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Nieuwjaarscadeautje van BEGOSPORT
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NVDR:
Ook, in functie van redactie van het Meeuwen clubblad, wens ik
iedereen een knallend, uitdagend, sportief, succesvol, liefdevol,
maar vooral GEZOND en BLESSUREVRIJ Nieuwjaar.
“schol” MavaRe
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ZAALCOMPETITIE 2018-2019
Sportbeat reportage, deze week, op woensdagavond vanaf 20:00 uur
Statistieken van alle clubs zijn te bekijken via:
https://stats.korfbal.be/top-spelers?s_reeks=21&s_team=&s_mv=&s_name=&orderby=T

MEEUWEN-KV-WEET-HET-NIEUWE-JAAR-NIET-MET-EEN-STUNT-AAN-TE-VANGEN …
“….. Geen woorden maar daden ….”
In tweemaal 50 minuten zuivere speeltijd werden onze A en B even de oren gewassen. Beide clubs
spelen op het schitterende complex Boeckenberg Sportcenter aan de Grensstraat, maar daar houdt
dan ook direct elke vergelijking tussen deze verenigingen op. Zo kan de gastheer volgens eigen
website rekenen op een aanhang van 400 fans en heeft het maar liefst 380 leden, waarvan maar
liefst 130 de jeugdige leeftijd hebben! Zetten we dat weg tegen onze 4 seniorenteams, het
ontbreken van een U19 en U14 maar wel een U16, U12, U10, U8 en een leuke groep kabouters, dan
is een optelsommetje eenvoudig gemaakt. Het maakt de uitdaging alleen maar groter voor ons.
Om 13:45 werd speelronde 6 van onze kern aangevangen met een wedstrijd tussen beide B-teams.
Boeckenberg heeft namelijk geen C-team. Gezien bovenstaande genoteerde ledencijfers op z’n
minst opvallend voor uw niet ingewijde scribent.

Boeckenberg B – Meeuwen B

25-16 (16-8)

Onder leiding van Steve de Jonghe startten dus zoals gezegd beide B-equipes. Na een vlotte 2-0
achterstand was het een strafworp van Jarne en een schot Charissa waardoor we weer op gelijke
hoogte kwamen. Dit was helaas van korte duur. Verdedigend startten we uiterst zwak en de
thuisploeg hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om de rust in te gaan met een comfortabele
voorsprong. Jacky trachtte met de vroege wissel Jeroen en Kevin (beiden terug na blessureleed)
voor Lander en Jarne de controle terug te krijgen, maar we konden collectief te weinig brengen
om Boeckenberg B aan het wankelen te krijgen. Tot overmaat van ramp viel onze Niels – toevallig
ook nog clubtrainer van Boeckenberg U19 – voor rust nog met een kwetsuur uit. Bij de rust was de
achterstand al opgelopen tot 8-16, maar zeer positief was het om te zien dat onze B-stars de tips
voor de tweede helft zeer goed tot zich hadden genomen. Er zat veel meer verdedigende druk op
én aanvallende lijn in. De tweede 25 minuten waren hierdoor een stuk vermakelijker en we mogen
dan ook tevreden zijn met het getoonde herstel. Uiteindelijk een dikke 25-16 nederlaag, maar dat
is van minder belang dan de wijze waarop we ons de 2e doorgang hebben opgesteld. Charissa
bekroonde haar invalbeurt bij vlagen met prima spel. Wendy is gisteren de 8e januari onder het
mes gegaan en samen met Nell (knie) en Anke (kuit) en nu dus Niels (breuk in de voet) bevolken zij
onze ziekenboeg. Allen een voorspoedig en snel herstel gewenst!

