarts maar Kwik slaagt hard terug! 

EVA'S aan de macht (24 doelpunten uit dameshanden) 

Stoffel 1 - Yannick (bangelijke wedstrijd in de rebound en aangeef) - Brent 5 - Vogel 2+2s- Brice S 

Julie 5 - Lauren 3 - Heleen 1 - Jasmien - Liesje 

Voorwaarts speelde een voortreffelijke eerste helft. We werkten af aan liefst 33%, leden zeer weinig 

balverliezen en voerden onze job en opdrachten goed uit. Kwik had het daar zeer moeilijk mee, alhoewel 

ze toen al dankzij hun sterke rebounds aan veel meer kansen kwamen dan ons. Maar enkel een 

onstuitbare Liesbeth wist toen al de korf hangen. 

Na de pauze verhoogde Kwik onmiddellijk de verdedigende druk op ons, daar gingen we niet goed 

genoeg mee om, we zochten te weinig naar het collectieve goed opgezet aanvalsspel van de eerste time 

en gingen naar individuele oplossingen zoeken. Bovendien viel bij ons de afwerking, zoals je kon 

verwachten, een stuk terug. Gevolg slechts zes korven na de rust veel te weinig tegen een ontketend 

Kwik dat de tweede helft aan bijna 30% nu wel hun kansen afwerkten. 

Exponent hiervan LIESBETH BOLLAERTS die uiteindelijk liefst 10 keer raak trof! Drie verschillende 

verdedigsters mochten het tegen haar proberen, ze was niet te stoppen. Met Lies en onze Julie stonden 

hier de twee beste dames van België van het moment op het terrein vindt ik. Jammer dus van de 

mindere tweede helft, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. We moeten gewoon verder bouwen 

op hetgeen we vorige week de ganse wedstrijd en nu tijdens de eerste helft lieten zien. En dat te 

beginnen met volgende week tegen de panters uit te pakken. 

Scoreverloop: 

0-1 Lau opent de score 

1-2 stoffel zelf vanop 2,5 meter 

2-3 Brent zeer goede eerste helft 

2-4 wederom Lauren 

5-5 Brent trefzeker uit vrijworp 

6-6 Julie doorloper steun Stoffel 

6-7 Brent weer vanuit de vrijworp 

6-8 Hetzelfde scenario: Lauren geeft aan, Brent werkt af 

7-9 Via een uitstekende Julie 

7-10 Vogel uit combinatie met Brent 

8-11 Nog eens Julie aangeef Christoph 
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9-12 stip op Brent, vogel zet om 

9-13 Vogel met assist Jasmien 

10-14 Heleen weet haar moment goed te kiezen, belangrijke korf net voor de rust 

Tweede helft: 

12-15 Julie op aangeef Yannick 

14-16 Brent op een belangrijk moment 

16-17 Brent opnieuw uit vrijworp 

19-17 Kwik neemt het over 

19-18 Lauren brengt weer hoop 

21-19 Julie speelt op een hoog niveau 

24-19 Game over, kwik scoort vanuit alle hoeken 

25-20 Brice legt de eindcijfers vast na fout op Brent 

Peter 

 

Wedstrijdverslag U12 VW - Catba: 3-7  

A: Saartje (1), Kathe (1), Loris, Stef 

V: Kyara, Lauri, Milan, Senne 

R: Yani, Quinten (1), Joppe 

We spelen onze eerste wedstrijd in de zaal tegen een voor ons onbekende tegenpartij: Catba speelde in 

voorronde veld in een andere reeks.  We beginnen dan ook wat aarzelend en afwachtend aan de 

wedstrijd.  Balverliezen stapelen elkaar op bij het uitwerken langs beide zijden van de middenlijn, en 

onze aanval komt zo moeilijk tot doelkansen.  Catba maakt hier dankbaar gebruik van en maakt al snel 

0-2.  Ons tweede aanvalsvak komt iets makkelijker tot doelpogingen, maar het is toch Catba dat met 0-

4 voorsprong de eerste helft beslist. Tijdens de pauze krijgen onze spelers de nodige instructies en 

verdedigingstips. 

In de tweede helft zien we dan een ander voorwaarts: youngster Kathe (goalkanon van U10) kan onze 

score openen met een kort shotje.  Catba antwoordt hier nog op tot 1-6, maar we zien toch stilaan de 

kansen keren.  Langs voorwaarts-zijde worden we gevaarlijker in aanval en de verdeging maakt minder 

foutjes.  Quinten (die intussen samen met Yani ingekomen is) vindt de korf en maakt 2-6.  In de slotfase 

scoren beide ploegen nog: Saartje legt de eindscore vast op 3-7 met een doorloopbal op steun van 

Loris.  Zo spelen we deze tweede helft toch nog gelijk.   

Deze week toch nog maar eens goed oefenen op passing en uitwerken, want als we hier vooruitgang in 

maken, krijgen we van aan de start een heel andere wedstrijd.  Tot volgende week, en dikke merci aan 

Kathe om aan te vullen, ze heeft dat met superveel inzet gedaan! 

Ilse 

 

Wedstrijdverslag U14B ASKC B – Voorwaarts B: 16 – 2 

(18/11/18)  

Aanval: Maurine – Lotte – Dario – Annelore (1)/Tia 

Verdediging: Xander – Joppe (1) – Gitte – Lize 

De eerste zaalwedstrijd voor een nieuwbakken U14B-ploeg (4 spelers die nog maar enkele maanden 

korfballen, aangevuld met 1 U12-boy en enkele anciens). Er werd gespeeld tegen een ploeg met een pak 

meer ervaring en vooral, een robuustere ploeg. Onze spe(e)l(st)ers lieten zich niet doen en probeerden 
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geduldig naar kansen te zoeken. Soms kwamen die er, soms ook niet. Het was moeilijk om de rebound 

te pakken tegen die grotere ASKC-ers. De dames van de tegenpartij waren een kei in het ‘overhangen’ 

waardoor het moeilijk werd om de bal weg te krijgen, en durfden ook wel hun gewicht in de schaal te 

leggen om zich vrij te lopen. Ook was de passing niet altijd even zuiver. Jullie hebben het goed gedaan 

en op sommige momenten hebben jullie het de tegenpartij lastig gemaakt. Er waren mooie acties, en 

jullie bleven er voor gaan. De 2 goals werden gemaakt na mooi samenspel en waren dubbel en dik 

verdiend. Op naar de volgende wedstrijd en de start van een mooie korfbalcarrière. 

