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ZAALCOMPETITIE 2018-2019  
 

Sportbeat reportage, deze week, via  https://www.sportbeat.be/videos  
 
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  
 
 
VLAGGENSCHIP KIEST VOOR DE MOEILIJKE WEG, WAARDOOR DE OPDRACHT ZOWEL SIMPEL ALS INGEWIKKELD WORDT … 
 
Speeldag 8 op verplaatsing bij AKC leverde voor onze kern wederom helemaal niets op. Zowel 
A, B als C konden geen vuist maken tegen de equipes van Bo, Ilja en Mitch. Wist op speeldag 1 
onze C nog te winnen (de enige nederlaag van AKC C tot nog toe) en zowel B als C er een echte 
wedstrijd van te maken (respectievelijk 14-15 en 14-19 verlies), ditmaal stond er geen maat 
op de thuisploeg en konden onze ‘kernelingen’ niets anders dan figureren. 

 

AKC/Luma C – Meeuwen C  14-9 

Tegen AKC/Luma C werd het spits afgebeten. Twee maanden geleden kwamen wij nog als winnaar 
uit de bus. Ditmaal liep het anders. Het eerste kwartier was nog niet iedereen wakker. Mede door 
vele passfouten liepen we achter de feiten aan. Het 2e kwart toch weer een remonte. Ruststand 7-
7. Alles is weer mogelijk. De tweede helft start vrij gelijk opgaand, maar vanaf 10-8 en zeker 11-8 
breekt onze veer wat leidt tot een eindstand van 14-9. De laatste 5 minuten wordt de wedstrijd 
aan herenzijde nog onnodig onvriendelijk, waardoor beide teams dit weekend niet met de 
Fairplay-cup aan de haal zullen gaan. 

 

AKC/Luma B – Meeuwen B  28-10 

Niels, Jeroen, Syme, Anke en Wendy (5 x B en allen geblesseerd) zagen vanuit de ziekenboeg dat 
AKC/Luma met 3-0 de leiding nam, waarna Jarne en Simon de 3-1 en 3-2 verzorgden. Terwijl 
ACK/Luma er lustig op los combineerde en vaak tot mooie treffers kwam, ploeterde ons B-team 
maar door. Te weinig beweging en weinig variatie. De thuisploeg werd er niet overdreven nerveus 
van.  

Na 13 minuten 7-5. Hadden we überhaupt nog enig hoop op een goed resultaat, dan was deze 5 
minuten later als sneeuw voor de zon verdwenen: 13-5 en rusten met 19-6.  

Niek en Simon -  in Volendam kunnen ze ongemerkt niet meer over straat - hadden zich toen al bij 
de eerder genoemde ziekenboeg aangemeld (ondertussen staat de teller dus op 7) waardoor ons B-
team werd overladen door een heerlijk sausje van C-spelers. Damage control was nu het code 
word. Dit werd buitengewoon goed opgepakt. Het derde kwart werd het 4-3 en het 4e kwart ‘maar’ 
5-1. It could be worse zouden de ras optimisten onder ons zeggen. Uitslag 28-10. Een stand om je 
voor te schamen. Helaas was de koek nog niet op deze avond. 
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AKC/Luna A – Meeuwen A   25-11 

De lijst van afwezigen was deze week groot. Maar liefst 5 van de 8 spelers waren niet of nauwelijks 
aan trainen toegekomen. Was dat verleden week tegen Voorwaarts (idem dito situatie) nog niet 
direct in de uitslag zichtbaar (zouden we gewonnen hebben, als iedereen er wel was geweest?), 
ditmaal liet de openingsfase al direct zien dat het vandaag nagenoeg een mission impossible zou 
worden om tot een goed resultaat te komen. 

Na een aarzelend begin opende Sayer de score en zonder dat 
Meeuwen tot een tegenscore kwam, liep AKC/Luma uit naar 5-0. 
Na de 5-1 en 5-2 van Zahra en Lynn pakte de thuisploeg (waarom 
laten ze bij thuiswedstrijden dat zwart-gele shirt van 10 bij 10 
hangen?) de draad weer op en zo gingen we met een 10-3 
achterstand de rust in.  
                   