Boeckenberg A – Meeuwen A

31-21 (14-8)

Wie op voorhand voorspeld zou hebben dat Meeuwen met 0 uit 5 dit treffen zou aanvangen, kon bij
de bookmaker om de hoek rekenen op een niet al te geweldige notering. Zoals bekend laat ons
vlaggenschip bij vlagen mooi en effectief korfbal zien, echter is dat nog niet voldoende gebleken
om een punt te pakken. Na elke verloren wedstrijd slinken de kansen op ‘meer’. Het is dus zaak
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om snel het zoet der overwinning te proeven. Helaas hebben we begin januari nog immer niet hét
recept gevonden om dit heerlijke brouwsel te produceren. De ingrediënten hebben we zeker in
huis, maar het is nog gissen naar de juiste verhouding. Of ligt het aan onvoldoende rijpheid? Of
soms aan de chef-kok? Ja, zo eerlijk moeten we ook zijn als je na de wedstrijd man en paard
noemt. In ieder geval konden de mystery-guests van Michelin zich afgelopen zondag een gang naar
ons ‘restaurant’ besparen. Het klopte van geen kanten en Meeuwen A was geen schim van het
team dat we eerder dit seizoen aan het werk hadden gezien. Na een 1-3 voorsprong liep
Boeckenberg via 7-3 naar een 14-8 ruststand. Geen onoverbrugbare achterstand en ook geen schier
onmogelijke opgave voor ons achttal. Helaas was het geloof deze middag nul komma nul. Elke
speler wendde op zijn of haar eigen wijze alles aan om de wedstrijd te keren, maar we waren
collectief te ver heen. Het leuren en sleuren werd te vaak gecombineerd met totaal verkeerde
keuzes en deze slag kon jammer genoeg door onze troepen onmogelijk gewonnen worden.
De frustratie en teleurstelling droop er bij een ieder af en velen stonden op onweer. Ook dat is
sport. Boeken zijn er over vol geschreven. Sport kan heel mooi zijn, kan je energie geven, je in
een flow brengen en kan je vriendschappen voor het leven opleveren. Tegelijkertijd kan het ook
enorm frustrerend zijn en kan het een niet te plaatsen stress of eenzaamheid met zich
meebrengen.
Het is aan ons om – om maar een paar open deuren nog wijder open
te zetten – de rug te rechten, ons terug te knokken, de wind weer in
de zeilen te krijgen, strijdvaardig te blijven en weer het geloof in
eigen kunnen te herwinnen. Onze kern herbergt zowel spelers die
het vooral van hard werken moeten hebben, als wel spelers die het
ogenschijnlijk wat makkelijker afgaat dan anderen. In welke groep
je ook zit, je zal keihard moeten werken en er alles aan moeten
doen, zonder je studie, werk en je vrienden en familie te
verwaarlozen. Mooie uitdaging om daar een modus tussen te vinden.
Winnaars zeggen ‘mogelijk’, verliezers zeggen ‘moeilijk’.
Onze strijd tegen degradatie is moeilijk, maar zeer zeker mogelijk!
Come on Meeuwen, you’ll never fly alone!

MEEUWEN 2
RIJKO 2 - MEEUWEN 2

27 - 6
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ZAALPROGRAMMA KERN &

MEEUWEN 2 - 2018-2019

NVDR: Aanvullingen en/of wijzigingen zullen, in de komende weken, in het ROOD worden aangegeven.
Z070040
Z070020
Z070001

12/01/2019 17:30 TOPLEAGUE C
12/01/2019 18:45 TOPLEAGUE B
12/01/2019 20:45 TOPLEAGUE A

VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

Kontich – De Nachtegaal
Kontich – De Nachtegaal
Kontich – De Nachtegaal

Z070170

13/01/2019

12:40 1STE GEW D

ATBS 2

MEEUWEN 2

Mortsel - Den Drab

Z080041
Z080021
Z080002

19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019

17:35 TOPLEAGUE C
19:00 TOPLEAGUE B
20:45 TOPLEAGUE A

AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor

Z080171

20/01/2019

Z090041
Z090021
Z090002

26/01/2019
26/01/2019
26/01/2019

17:30 TOPLEAGUE C
19:00 TOPLEAGUE B
21:00 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

PUTSE C
PUTSE B
PUTSE A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z090171

27/01/2019

10:00 1STE GEW D

MEEUWEN 2

VOBAKO 2

Boeckenberg - Sportcenter

Z100043
Z100023
Z100004

2/02/2018
2/02/2019
2/02/2019

TOPLEAGUE C
18:30 TOPLEAGUE B
20:15 TOPLEAGUE A

VRIJ
KWIK B
KWIK A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor

Z100173

3/02/2019

14:30 1STE GEW D

VOS REINAERT 2

Z110041
Z110021
Z110002

9/02/2019
9/02/2019
9/02/2019

17:30 TOPLEAGUE C
19:00 TOPLEAGUE B
21:00 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