Els 

 

Wedstrijdverslag U19 A : Voorwaarts – Putse : 22 – 6 (Rust : 

14–4)  

Aanval : Quinte (3) – Tine (3) – Liam (2) – Bjarne (2) 

Verdediging : Imke (5) – Pauline (1) – Axel (3) – Jarno (1) 

Reserven : Kobe – Mauro (2) – Robin – Ward – Mirthe – Luna 

Voor onze eerste zaalwedstrijd in de Topleague mochten we onder de tonen aangestuurd vanuit 

Rob’s  DJ-booth Putse ontvangen. Putse was in de voorronde veld, net zoals wij, op de eerste plaats van 

hun reeks geëindigd. 

Onze eerste aanval grijpt Putse meteen bij de keel. We spelen amper 15 seconden als Bjarne na een 

rebound van Quinte van achter de korf kan scoren 1-0. In de volgende aanval, weer na een rebound van 

Quinte, is het nu de beurt aan Liam om op schot de 2-0 aan te tekenen. Na de vakwissel hetzelfde 

spelbeeld. Nu direct een pas van Imke op Axel en die met een schot voor de 3-0. Even later is het Imke 

zelf op pas van Pauline die met een kort schot de 4-0 op het bord zet. We zijn amper 5 minuten bezig….. 

Met een schot tegen Jarno voor de eerste keer Putse op het bord maar in dezelfde minuut kan aan de 

overzijde Bjarne de in het achtervlak vrijstaande Liam aanspelen en 5-1. We vallen scorend even stil 

maar onze verdediging is baas en laat zo toe we op de 12de minuut via een inloper van Pauline op steun 

van Axel de 6-1 kunnen aantekenen. Mauro komt dan de onwel geworden Liam vervangen. Middels een 

vrijworp van Imke op steun van Jarno direct daarop 7-1. Met een schot tegen Jarno naar 7-2 maar in 

aanval kan Mauro de rebound bemachtigen en Tine aanspelen en die op schot 8-2 op het kwartier. 

Putse komt er niet aan te pas en op een steun van Jarno kan Imke inlopen en scoren 9-2. Met een schot 

tegen Bjarne naar 9-3. Mauro geeft dan een breedtepas op Quinte en ook zij met een schot 10-3. Jarno 

krijgt dan een reboundstrafworp tegen maar Putse laat deze kans onbenut. We laten dit niet aan ons 

hart komen en met een pas van Mauro op Quinte laat die laatste een soort van omdraaierschot 

optekenen 11-3. Putse nu met een schot tegen Mauro voor 11-4 maar Axel in dezelfde minuut met een 

omdraaier voor de 12-4. 

De ‘wedstrijd’ is dan al lang gespeeld en Bjarne kan bij een inloop, na de verdedigende overname, de 

vrijstaande Mauro aanspelen en die schiet van ver raak 13-4.  Na een lang uitgesponnen aanval over 4 

kan nog net op de buzzer Tine de 14-4 ruststand van achter de korf binnenschieten. 

Sterke eerste helft maar zaak is nu die voorsprong vast te houden of uit te diepen #rodeduivels ? 

Het is Putse echter dat het beste uit de kleedkamer komt. Bjarne probeert op een inloper iets te vroeg 

een dakgoot te zetten en strafworp. Gemist, maar uit de volgende fase valt toch het doelpunt voor Putse 

14-5. Met een schot tegen Bjarne naar 14-6 na 5 minuten in de tweede helft. Even is er wat animo aan 

Putse zijde maar met een vrijworp van Quinte (steun Mauro) en even later een schot van Tine direct 

terug de 10 doelpunten verschil 16-6. In dezelfde minuut nog een dodelijke vrijworp van Imke op steun 

van Axel en de volgende minuut een schot van Axel op pas van Jarno 18-6. 
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Puste mist dan de hen toegekende strafworp tegen een ‘vliegende’ Jarno en Mauro bedankt aan de 

overzijde met een schot voor de 19-6. Het is even later Bjarne die de tractatiegoal maakt (Tiensestraat , 

Leuven, zondagavond 21.00 uur 

 

Wedstrijdverslag U19B : Voorwaarts – R4A/Deurne : 19 – 12 

(Rust : 9-4)  

Aanval : Joni (1) – Amber J (2) – Kobe (2)  – Robin (3) 

Verdediging : Mirthe (1) – Luna (3) – Liam (1) – Yarik (3) 

Reserven : twee banken vol U19 + Amber I (1) + Ward (2) 

Door onze mooie derde plaats in de voorronde veld nu telkens aan de bak tegen de nummers 3 & 4 uit 

de andere veldreeksen in de Promoleague zaal. Onze huidige tegenstanders kennen we want die 

speelden op het veld tegen de A-ploeg en is zeker een haalbare kaart. 

Met een schot van Amber J direct al een voorsprong en even later is het Kobe die met een schot de 

vakken laat wisselen 2-0. Hij krijgt even later wel een schot tegen maar als aan de overzijde Mirthe kan 

inlopen kan ze, na de overname, de vrijstaande Luna aanspelen en die schiet van achter de korf raak 3-

1. 

Via een ‘frommelgoal’ tegen Yarik en even later een strafworp tegen Liam R4A/D terug op gelijke hoogte 

3-3. Liam, terug wat aangesterkt blijkbaar, schiet ons op de 10de minuut terug op voorsprong 4-3. We 

creëren dan 10 minuten veel kansen maar scoren lukt niet, tot Luna kan inlopen en afronden 5-3. Via 

een schot van Robin en even later terug Luna op inloop naar 7-3. R4A/D dan met de 7-4 maar Yarik 

brengt ons op schot terug 4 doelpunten voor 8-4. We liggen duidelijk boven maar laten iets te veel 

kansen onbenut. Kobe, sterk in de rebound, kan de vrijstaande Robin aanspelen en die met een schot 

voor de 9-4 ruststand.   

Na het hernemen is het terug Robin die met een schot de 10-4 laat aantekenen. Ward voor Liam. Via 

een schot tegen Joni, een niet gezien doelpunt en een strafworp tegen Ward voor fout onder de korf 

R4A/D terug op drie doelpunten verschil 10-7.   Amber J kan dan inlopen en afleggen op Joni en die met 

een kort schot achter de korf 11-7. Dan is het de beurt aan Mirthe om met een ‘inbotsschot’ ons terug 

op 5 doelpunten te brengen 12-7. Luna kan dan nog eens inlopen, mist, maar heeft eigen rebound en 

speelt de vrijstaande Ward aan en die mist niet 13-7. Met een vrijworp tegen Ward en een schot tegen 

Yarik blijft R4A/D meespelen 13-9. Eenmaal gewisseld is het een koekje van eigen deeg met schoten 

van Ward en Yarik 15-9. Met een ver schot kan Amber J de kloof nog vergroten naar 16-9 maar aan de 

overzijde strafworp tegen Ward 16-10. Met een schot tegen Joni terug R4A/D 16-11 maar Yarik kan na 

z’n rebound een korte wegtrekker scoren 17-11. Amber I voor Joni. Amber (ik weet niet meer welke van 

de twee) kan met een kruispas Kobe aanspelen en met een kort schot de 18-11. Even later is het dan de 

ingevallen Amber I die 19-11 binnenschiet. Met een strafworp tegen Robin is het R4A/D die de eindstand 

kan vastleggen op 19-12 want een tractatiegoal valt er niet meer aan onze kant. 