        De wisselstip 😉  

 

Net als tegen Boeckenberg startte ons vlaggenschip dramatisch. “Zowel aanvallend als verdedigend 
hadden we per persoon slechts twee speerpunten benoemd, maar volgens mij zijn deze in de 
kleedkamer achtergebleven. Echt het leek erop dat onze harde schijf direct na het eerste 
fluitsignaal gewist werd en we op z’n ‘jan-boeren-fluitjes’ de strijd aangingen. We voerden het 
besproken speelplan niet uit en we waren – zoals je vaak hoort – ongelukkig in de keuzes die we 
maakten. Heeft dat met een onvoldoende voorbereiding te maken of gewoon een onjuiste 
mindset? Wie het weet mag het zeggen. Bij de één werkt een wedstrijd spelen na een week hard 
leren en tentamens louterend of bevrijdend, bij de ander verkrampend en is het meer dan een 
storende onderbreking. En wat te denken van 2,5 uur openbaar vervoer om op je plaats van 
bestemming te bereiken? Of niet trainen en volledig in het gips alsnog de wedstrijd aanvangen? Al 
met al zovele redenen om niet op een goed resultaat te hopen. 

Een kloof van 7 doelpunten bij de rust is er één uit de categorie ‘lastig tot zeer lastig’ maar de 
wonderen zijn de wereld nog niet dus mouwen opstroppen en bikkelen luidde het advies van onze 
T1.  

Helaas. Ondanks alle goede bedoelingen kwam er de tweede helft niets terecht van dit alles. Het 
Meeuwenpubliek – toch weer goed voor circa 50 man (Hulde!) – zal zich terecht afgevraagd hebben 
of er geen aangenamer tijdverdrijf mogelijk was geweest. Zoals Peter Houtman – de 
stadionspeaker van Feyenoord – ooit zei “Feyenoord-supporter ben je niet voor je lol”, geldt dat 
momenteel net zo voor onze achterban.   

AKC/Luma denderde door en alleen in de fase tussen de 19-6 en 22-11 liet ons Meeuwen weer wat 
kleur op de wangen zien. Het slotakkoord was voor de gastdames en -heren. De wedstrijd ging met 
25-11 de boeken in. Jari Hardies geen nominatie voor de ook al eerder aangehaalde Fair Play Cup 
en een compliment voor het arbitrale duo Van der Beken en De Backer. Ze waren onopvallend – dus 
goed – en konden terugkijken op een prima optreden.  

Met 104 om 108 doelpogingen deden beide team nagenoeg niets voor elkaar onder. Qua afronding 
waren de beste rapportcijfers overduidelijk voor de ploeg die dit jaar een gooi naar de landstitel 
doet. Vooral inside op de zogenaamde hoge rendementskansen maakte AKC/Luma het verschil: 45% 
tegen een magere 15% van de onzen. Ons team creëerde 39 van dit soort kansen …… en hielp er 
maar liefst 33 om zeep. Onze Hollander raakt er gelukkig niet van in de war. “Als we moeilijk tot 
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doelpogingen komen en lastig ons eigen spel kunnen maken, dan is het reden om je echt zorgen te 
gaan maken. We komen tot voldoende doelpogingen, maar de echte scherpte hadden we niet mee 
de zaal ingenomen. Vandaag zie ik echt als een incident en ik kan me niet voorstellen dat je twee 
van dit soort wedstrijden achter elkaar speelt. Zowel aanvallend als verdedigend speelden we 
onder de maat, maar als je bijna 40 hoge rendementskansen creëert, dan doen we in ieder geval 
wel iets goed. We moeten echter niet wegkijken voor datgene we vandaag hebben laten zien. Ik 
schaam me daar echt voor en ik accepteer dit niet nog een keer. Wat het alternatief is? Ja goede 
vraag. Heel veel opties hebben we momenteel niet. Het enige dat we kunnen doen is eens heel 
goed in de spiegel kijken en ons afvragen waarvoor we staan, waarom we deel uit willen maken 
van deze kern, wat we willen laten zien op het hoogste niveau en tegen welkte teams we komend 
jaar rond deze tijd willen spelen. Het antwoord daarop zou voldoende moeten zijn om het tij te 
keren en een herhaling zoals vanavond te voorkomen” 