FLORIANT C
FLORIANT B
FLORIANT A

Z110171

10/02/2019

10:00 1STE GEW D

MEEUWEN 2

HOBOKEN/MERC. 3 Boeckenberg - Sportcenter

Z120172
Z120042
Z120022
Z120003

17/02/2019
17/02/2019
17/02/2019
17/02/2019

17:30
12:00
13:30
15:15

MINERVA 3
MEEUWEN 2
BORGERHOUT/GW C MEEUWEN C
BORGERHOUT/GW B MEEUWEN B
BORGERHOUT/GW A MEEUWEN A

Berchem - Het Rooi
B’hout - Plantin Moretus
B’hout - Plantin Moretus
B’hout - Plantin Moretus

Z130041
Z130021
Z130002

23/02/2019
TOPLEAGUE C
23/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B
23/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

VRIJ
BOECKENBERG B
BOECKENBERG A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z130171

24/02/2019

MEEUWEN 2

RIJKO 2

Boeckenberg - Sportcenter

1STE GEW D

1STE GEW D
TOPLEAGUE C
TOPLEAGUE B
TOPLEAGUE A

9:00 1STE GEW D

VRIJ

MEEUWEN 2

MEEUWEN 2

Belsele - De Klavers
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z140040
Z140020
Z140001

2/03/2019 17:30 TOPLEAGUE C
2/03/2019 18:45 TOPLEAGUE B
2/03/2019 20:45 TOPLEAGUE A

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z140170

3/03/2019

MEEUWEN 2

ATBS 2

Boeckenberg - Sportcenter

9:00 1STE GEW D
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JEUGD
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ZAALPROGRAMMA JEUGD

- 2018-2019

NVDR: Aanvullingen en/of wijzigingen zullen, in de komende weken, in het ROOD worden aangegeven.
Z070400
Z070273