T.A.F.K.A.D. 

P.S. : Iedereen scoorde vandaag en dat maakt de sterkte van een team! 
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Wedstrijdverslag Voorwaarts B - Putse B: 26-20  

Eerste zege, maar niet zonder moeite, voor onze B ploeg. 

Brent 7 - Kane 9+s - Nils 1 - Jef 3 - Bruggie S - Jonas 

Liesje 1 - Anne 1 - Caro VB - Sainah 1 - Claudia - Imke 1 

Op het veld ging het nog zeer vlot de overwinning binnen halen tegen dit Putse maar vandaag boden ze 

heel wat meer weerwerk. Tijdens de eerste helft bleven de bezoekers zeer lang op gelijk score meegaan. 

Hun hoge afwerking enerzijds, onze defensie die wat foutjes maakte anderzijds en de ref die zijn dagje 

niet had, het waren allemaal factoren die meespeelden. 26 maal scoren aan meer dan 20 % is natuurlijk 

uitstekend, twintig korven tegen krijgen is teveel, dat wordt een werkpunt om tegen de vroege topper 

van volgende week op Kwik aan te werken. 

Scoreverloop: 

1-0 Score geopend door een ongrijpbare Kane 

2-2 Liesje keurig vanachter de mand. 

3-2 Kane, de tweede uit een lange rij 

4-4 Brent, ook hij is bij schot 

5-5 Kane van onder de mand 

6-5 Brent op pas van Liesje 

7-6 Jef mooi aangeven door Sainah 

8-6 Jef assist Kane 

9-7 Brent op shot 

10-7 steun Caro (goede wedstrijd) bij doorbraak Kane 

11-9 Anne uit de draai pas Brent 

12-9 Wie anders dan Kane 

13-9 Jef na samenspel met Kane 

14-9 Nils met de medewerking van Liesje 

15-9 Brent zuiver afwerkend 

15-12 bij de rust halveert Putse terug de kloof 

Tweede helft: 

16-14 Kane doet rustig verder 

17-14 Brent weer met de steun van Liesje 

18-15 Zeer mooie doorloopbal van Sainah 

19-15 Kane met de medewerking van Claudia 

20-16 Stip op Brent, omgezet door Bruggie 

21-18 Brent breekt weer een comeback van Putse 

22-19 En er is altijd nog Kane 

23-19 Kane is het zwarte beest (voor de tweede keer dit seizoen) van Putse 

24-20 Brent verslaat de shotklok, de overwinning is binnen 

25-20 Leuke binnenkomer van Imke, invallen en scoren op doorbraak bij haar eerste baltoets bij de B-

ploeg, knap! 

26-20 Toepasselijk dat Kane met zijn 10e de wedstrijd besluit. 

Volgende week naar de Kwikjes, 

Peter 
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Wedstrijdverslag Voorwaarts A - Putse A: 25-22  

De eerste puntjes zijn binnen, alvast een goede start. 

Stoffel 5+2s - Yannick 4 (knappe partij) - Brice 2 - Vogel 3 - Brent 3- Kane 

Julie 3 - Lauren 2 - Heleen (goed in vorm!) - Jasmien 1 (goede wedstrijd) 

De kalendermaker had ons promovendus Putse als eerste wedstrijd voorgeschoteld. Dat geeft gemengde 

gevoelens, enerzijds de kans om met een overwinning de kompetitie te starten anderzijds de druk dat 

deze wedstrijd eigenlijk al moet gewonnen worden aangezien we er van uitgaan dat Putse één van de 

mindere ploegen uit de league zullen zijn. De wedstrijd krijgt misschien geen schoonheidsprijs, er was 

nog wat afval in ons spel, maar anderzijds zag ik toch prima combinaties, 16 doelpunten aan 30% in de 

tweede helft, een bij vlagen goede defensie en relatief weinig balverliezen. Onze dames deden het 

collectief prima en lagen boven op hun tegenstanders. Naar volgende week toe, de zware verplaatsing 

naar titelkandidaat Kwik, nemen we de goede punten van vandaag mee en brengen nog meer constante 

en lijn in ons spel en dan gaan we dat goed doen daar in Merksem. 

De scores: 

Een aarzelend eerste kwartier van beide ploegen en dat zag je ook uitgedrukt op het scorebord, de 

doelpunten kwamen maar magertjes. 

1-1 Na fout op Lau, Stoffel vanop 2,5 m 

2-2 Vogel gevoederd door Brice 

3-2 Lauren op pas van Stoffel 

4-5 Stoffel, steun Heleen 

5-6 knappe korf van Julie 

6-6 Brice uit de draai 

7-7 Yannick na combi met Stoffel 

8-7 Brice alweer na splijtende drive Vogel 

9-8 De zaal begint en dan is Stoffel op de afspraak 

9-10 Putse blijft meer doen dan aanklampen en gaat met deze voorsprong de rust in 

Tweede helft: 

10-10 Julie maakt meteen gelijk 

11-10 Yannick met weer een sterke match 

12-11 Vogel op pas van Brice 

13-13 Stoffel met de steun van Lauren 

14-13 Julie voorzet Vogel 

15-14 Nogmaals Yannick 

16-15 door de ingekomen Brent 

17-15 eerste tweepuntenkloof via diezelfde Brent 

18-15 Stoffel ver shot 

19-15 Stoffel diept de voorsprong uit 

20-16 schol via Brent op aangeef Vogel 

21-17 We zijn fysiek sterker en Yannick doet er nog een schepje bovenop 

21-20 laatste comeback van een verdienstelijk Putse 

22-20 belangrijke 2,5 uitgelokt door Heleen omgezet door Stoffel 

23-20 Vogel op pas van Julie 

24-20 Jasmien pikt verdiend haar goaltje mee 

25-21 de eindcijfers worden vastgelegd door Lauren 

Peter 
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Wedstrijdverslag U14A Voorwaarts - Catba: 13 - 05 (18/11/'18)  

Aanval: Annelore (3), Maurine, Joran en Axel (4) 

Verdediging:  Jade (2), Tia (1), Arne (1) en Leon (2) 

Reserve: Gitte en Xander 

Supporter: Lore (een paar weekjes uit door een mini-fractuur in de pols) 