Komende zaterdag zou het er wel eens d’r op of d’r onder kunnen zijn voor ons vlaggenschip. Mede 
degradatiekandidaat én medepromovendus Putse komt dan bij ons op bezoek. De opdracht is even 
simpel als ingewikkeld: winnen en het liefst met minimaal 4 punten verschil. Aan Putsezijde een 
nieuw gezicht op de bank: Alex Elewaut. T1 Jelle de Laet besloot – na het horen dat er geen 
contractverlenging in zat – per direct de handdoek te gooien. Een besluit dat genomen was na een 
stemming binnen de kern. De gewenste meerderheid van de helft plus 1 werd met 1 stem niet 
gehaald en dus scheidden beide partijen zich per direct. Iets dat Herman van Gunst van het 
Nederlandse Dalto ook overwoog, maar daar volwassen genoeg vanaf zag 
(https://www.ad.nl/regiosport-utrecht/herman-van-gunst-gepiepeld-door-dalto~a9e3433a/) . 

Ondanks deze situatie waar – zoals men pleegt te zeggen – louter verliezers zijn, presteerde Putse 
afgelopen zondag prima. Een nipte nederlaag en zo liet dit team zien dat ze het de volledige top 
van het klassement behoorlijk lastig kan maken. Van Klooster en onze fanions kunnen hun borst nat 
maken!  

Het grote aantal blessures komt behoorlijk ongelegen en ook deze week zit weer een aantal 
sterkhouders met de neus in de studieboeken. “Ik ben er eigenlijk nu wel even klaar mee, maar 
het is zoals het is. Of ik het zie zitten? Ja zeker! Uiteraard speel ik liever om de titel, maar dit 
zijn uiteindelijk wel dé wedstrijden die je het langst bij zullen blijven. Dat is iets dat alle spelers 
zich goed moeten realiseren. We zullen deze week vast lang aan de tekentafel staan om beslagen 
ten ijs te verschijnen. Maar uiteindelijk zullen we ons moeten bewijzen op het plein! Een kat in 
het nauw maakt rare sprongen en ik ben zeer benieuwd hoe het staat met de overlevensmodus van 
deze groep.” 

Wordt er iets bovenmenselijks van ons gevraagd? Nee. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en het 
team dat het verst durft te gaan en de grootste honger naar handhaving heeft, zal met de zege aan 
de haal gaan. 

Tot zaterdag!!! 

  
 
 
 
 
 
 
        ONZE supporters, in goede en in kwade dagen!!! 
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MEEUWEN 2 WAS VRIJ … 
 
 
 
Ludo Wils in Gazet van Antwerpen: 
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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. 
 

Z090041 26/01/2019 17:30 TOPLEAGUE C MEEUWEN C PUTSE C Boeckenberg - Sportcenter 

Z090021 26/01/2019 19:00 TOPLEAGUE B MEEUWEN B PUTSE B Boeckenberg - Sportcenter 

Z090002 26/01/2019 21:00 TOPLEAGUE A MEEUWEN A PUTSE A Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z090171 27/01/2019 10:00 1STE GEW D MEEUWEN 2 VOBAKO 2 Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z100043 2/02/2018  TOPLEAGUE C VRIJ MEEUWEN C  
Z100023 2/02/2019 18:30 TOPLEAGUE B KWIK B MEEUWEN B Merksem - Kwik Indoor 

Z100004 2/02/2019 20:15 TOPLEAGUE A KWIK A MEEUWEN A Merksem - Kwik Indoor 
 

Z100173 3/02/2019 14:30 1STE GEW D VOS REINAERT 2 MEEUWEN 2 Belsele - De Klavers 
 

Z110041 9/02/2019 17:30 TOPLEAGUE C MEEUWEN C FLORIANT C Boeckenberg - Sportcenter 

Z110021 9/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B MEEUWEN B FLORIANT B Boeckenberg - Sportcenter 