12/01/2019
13/01/2019

12:30 U12 Afd 2A
13:30 U16 Afd 2A

TEMSE U12 B
NEERLANDIA U16

MEEUWEN U12
MEEUWEN U16

Temse - Steendorp - Het Gelaag
Gentbrugge - Driebeek

Z080401
Z080272

20/01/2019
20/01/2019

U12 Afd 2A
10:00 U16 Afd 2A

VRIJ
MEEUWEN U16

MEEUWEN U12
GANDA U16 B

Boeckenberg - Sportcenter

Z090271
Z090401

26/01/2019
27/01/2019

10:30 U16 Afd 2A
U12 Afd 2A

VOORWAARTS U16 B
MEEUWEN U16
MEEUWEN U12
VRIJ

Kontich - De Nachtegaal

Z100403
Z100270

3/02/2019
3/02/2019

9:15 U12 Afd 2A
10:45 U16 Afd 2A

SPARTA RANST U12
FLORIANT U16 A

Broechem - Het Loo
Merelbeke - Ter Wallen

Z110272
Z110401

10/02/2019
10/02/2019

11:45 U16 Afd 2A
10:30 U12 Afd 2A

MEEUWEN U16
MEEUWEN U12

SPARTA RANST U16
LEUVEN U12 B

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z120402

16/02/2019
17/02/2019

10:15 U12 Afd 2A
13:45 U16 Afd 2A

VOBAKO U12 B
Vrij

MEEUWEN U12
MEEUWEN U16

Tielen - Tielenheide
Boechout - Sneppenbos

Z130401
Z130272

24/02/2019

10:30 U12 Afd 2A

MEEUWEN U12

RIJKO U12 B

Boeckenberg - Sportcenter

24/02/2019

11:45 U16 Afd 2A

MEEUWEN U16

KCBJ U16 A

Boeckenberg - Sportcenter

Z140400
Z140273

3/03/2019
3/03/2019

10:30 U12 Afd 2A
11:45 U16 Afd 2A

MEEUWEN U12
MEEUWEN U16

TEMSE U12 B
NEERLANDIA U16

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

Z120271

MEEUWEN U12
MEEUWEN U16

NIEUWS, UITSLAGEN EN VERSLAGEN …
NVDR: wat een fijn begin van 2019 …

U10
… EEN VERSLAG …
Deze zaterdag namen we het met de U10 op tegen Hoboken/Mercurius en Hoevenen op den Bosuil.
De eerste wedstrijd tegen Hoboken Mercurius was zeer leuk om te zien. We durfden lange passen
geven en kwamen snel tot de korf en namen schoten terwijl we in verdediging onze tegenstander
niet lieten gooien en we vaak sneller op de bal waren. Met een 2-0 eindstand hadden we al een
mooie overwinning op zak.
De tweede wedstrijd was wat moeilijker. Hoevenen was een stuk groter en we hadden het moeilijk
met passen. Onze ploeggenoten die tegen de grootste spelers stonden gingen we al wel goed
helpen aan de zijkant (een focuspuntje uit de training), maar we vergaten dan vaak van de bal
dichter naar de korf te spelen. De tweede helft lukte dit al beter en werden we beloond met een
mooie goal.
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Intussen hadden we het in verdediging wat moeilijker met enkele doorlopers. Na een kleine
herinnering aan de trainingen, namen we al iets verder afstand en draaiden we goed mee met 1
hand om te verdedigen. Het goed luisteren naar de tips werden beloond want we kregen geen
doorlopers meer tegen en er werd al vaak voor verdedigd gefloten.
De eindstand werd uiteindelijk 2-4 voor Hoevenen nadat we zelf iets te laat begonnen te scoren.
Het is leuk om te zien dat er (ondanks de lange pauze door de kerstvakantie) al dingen uit de
training wordt meegebracht naar de wedstrijden. Zo spelen we nu toch een stuk vlotter en
verdedigen we een heel stuk beter dan in het begin van het jaar.
Nog bedankt aan Hoevenen voor onze tekorten mee op te vullen!
Twee trotse en tevreden trainers.
Volgende week spelen we in het KA Berchem van 14u00-16u00.
Adres: Uitbreidingstraat 246, 2600 Antwerpen

U12
RIJKO U12 B - MEEUWEN U12

9–3

U16
KCBJ U16 A - MEEUWEN U16

6–7
6 januari 2019

Aanval:
Julie, Zoë VH, Kenny, Noah
Verdediging: Emma, Dagmar, Nico, Zoë VDV
Reserve:
Jenske
De kerststronk en kalkoen zijn amper verteerd. De pieptoon in de oren van het vuurwerk amper verdwenen
en Jingle Bells maakt al plaats voor Korf Balls.
Vrijdag 4/1 waren we al te gast op Kwik voor een oefenpot tegen de U14 en, qua goede voornemens, kon
deze non-match alvast tellen.
Om in de stijl van de nieuwjaarsbrieven te blijven:
‘Hier kom ik aangelopen’, toch niet richting de bal…
‘Met mijn armpjes open’, laat staan om hem te vangen…
‘Kusje hier, kusje daar’, een minimum aan grinta mag toch aanwezig zijn op een veld
‘Gelukkig Nieuwjaar!’, ja gelukkig werd je niet van een 15-1 uitslag.
‘je kapoen (vul maar in)
Soit, amper 2 dagen later was de eerste competitiewedstrijd er al en wat voor één.
In en tegen KCBJ, godbetert, en verzamelen aldaar om 9.30h!
Onze noorderburen, tevens de bakermat van het korfbal, hebben een rijke traditie in het verwensen naar
middeleeuwse en/of terminale ziektes. Dus wat mij betreft kan deze er zeker bij.
‘Krijg de KCBJ!’ bekt toch lekker, niet?!
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Een strijd tussen de nummers 4 en 5 van de competitie. Een gevecht in de middenmoot of een clash richting
de subtop, zoals U het wilt.
In ieder geval mag de winnaar omhoogkijken en de verliezer omlaag…
Door het laat uitvallen van Michiel wordt Zoë VDV ons symbool van gendergelijkheid en zal als heer spelen.
De bank aan de overzijde telt maar liefst 9! spelers, maar dat intimideert onze ploeg allerminst. We vatten
aan in een lekker tempo en de wedstrijd gaat goed op en neer.
1-0
1-1
2-1
2-2