Wat een leuke en goede start van de Voorwaarts U14. De eerste tegenstander van de zaal was Catba, 

een ploeg waar onze spelers duidelijk geen moeite mee hadden. Het was een erg aangename wedstrijd 

waarin de U14 lieten zien dat ze een stevig potje kunnen korfballen. Het verschil met het begin van dit 

korfbaljaar en het veldseizoen is hoog, een spreekwoordelijke wereld van verschil. De U14 begonnen 

gretig en hun eerste aanval was al meteen prijs, binnen de 20 seconden stonden we al op voorsprong, 

en de tweede aanvalsbeurt verliep net hetzelfde. 2-0 binnen de twee minuten, mooi gedaan! De rest van 

de wedstrijd verliep gelijkaardig, Catba kon hun korfjes ook meepikken, maar we zagen vooral langs 

Voorwaartszijde een snel spelverloop, mooie combinaties en knappe korven. Fantastisch ook om te zien 

hoe deze spelers als een team samen spelen en elkaar proberen vrij te spelen. Het maakt niet uit wie de 

korf maakt, ze gaan gewoon voor de gezamenlijke winst. De high fives die de spelers en trainers aan 

elkaar gaven op het einde van de wedstrijd en het applaus van de supporters waren meer dan verdiend. 

Verloop: 

1-0: Axel shot 

2-0: Annelore shot 

3-0: Leon inloper 

4-0: Jade shot 

4-1 

5-1: Annelore shot 

6-1: Jade shot 

6-2 

7-2: Axel shot 

8-2: Axel shot 

Rust 

8-3 

9-3: Leon shot 

9-4 

Gitte komt in voor Maurine 

10-4: Annelore shot 

11-4: Arne shot (knappe korf: bal aanpakken, draaien en korven op 1 been) 

12-4: Tia shot 

12-5 

13-5: Axel shot 

Xander komt in voor Leon 

Maurine komt in voor Jade 

Deze wedstrijd doet al uitkijken naar de volgende! 

Elke P 

 

Wedstrijdverslag Voorwaarts C - Putse C: 14-15  

Eervolle nederlaag na knap verweer. 

Lars 1 - Jonas 2 - Bruggie 1 - Bossie 2+s - Jordy 2 - Willem 1 - Jakob - Fred - Rob 

Claudia 3 - Ellen 1 - Amber - Caro C - Sarah 
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Scheids vd week: Sarah en Jonas 

Vooraf: 

In de wetenschap dat we tijdens de veldwedstrijd met 9 doelpunten verschil zwaar verloren tegen deze 

sterke tegenstander gingen we voor eerherstel en een deftiger verweer. 

Voor het eerst dit seizoen waren alle kernheren fit en aanwezig waardoor de C liefst over 9  heren kon 

beschikken, wat een luxe! Jordy speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen. 

Uiteindelijk verloren we hier zeer nipt na knap tegenstand te hebben geboden tegen een powerrijk en 

talentvolle ploeg. Putse kon 24 maal meer naar de mand gooien dan wij dankzij hun reboundoverwicht 

maar dat betekent ook dat wij een betere afwerking hadden: 22%, zeer goed! 

De match: 

Zeer sterke en aantrekkelijke eerste helft met wisselend scoreverloop. 

1-1 Jonas zorgt voor de eerste zaalkorf van dit seizoen! 

2-2 Bruggie steun Claudia 

3-4 Claudia op doorbraak 

4-4 Claudia ditmaal met shot 

5-6 Claudia al met haar derde van de avond 

6-6 Bruggie krijgt stip mee, Bossie zet om 

7-8 Bossie op aangeven van Bruggie 

8-9 goede aanval afgerond door een gedreven Jonas 

9-9 Lars rond dubbel met Jonas succesrijk af 

10-10 Bossie legt de rustcijfers vast 

Bij aanvang van de tweede helft en vlak daarna komen er zes nieuwe krachten binnen de lijnen bij ons. 

11-11 Ellen werkt aanval mooi af 

12-14 Jordy doorloopbal op aangeven van Ellen 

12-15 Putse profiteert van het feit dat onze wissels nog naar het juiste samenspel moeten zoeken om 

een beslissende kloof te slaan. Althans daar lijkt het op want een wilskrachtig en gedreven Voorwaarts 

geeft niet op en komt nog zeer sterk terug. 

13-15 Willem op aangeven van Jakob 

14-15 Jordy brengt ons op het kleinste verschil na pasje van Fred. 

Jakob onderschept nog enkele ballen zodat de aanval nog de kans krijgt om de verdiende gelijkmaker te 

kunnen maken maar helaas lukt dit net niet. 

Jammer maar met deze ploegspirit gaan we nog veel ploegen aankunnen. 

Een tevreden Peter 

 

Inkomprijzen zaalcompetitie 2018 - 2019  

Hierbij een lijst van de inkomprijzen : 

Kern (A/B/C) = 8,00 uur  (65+ = 4,00 euro) 

A jeugdploegen (U19 A/U19 B/U16 A/U14 A/U12) = 5,00 euro  (65+ = 2,50 euro) 

Nevenreeksen (U19 C/U16 B/U14 B) = 2,50 euro  (geen vermindering voor 65+) 

Abonnementen = 45 euro voor alle thuiswedstrijden 

GEEN dag-of weekendticket - GRATIS toegang voor de jeugd tot en met U19. 

 

file:///D:/Website/Nieuwsbrief/www.voorwaartskkc.be/index2889.html


46 | P a g i n a  

Geboorte  

SUE - 18 oktober 2018 

Kleine zus voor Jack & Lewis, dochtertje voor Tom Peeters & Anina Breugelmans. 

Proficiat met de geboorte van Sue. 

 

Wedstrijdverslag U14 ASKC - Voorwaarts: 14 3 (13/10/18)  

V: Jade – Gitte – Axel – Dario 

A: Annelore (2) – Maurine – Joran – Xander 

Res: Leon – Arne (1) – Lore - Tia 

Voor de laatste wedstrijd van de voorronde mocht de U14 de nieuwe mooie kunstgrasvelden van ASKC 

betreden. De zon scheen, het was warm en iedereen was er klaar voor. De U14 starten weliswaar met 

een klein hartje, want ASKC staat eerst in de rangschikking. ASKC schiet onmiddellijk uit de startblokken 

en combineert vlot wat resulteert in 2-0 (shotjes tegen Jade en Gitte). Geen getreur, en blijven geloven 

in het eigen kunnen, en voila, de groenwitten lokken een strafworp uit, maar die wordt gemist. Jammer. 