Z110002 9/02/2019 21:00 TOPLEAGUE A MEEUWEN A FLORIANT A Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z110171 10/02/2019 10:00 1STE GEW D MEEUWEN 2 HOBOKEN/MERC. 3 Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z120172 17/02/2019 17:30 1STE GEW D MINERVA 3 MEEUWEN 2 Berchem - Het Rooi 

Z120042 17/02/2019 12:00 TOPLEAGUE C BORGERHOUT/GW C MEEUWEN C B’hout - Plantin Moretus 

Z120022 17/02/2019 13:30 TOPLEAGUE B BORGERHOUT/GW B MEEUWEN B B’hout - Plantin Moretus 

Z120003 17/02/2019 15:15 TOPLEAGUE A BORGERHOUT/GW A MEEUWEN A B’hout - Plantin Moretus 
 

Z130041 23/02/2019  TOPLEAGUE C MEEUWEN C VRIJ  
Z130021 23/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B MEEUWEN B BOECKENBERG B Boeckenberg - Sportcenter 

Z130002 23/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A MEEUWEN A BOECKENBERG A Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z130171 24/02/2019 9:00 1STE GEW D MEEUWEN 2 RIJKO 2 Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z140040 2/03/2019 17:30 TOPLEAGUE C MEEUWEN C VOORWAARTS C Boeckenberg - Sportcenter 

Z140020 2/03/2019 18:45 TOPLEAGUE B MEEUWEN B VOORWAARTS B Boeckenberg - Sportcenter 

Z140001 2/03/2019 20:45 TOPLEAGUE A MEEUWEN A VOORWAARTS A Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z140170 3/03/2019 9:00 1STE GEW D MEEUWEN 2 ATBS 2   Boeckenberg - Sportcenter 
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JEUGD 
 

 

 



 
 

13 
 

 



 
 

14 
 

 ZAALPROGRAMMA JEUGD - 2018-2019 
 
NVDR: Aanvullingen en/of wijzigingen zullen, in de komende weken, in het ROOD worden aangegeven. 
 

Z090271 26/01/2019 10:30 U16 Afd 2A VOORWAARTS U16 B    MEEUWEN U16   Kontich - De Nachtegaal 
Z090401 27/01/2019  U12 Afd 2A MEEUWEN U12 VRIJ  

 

Z100403 3/02/2019 9:15 U12 Afd 2A SPARTA RANST U12 MEEUWEN U12 Broechem - Het Loo 
Z100270 3/02/2019 10:45 U16 Afd 2A FLORIANT U16 A    MEEUWEN U16   Merelbeke - Ter Wallen 

 

Z110272 10/02/2019 11:45 U16 Afd 2A MEEUWEN U16   SPARTA RANST U16   Boeckenberg - Sportcenter 
Z110401 10/02/2019 10:30 U12 Afd 2A MEEUWEN U12 LEUVEN U12 B Boeckenberg - Sportcenter 

 

Z120402 16/02/2019 10:15 U12 Afd 2A VOBAKO U12 B   MEEUWEN U12 Tielen - Tielenheide 
Z120271 17/02/2019 13:45 U16 Afd 2A Vrij MEEUWEN U16   Boechout - Sneppenbos 

 

Z130401 24/02/2019 10:30 U12 Afd 2A MEEUWEN U12 RIJKO U12 B Boeckenberg - Sportcenter 

Z130272 24/02/2019 11:45 U16 Afd 2A MEEUWEN U16   KCBJ U16 A   Boeckenberg - Sportcenter 
 

Z140400 3/03/2019 10:30 U12 Afd 2A MEEUWEN U12 TEMSE U12 B Boeckenberg - Sportcenter 
Z140273 3/03/2019 11:45 U16 Afd 2A MEEUWEN U16   NEERLANDIA U16  Boeckenberg - Sportcenter 

 
 

UITSLAG ÈN EEN VERLAG ÈN EEN GEKKE FOTO ÈN EEN GEZOND RECEPTJE  … 
 
 

U12 
 

     … WAS VRIJ … 
 
 

U16 
 

MEEUWEN U16 – GANDA U16 B   12 – 1 😊   
 
Aanval:   Dagmar, Nico, Zoë VDV, Zoë VH 
Verdediging: Emma, Julie, Kenny, Noah 
Reserve:   Laetitia 
 