shot
shot Noah
shot
inloper Dagmar

RUST
Benieuwd wat de trainers te zeggen hebben na zo’n eerste helft, maar vanuit supportersperspectief zag het
er in ieder geval bevredigend uit.
Een huizenhoog verschil met vrijdag en het beste bewijs dat je op veel dingen kan trainen maar niet op
grinta en goesting.
3-2
4-2
***
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
***
6-7

korte kans
shot
shot Nico
shot Zoë
shot Noah
inloper Kenny
shot
shot
shot Kenny

EINDE(lijk)
Een nagelbijtende pot korfbal waar de intensiteit soms de schoonheidsfoutjes maskeerde.
Jullie zijn er van de eerste minuut ingevlogen en hebben de gedrevenheid getoond die wij als supporters en
trainers ergens verwachten als wederdienst voor de talloze uren en kilometers voor jullie sport.
De *** geven aan op welk punt ik dacht dat jullie het mentaal wel eens moeilijk konden hebben en zelfs
breken, maar ook hier bleven de kopjes omhoog!
Proficiat en alles kan nog!

#
1
2
3
4
5
6
7

Team
FLORIANT U16 A
NEERLANDIA U16
MEEUWEN U16
KCBJ U16 A
SPARTA RANST U16
VOORWAARTS U16 B
GANDA U16 B

Rangschikking: U16 AFD 2A - ZAAL
P W L
5
4
0
5
4
1
5
3
1
5
3
2
6
3
3
5
0
5
5
0
5

D
1
0
1
0
0
0
0

+
60
42
40
35
71
17
26

32
27
37
27
41
55
72

~
28
15
3
8
30
-38
-46

9
8
7
6
6
0
0

The Daily Meeuw
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Dag iedereen,
Hopelijk iedereen al bekomen van de triller van afgelopen weekend!
Slecht voor mijn hart, maar SUPER TROTS op jullie!
Deze week:
Dinsdag 08/01:
training van 18u45-20u00
in Borsbeek
Vrijdag 11/01:
training van 19u30-21u00
in Hrito
Zondag 13/01: 13u30
match tegen Neerlandia (aanwezig om 12u45)
Adres: Driebeekstraat 22, Gent

TIP VAN DE CHEF:

Zahra

SPORTVOEDING

Bron: Etixx sportkookboek (Stephanie Scheirlynck)

Pasta Carbonara
Ingrediënten:
500 g erwten (diepvries)

:

4 el geschaafde amandelen (geroosterd)
2 kleine teentjes knoflook
1 bundel vers basilicum
100 g Parmezaanse kaas (geraspt)
1 citroen
150 g gerookte ham
olijfolie
3 grote eieren
250 g magere yoghurt
Peper & zout
1000 g penne
Bereiding:
amandelen kleuren in de pan en malen in de blender
voeg de knoflook, zout, basilicum, geraspte parmezaan en citroensap toe aan de blender en laat
draaien tot je een homogene massa hebt
voeg op het einde dan de erwten toe en pureer totdat je een mooi glad mengsel bekomt
snij de ham in fijne reepjes en bak ze krokant in de pan en kook ondertussen de pasta
klop de eieren en de yoghurt samen op
meng er de erwten-pasta onder en voeg er wat kookvocht aan toe
meng de gekookte pasta met de carbonara en roer er de hamreepjes onder
serveer met wat parmezaan.

Smakelijk!
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VAN ALLES WAT …

Wij wensen Boeckenberg heel veel succes, GO PANTERS

De Korf – 4-2018 is uit:
https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5c27371ee870d.pdf
17

SCHEMA ZAALFINALES 2018-2019

Meeuwen kalender 2018 – 2019
datum

Wat?

Wie en/of hoe laat?

Waar?

januari 2019
25 januari

Nieuwjaarsreceptie @ Meeuwen

februari 2019
23 februari

Azaleaverkoop

maart 2019
8 maart

Beurscrash Party

april 2019
19 april

Quiz of Kaas- en Wijnavond

mei 2019
Supportersdag
25 mei
30 mei t/m 2 juni

Jaarlijkse BBQ @ Meeuwen
Meeuwen Sportkamp

U10/U12/U14/U16

BLOSO Herentals

juni 2019
9 juni

Jaarlijks Volleybaltornooi
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