Annelore laat zich dan aan de paal verrassen en 3-0. De aanval heeft veel balverlies, maar hard werken 

wordt beloond en Axel gooit er een afstandsschot in (wordt afgekeurd want verdedigd).  Voorwaarts 

krijgt het moeilijk met uitverdediging, en er volgen vele verkeerde passen. Hiervan profiteert ASKC en 

4-0 (inloper tegen Maurine) en 5-0 (kwijt bij uitwerking). Een heropflakkering bij Voorwaarts, er wordt 

mooi rondgespeeld en Annelore wordt foutief gestopt, strafworp en 5-1. De eerste goal is een feit. ASKC 

gaat een versnelling hoger spelen, mist een penalty, en gooit er nog enkele shotjes in: 6-1 (shot tegen 

Xander), 7-1 (shot tegen Joran), 8-1 (shot tegen Axel). 

Na de rust komen Arne, Leon, Tia en Lore in voor Axel, Joran, Maurine en Gitte. ASKC valt niet stil en 

heeft geen last van de warmte: een mooie pas naar de dame van Jade en 9-1, nog een mooie en lange 

pas naar de dame van Annelore en 10-1. Lore heeft er genoeg van en loopt haar dame voorbij, wordt 

gehinderd, dus penalty, die perfect wordt omgezet door Arne, 10-2. Het blijft lastig spelen met die grote 

ASKC spelers/speelsters en de hitte. Er komen iets meer kansen maar de goal blijft uit. Ondertussen 

houdt de verdediging goed stand, echter 1 uitschuiver, en na verkeerde pas bij uitwerken 11-2. Axel 

komt terug in voor een moegestreden Dario. Er volgen nog enkele kansen voor Voorwaarts en na mooi 

samenspel gooit Annelore een shot binnen, 11-3. Dan volgen nog een paar laatste zware loodjes, 12-3 

(shot tegen Tia), 13-3 (shot tegen Tia) en 14-3 (shot tegen Arne). 

Een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg die vele kansen creëert en heel veel rebound heeft. Nu richting 

zaal alwaar we met 2 U14-ploegen de Voorwaartskleuren gaan verdedigen. Zo krijgt iedereen voldoende 

kansen om hetgeen men op training leert in de wedstrijd toe te passen (want met druk en met een 

tegenstander is het toch altijd een tikkeltje moeilijker). 

Els 

 

Wedstrijdverslag U8 op Kapellen  

We hadden weer het zonnetje om te genieten van een dagje korfbal. 

De eerste wedstrijd was tegen ASKC. 

Langs beide kanten moesten de spelers nog in de match komen waardoor er pas in de tweede kwart een 

doelpunt viel.  We kwamen 1-0 achter.  Dan had Seppe twee pogingen recht achter elkaar nodig om de 
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stand gelijk te maken.  Dan kon Seppe de bal onderscheppen en kon Sep er 1-2 van maken.  Daarna 

volgde nog vele goed pogingen van Finn (4x) en 1 keer van Seppe.  Wenke liet goed van zich horen om 

te bal te krijgen.  Daarna kon ASKC nog twee keer scoren lag de eindstand vast op 3-2.  Knap gespeeld 

door het superteam. 

De tweede wedstrijd was tegen Hoboken-Mercurius.  Deze match liep een beetje speciaal met onze 

scheidsrechter zonder fluitje, dus werd het fluitje maar zo nagedaan. Maar de kinderen genoten van de 

match en wonnen deze met 1-3 met goals van Sep, Annelies en Seppe. Knap gespeeld allemaal! 
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Wedstrijdverslag U12 Boeckenberg - VW: 7-3  

A: Sofia, Saartje (1), Senne, Quinten 

V: Yani, Loris (1), Lauren, Nore 

R: Kaat, Joppe (1), Stef, Milan 

 

Onder een heerlijk zonnetje van 25° begonnen we onze wedstrijd. Lauri moesten we voor een keertje 

missen op het terrein door een vingerblessure, maar ze kwam haar team wel mee aanmoedigen. 

Het leek wel of de warmte ons wat verlamd had, want de U12 hadden wat moeite om in de wedstrijd te 

komen.  Boeckenberg kon hier van profiteren, en hield bijna constant balbezit in hun aanvalsvak.  De 

voorwaarts verdediging had moeite om te onderscheppen, en wel héél veel moeite om de bal naar 

aanval over te brengen.  Hierdoor vielen er dus onvermijdelijk doelpunten bij de tegenpartij tot wel 5-

0.  En dan... werd voorwaarts plots wakker: Saartje kon onze score nog openen voor de rust met een 

doorloopbal op pas van Senne: 5-1. 

Tijdens de rust was er wat aanmoediging nodig van de trainers, werden enkele spelers gewisseld, en 

vervolgens zagen we in de tweede helft een mooiere wedstrijd.  De verdediging zette een tandje bij, 

maar kreeg desondanks toch nog een doelpuntje tegen.  Vervolgens maakte Loris met shot de 6-2.  Dan 

werd Kaat van de U10 ingebracht om de laatste 10 minuten het beste van zichzelf te geven.  

In aanval ging het er plots ook wat dynamischer aan toe en konden we meer kansen creëren.  Stef en 

Joppe konden een aantal keren door knappe interventies de bal in aanval houden waardoor ze beloond 

werden met een doelpunt (shot van Joppe).  In verdediging tenslotte werd een foutje afgestraft met 

strafworp 7-3 (na twee missers zat de derde er dan toch in). 

Samengevat: de wedstrijd was niet zo mooi om te zien door de vele balverliezen, slechte passen en 

vingerglippen. Tweede helft was beter, maar we mogen van geluk spreken dat Boeckenberg veel gemist 

heeft, de score had wel eens veel groter kunnen zijn... Laat ons vooral met nieuwe energie naar de zaal 

toe gaan! 

Ilse 
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Wedstrijdverslag U19 – Voorwaarts – Vobako B : 20 – 8 (Rust : 

13 – 5)  

Aanval : Quinte (4) – Tine – Liam – Bjarne (4) 

Verdediging : Luna (1) – Imke (1) – Axel (2) – Jarno (3) 

Reserven : Mauro – Pauline (1) – Ward – Elin (3) – Kobe (1) - …. 

Wegens tandtechnische problemen vandaag Mauro niet aan de start en zo Liam’s eerste officiële 

optreden in dit team. 

We zijn nog niet goed begonnen of Vobako op het scorebord met een schot tegen Imke 0-1. In onze 

eerste aanval kan Liam op steun van Tine onderdoor stappen en afleggen op Bjarne en met een schot 

direct wisselen geblazen 1-1. Onze tweede aanval even met een studieronde maar dan een schot van 

Luna na voorafgaandelijke combinatie tussen Axel & Jarno 2-1. In de volgende aanval speelt Jarno de 

bal naar Imke achter de korf en die is al enkele weken dodelijk efficiënt in haar zone 3-1. Jarno ziet wel 

iets in zulke passings en speelt na het uitwerken vanuit verdediging Quinte aan onder de korf en met 

een kort schotje naar 4-1. 

Onze eerste aanval is dodelijk efficiënt wanneer eerst, weer op steun van Tine, Liam inside kan gaan en 

een strafworp krijgt. Bjarne zet die om 5-1. De combinaties lopen ‘lekker’ vandaag en na een inloper van 

Axel kan hij Jarno vrijspelen en die stapt op z’n gekende manier onderdoor voor de 6-1. Even later een 

snelle combinatie Axel – Luna – Jarno en als die laatste z’n verdediger, met wat we genoegzaam een 

snoeksprong kunnen noemen in de coulissen terecht komt, kan Jarno makkelijk éénhandig de 7-1 

aantekenen. Met een schot tegen Imke naar 7-2 vooraleer Quinte op inloper (steun Liam)  er 8-2 van 

kan maken op het kwartier.   Tine moet dan een strafworp toestaan en krijgt even later een instapper 

tegen zodat Vobako even inloopt tot 8-4. Niet getreurd want we reageren onmiddellijk…. Eerst een 

combinatie op inloop tussen Tine & Quinte – strafworp – omgezet door Bjarne 9-4. De volgende minuut 

Quinte op inloop met steun van Liam en 10-4. Als we dan weer twee keer scoren in dezelfde minuut is 

de match eigenlijk al gespeeld. Eerst Axel met een ver schot 11-4 en dan kan hij inlopen en afleggen op 

Jarno voor de 12-4. 

Met nog een schot tegen de zieke Imke naar 12-5 en dan nog maar eens een combinatie Liam – Bjarne 

en deze laatste op schot voor de 13-5. Mirthe voor de zieke Imke. Rust. 

Kobe komt bij het begin van de tweede helft voor de licht gekwetste Liam. Amper gestart in de tweede 

helft of Mirthe kan na een schot van Jarno de rebound bemachtigen en direct Axel met de tweede kans 

voor de 14-5. Ward voor de wit uitgeslagen Jarno en Elin voor Luna. We maken dan ongeveer een 

kwartier geen doelpunt meer en zo kan uiteindelijk Vobako de ban breken met een schot tegen Kobe 14-

6. Hij kan dit in de volgende aanval al direct rechtzetten als na een schot van Quinte Bjarne de rebound 

heeft en direct Kobe aan kan spelen 15-6. Met een schot tegen Axel naar 15-7. Robin voor Ward. 

De eerste actie van Robin is al meteen een goede want hij speelt Elin gestrekt aan in de korfzone en ze 

scoort een kort schotje 16-7. In de volgende aanval een mooie damescombinatie als Mirthe van aan de 

zijlijn ook weer Elin onder de korf kan aanspelen en 17-7. Pauline voor Tine. Na een lang uitgesponnen 

aanval uiteindelijk de bal bij Pauline en die twijfelt niet en met een ver schot 18-7. Vobako laat nog een 

strafworp tegen Robin onbenut en zo kan Pauline in de volgende aanval inlopen en afleggen op Quinte 

voor de 19-7. Ward voor Axel. Nog maar net terug op het veld en Ward kan, tegelijkertijd echter met 

Elin, inlopen en aangezien we maar (tot nader order) met één bal spelen krijgt Elin de eer om de 20ste te 

scoren ….schol ! Met een schot tegen Quinte is het Vobako dat het scoreverloop van deze wedstrijd en 

meteen ook van de heenronde veld kan afsluiten 20-8. 

EXDIEPESPITS 
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Wedstrijdverslag U19 : Boeckenberg A – Voorwaarts B : 21 – 12 

(Rust : 9 – 3)  

Aanval : Mirthe (2)  – Pauline (2) – Ward – Yarik (1) 

Verdediging : Elin (1) – Amber J – Robin – Kobe (5) 

Reserven : die van gisteren…. Tine (1) 

Onder een stralende zon aan de bak tegen de gestalterijke ploeg van Boeckenberg A. Via een omdraaier 

tegen Elin BKC aan de leiding en even later een schot van buitenuit tegen Amber voor de 2-0. In aanval 

kan Elin met een omdraaier dan een strafworp versieren en Kobe zet de om 2-1. Boeckenberg maakt 

gretig gebruik van z’n reboundoverwicht en met schoten tegen Mirte en Amber lopen ze verder uit naar 

4-1. Via een cadeaugeschenk strafworp (wie riep daar Vertenten?) tegen Kobe 5-1 maar op het kwartier 

Elin met een schot van achter de korf 5-2. 

Boeckenberg heeft steeds meerschotsaanvallen en met schoten tegen Yarik & Kobe lopen ze verder weg 

7-2. Tine voor Amber. Bij een inloper tegen Robin wordt die duidelijk weggeduwd, bal in de scrimmage 

en uiteindelijk een kort schot tegen Kobe 8-2. Op het half uur dan een combinatie Tine – Elin en die op 

Kobe die van aan de achterlijn binnen schiet 8-3. Met een schot tegen Ward bereiken we de rust 9-3. 

In de tweede helft voert Boeckenberg wat wissels door maar dat belet hen niet om verder te gaan op 

hun elan. Met een schot tegen Kobe 10-3 maar dan is het de beurt aan Mirthe om met een ‘botsend’ 

schot te scoren 10-4. Dan weer Voorwaarts wanneer Elin onderdoor kan stappen & strafworp omgezet 

door Kobe 10-5. Met een inloper tegen Pauline laat Boeckenberg de vakken wisselen 11-5. 

Even later kan Yarik, op steun van Pauline, z’n doelpuntje meepikken op inloper 11-6. Het gaat nu om 

en om maar eerst een inloper van BKC tegen Robin en dan Tine op dieptepas van Kobe voor de 12-7. 

We vallen dan even stil en hiervan kan de thuisploeg profiteren met een schot tegen Ward en een 

vrijworp tegen Elin 14-7. Dan terug Voorwaarts wanneer Mirthe onder de paal Pauline kan vrijspelen 14-

8 maar eenmaal in verdediging krijgt Pauline lik op stuk van haar dame met een schot 15-8. Tine heeft 

daarstraks goed opgelet bij de beweging van maatje Elin en ze stapt ook onderdoor en ook nu strafworp. 

Kobe zet ook deze feilloos om 15 - 9. Ook hij krijgt dan direct een schot tegen (16 – 9) in verdediging 

maar in onze volgende aanval kan Mirthe op een schot van Ward uit de korfzone wegtrekken en binnen 

prikken 16-10. 

Met een schot tegen Yarik loopt BKC verder weg maar het is weer Kobe die van achter de korf kan 

scoren 17-11. Hij krijgt echter ook van ver weer de 18-11 tegen en met een schot tegen Tine van achter 

de korf naar 19-11. We verzwakken wat naar het einde van de wedstrijd toe en zo kan Boeckenberg met 

een schot tegen Ward van achter de korf en met een inloper tegen Pauline de 10 doelpunten verschil 

laten aantekenen 21-11. De laatste actie is nog voor ons als Mirthe na inloper wil doorsteken op Pauline 

maar strafworp. Pauline zet die om voor de 21-12 eindstand. 

T.A.F.K.A.D. 

 

Wedstrijdverslag U8 op Hoboken/Mercurius  

Onder een stralend zonnetje stonden onze 7 spelers (Wenke, Jolien, Annelies, Bent, Finn, Sep en 

Seppe), de trainers en supporters klaar om er een leuke dag van te maken. 
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De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Hoevenen. 

De pistooltjes waren goed aanwezig tijdens het spelen.  De wedstijd werd gewonnen met 5-2 , met goals 

van Finn, Seppe en 3 van Bent.  Op sommige momenten waren er 5 à 6 doelpogingen recht achter 

elkaar. 

 

De tweede wedstrijd tegen Hoboken-Mercurius werd er nog meer gescoord.  Het werd daar 7-2, met 

weer onze drie jongens die de doelpunten konden maken dankzij mooie passen van onder andere Wenke 

en Finn. 

Er werd door iedereen met veel enthousiasme en inzet gespeeld, waardoor het een hele leuke namiddag 

werd.  
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Wedstrijdverslag U19 – BEKER – Temse – Voorwaarts : 10 – 14 

(Rust 6 – 3)  

Door de nieuwe competitiestructuur hadden we tot op vandaag niet echt veel tegenstand gekend. Enkel 

Floriant (waar het nog eerder aan onszelf lag) én in de oefenpot tegen de kern van Spartacus was er 

sprake van verdedigende druk. Winst vandaag zou ons in een gunstige halve finale brengen tegen de 

winnaar van R4A – ASKC, net twee ploegen waar we in de competitie al ruim van gewonnen hebben…. 

Temse, bekend om hun snel spel maar prima gescout op voorhand, gaat in z’n gekende stijl van start. 

We zijn een beetje onder de indruk en in de 4de minuut de 1-0 met een schot van op twee voeten tegen 

Jarno 1-0. Bjarne, die laat arriveerde door studieverplichtingen,  komt Kobe vervangen. 

Aanvallend hebben we het moeilijk met de fel opzittende Temsenaren en we moeten wachten tot Quinte 

achter de korf kan onderdoor stappen, mede omdat Mauro in steun was en strafworp. Bjarne zet die om 

1-1 na 10 minuten. Temse heeft in deze fase meershotsaanvallen en Bjarne krijgt een strafworp tegen 

als hij een fout op de steun maakt 2-1. Even later kan de heer tegen Bjarne (al dan niet gesneden) 

éénhandig een inloper afronden en 3-1 op het kwartier. 

Verdedigend hebben we wat meeval want Temse bestookt met verre schoten onze korf en de bal valt 

niet echt voor hen. In aanval kan Quinte inside gaan op een steun van Mauro en strafworp. Bjarne zet 

die om voor de aansluiting 3-2. Met een schot tegen Axel Temse naar 4-2 op de 20ste minuut. Aanvallend 

krasselen we wat en na elk schot is de rebound/wegspringende bal voor Temse. Met een schot tegen 

Mauro en een minuut later een schot tegen Bjarne gaat het naar 6-2 in de 26ste minuut. Bjarne brengt 

ons nog naar 6-3 voor de rust maar laat nog wel ultiem een strafworp, voor fout op een inlopende 

Mauro, liggen. 
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De tweede helft moest wel van een hoger niveau worden wilden we hier nog aanspraak maken op een 

overwinning. De kansen waren er zeker de eerste helft maar de afronding (door de verdedigende druk ?) 

was beneden niveau. 

De tweede helft is pas begonnen als Quinte de 6-4 op schot laat aantekenen. Wat de eerste helft niet 

lukte gaat nu toch, want eerst Axel op schot naar de 6-5 en even later een schot van Jarno 6-6 en alles 

is terug mogelijk. Temse bekomt niet direct van deze inhaalbeweging en als een bedrijvige Mauro terug 

kan inlopen krijgt hij een strafworp. Bjarne laat deze onbenut maar zoals in een vorige wedstrijd kan 

Mauro in dezelfde aanval op schot de 6-7 zelf aantekenen. Dames boven bij Voorwaarts als na een 

combinatie Quinte - Elin deze laatste met een kort schotje de 6-8 scoort. 

Als we denken dat we vertrokken zijn toch weer Temse. Eerst met een schot tegen Elin 7-8 en op het 

kwartier met een schot tegen Bjarne, terug gelijk 8-8. Scoren blijft in deze verdedigende wedstrijd 

moeilijk maar het is Elin die ons op inloper (steun Mauro) toch terug aan de leiding brengt 8-9. Kobe 

komt in voor Mauro. Temse plooit (nog) niet en met een schot van op twee voeten tegen Imke naar 9-9 

in de 20ste minuut. Nog een kwartier ! Als Jarno een van z’n vele rebounds kan bemachtigen kan hij een 

éénhandige poging ondernemen en krijgt een strafworp mee. Hij zet die zelf om en 9-10. Tine voor 

Luna. Iedereen voelt dat er voor ons meer in zit en de trainer van de tegenpartij voelt dat de wedstrijd 

aan het kantelen is en ‘roept’ z’n spelers/speelsters ter orde. Wij blijven onze drive naar binnen perfect 

uitvoeren en Tine kan op een steun van Axel een volgende strafworp versieren. Jarno zet ook deze om 

en 9-11. Luna voor Tine en even later Tine voor Elin. 

Temse komt nog terug met een schot op twee voeten tegen Imke 10-11 maar op de 25ste minuut is het 

Quinte die met een ver schot ons terug 2 doelpunten marge geeft 10-12. Temse heeft nu meer last van 

de tijdsdruk en onze verdediging blijft gedisciplineerd z’n taken uitvoeren. Na een schot van Axel kan 

Jarno de rebound bemachtigen maar een dame van Temse loopt de bal uit z’n handen en strafworp. Hij 

zet die zelf om en een marge van 3 doelpunten, met nog drie minuten op de klok, 10-13. Elin komt voor 

Luna. 

Het is duidelijk dat dit ons niet meer mag ontsnappen en uiteindelijk nog een knappe centrale dieptepas 

van Elin op de wegtrekkende Jarno en die kan éénhandig binnen leggen van achter de korf 10-14. We 

ballen verder rustig uit en spelen de halve finale ! 

Wedstrijd met twee gezichten. Moeilijke eerste helft, maar gedisciplineerde tweede helft en gespeeld als 

een team én consequent de opdrachten blijven uitvoeren ! Knappe overwinning ! 

EXDIEPESPITS 

 

Wedstrijdverslag U12 Voorwaarts - KCBJ: 12 - 1  

A: Lauren (1) Saartje (1) Joppe (3) Yani (1) 

V: Lauri (4) Kyara Quinten (1) Loris 

R: Milan (1) Senne Stef Nore  

KCBJ kwam op voorwaarts toe met 7 spelers, zodat we in één vak telkens met 4 tegen 3 speelden.  In 

verdediging was dit luxe, maar in aanval toch wel even wennen.  Voor Kyara betekende dit dat ze veel 

kon steunen en passeren, maar geen doelpoging mocht maken. 

We speelden twee evenwichtige helften, waarbij we snel tot scoren kwamen.  Bij start in aanval maakte 

Joppe beide doorloopballen, op pas van Yani.  In ons 4-tegen-3 vakje verzilverde Lauri vervolgens twee 

shotjes.  Saartje en Yani vervolledigden de score van de eerste helft allebei met een shot:  6-0.  Nog 

voor het einde van de helft werden alvast 2 wissels doorgevoerd, en nog 5 in de tweede helft zodat 

iedereen voldoende spelgelegenheid kreeg. 
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De tweede helft opende Milan de score met shot, kort daarna weer gevolgd door Lauri.  Joppe bracht 

met zijn derde doorloopbal de bordjes op 9-0 na een mooie steun van Lauren.  In verdediging kon KCBJ 

dan toch een puntje scoren (alhoewel dit doelpunt vanaf de zijlijn er zeer verdedigd uitzag). Ze hadden 

ook wel een beetje pech, want onze verdediging was niet altijd even geconcentreerd in de tweede helft 

maar KCBJ kon er niet echt gebruik van maken.  Voorwaarts zette zijn eindzege dan maar in met nog 

drie shotjes van Quinten, Lauri en  Lauren. 

Mooie wedstrijd van de U12, waarbij bijna iedereen wel tot scoren kwam. We zijn nu ook zeker van onze 

plaats in de groeipoule, voor zaal en veld.  

Ilse 

 

Wedstrijdverslagen U10 op Hoboken/Mercurius  

Wat een heerlijke dag om wat korfbal te gaan kijken en spelen. Dat dachten verschillende spelers en 

ploegen deze zaterdag. Verschillende ploegen van onze cluster zakten af naar het Fort van Hoboken. 

Ook onze U10 hadden er zin in. 

We hadden 2 ploegen aanwezig: Taco - Lenka - Elise - Anke - Mia - Gio - Marie en Jolan vormden team 

1. Kaat - Kathe - Eric - Lou - Lieke - Oskar - Lander en Lina vormden team 2. 

 

VW 2 - Sint-Gillis-Waas/HKMC 

Sint-Gillis en HBMC vormden samen 1 team tegen onze 8 spelers. De tegenstanders waren bijna 

allemaal startende spelers. Dat hebben we ook gemerkt. Met 3 goals van Kathe, 2 van Kaat en Lieke en 

1 van Lou en Oskar. Eindstad 9-1. De spelers kregen verschillende opdrachten tijdens de wedstrijd zoals 

met links gooien, minstens 4 passes geven, inlopers, ... Zo leerden de spelers veel bij. 
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VW 1 - Kapellen/Kwik 

Ook hier een mengploeg van 2 K4-ploegen tegen onze u10 spelers. Deze match verliep voorspoedig met 

veel kansen en goals voor onze spelers. De eindstand was 9-1 met 3 goals van Marie, 2 van Elise en 

Anke, 1 van Taco en Gio. 
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VW 1 - ASKC 2 

Een match waar altijd een beetje ongerust wordt naar gekeken. De spelers stonden klaar om hun 

uiterste best te doen tegen de ploeg uit Schoten. Het ging eerst mooi gelijk op. Toch komen we 0-2 

achter. Elise maakt de aansluitingstreffer. ASKC loopt uit tot 1-4. Dan lijken de trainers een paar 

magische woorden te hebben gezegd tegen onze U10'ers. Anke en 2 keer Elise en tot slot Mia brengen 

de stand ineens naar 5-4 voor ons. Wat een prachtig inhaalmanoeuvre. Met een penalty maakt ASKC 

toch gelijk. Maar zoals bij elke match is het pas over als de scheidsrechter fluit. Deze keer trekken wij 

aan het langste eind. Dankzij nog een doelpunt van Taco wint Voorwaarts met 6-5. Wat een mooie 

wedstrijd van beide ploegen! 

 

VW 2 - Kapellen/Kwik 

Ook ons andere team speelde tegen Kapellen/Kwik. Ook hier ging de match vrij snel vooruit. Er werd 

aan de lopende band gescoord. Er werd ook goed verdedigd. Iedereen deed goed zijn best om er een 

mooie wedstrijd van te maken. De eindstand was 11-0 met 3 goals van Kathe en Lieke, 2 van Kaat en 

Lou en 1 van Oskar. 

 

VW 1 - ASKC 1 

Deze match tegen ASKC liep een stuk moeilijker. Vooral door de vermoeidheid van de spelers. Anke 

bracht ons nochtans mooi op voorsprong. ASKC nam daarna de touwtjes strak in handen en bouwde een 
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voorsprong uit tot 1-6. Opnieuw maakte Anke 2 punten en bracht ons op 3-6. De match werd afgefloten 

op 3-8. 

 

VW 2 - ASKC 2 

De laatste match van VW 2 was tegen ASKC 2 (aangevuld met spelers uit ASKC 1). ASKC kwam op 

voorsprong. Kaat maakte mooi gelijk en Kathe verdubbelde de uitslag. ASKC ging er op en erover. Kathe 

maakte na een fout op Kaat er terug 3-3 van. Daarna ging het licht een beetje uit. ASKC liep in snelheid 

en ervaring uit tot 3-9. Kaat milderde een beetje tot 4-9. De eindstand was 4-10. 

 

Besluit: Er is veel gescoord. Onze nieuwe spelers en speelsters beginnen goed ingeburgerd te geraken. 

Iedereen heeft zich geamuseerd op en naast het veld. Het bewijs hieronder. (Btw nog meer foto's te 

vinden op Twizzit). Bedankt aan de ouders voor het gezelschap. Ook een dikke merci aan de trainers die 

weer het beste van zichzelf hebben gegeven tijdens de wedstrijden. 

Ook een woordje van lof voor de organisatie van HBMC. Zoveel ploegen en spelers ontvangen vandaag. 

Alles verliep zonder problemen en op de koop toe kregen alle spelers een broodje met eitjes van de club. 

Zo'n zaterdagen willen we wel elke week. Bedankt, Nancy! 
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Volgende afspraak volgende week op Kapellen! 

Elke 
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ONZE PARTNERS 

 

  

 
 

 
 

   

 

RESPECT 
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