Tijdens de eerste échte winterprik van 2019, staat de wedstrijd tegen Ganda op het programma. 
Koud maar zonnig troost ik mij op dit ochtendlijke uur dat het voor onze bezoekers, van aan de 
andere kant van de tunnel, nog vroeger was. 
Al staat de programmeur van de reeksen dit seizoen wel aan hun kant. 
Maar liefst 3 ploegen van het Gentse, het mag/kan al eens meezitten. 
Dan zijn onze collega’s/vrienden uit Betekom minder fortuinlijk. 
Zij hebben het élke verplaatsing aan hun spreekwoordelijke rekker. 
Qua kilometers spelen ze dit seizoen los kampioen. 
En toch, maakte een bevriende insider mij erop attent, kunnen ze wel een volledige jeugdwerking 
aanbieden en gaat hun ledenaantal alleen maar in stijgende lijn. 
Il faut le faire! 
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Zo, zieltjes gewassen, zaalschoenen dichtgesnoerd. Let’s play ball! 
 
Bij aanvang een haalbare kaart en de ideale wedstrijd om de Meeuwen-trein weer op de rails te 
krijgen na vorige week. Rekening houdende dat we nog altijd niet over de volledige kern mogen 
beschikken. 
Maar dat geldt blijkbaar ook voor de tegenstrever (zonder wisselspelers) en na 9’ worden zij helaas 
tot 7 herleid vanwege een blessure. 
Moest er al enige spanning in het wedstrijdbegin zitten, gaat deze mee naar de ziekenboeg. 
Wat volgt is een pot éénrichtingsverkeer, waar ik moeilijk een opzwepend verslag van kan 
schrijven… 
 
1-0 inloper Zoë 

2-0 shot Zoë    

2-1 shot 

3-1  inloper Emma 

4-1 shot Nico 

5-1  inloper Zoë 

RUST 

6-1  shot Noah 

7-1  shot Emma 

8-1  shot Dagmar 

9-1  inloper Nico 

10-1  shot Noah                 

11-1  shot Emma       
           

12-1  shot Zoë      The ”Crazy” U16 girls (na zo’n overwinning?) 😊 

EINDE                 Dankjewel Zoë Van Heurck 

Veel valt er eigenlijk niet over te zeggen. Zou me negatief kunnen uitlaten over het niet verder 
uitdiepen van ons doelsaldo. Maar ik onthoud liever de reboundstatistieken van Noah en Kenny en 
het officiële debuut van Laetitia. 

Volgende week geven Floriant en Neerlandia mekaar partij, met logisch puntenverlies voor 
minstens 1 van hun. De week erop spelen wij de kraker tegen Floriant en sluit Neerlandia de 
competitie af tegen onze vrienden van KCBJ en Sparta Ranst. 

Alles kan nog, maar één ding is zeker… It’s money time!! 
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# Team P W L D + - ~  

1 NEERLANDIA U16  7 6 1 0 65 35 30 12 
2 FLORIANT U16 A  6 4 0 2 68 40 28 10 
3 MEEUWEN U16  7 4 2 1 56 47 9 9 
4 KCBJ U16 A  7 4 2 1 56 47 9 9 
5 SPARTA RANST U16  7 3 4 0 83 54 29 6 
6 GANDA U16 B  7 1 6 0 36 88 -52 2 
7 VOORWAARTS U16 B  7 0 7 0 25 78 -53 0 

 
 

            The Daily Meeuw 
 
Dag iedereen, 
 
Afgelopen weekend relatief makkelijke overwinning! Op naar de volgende! 
 
Deze week: 
Dinsdag 22/01:  training van 18u45-20u00  in Borsbeek 
Vrijdag 25/01:  training van 19u30-21u00   in Hrito.  
        Daarna nieuwjaarsreceptie op Meeuwen!! 
Zaterdag 26/01:  10u30 match tegen Voorwaarts B (aanwezig om 9u45) op Voorwaarts. 
             Adres: De Nachtegaal (Duffelsesteenweg 145, Kontich) 
             Zahra 
 
 

Sportvoeding 

  
Bron: Etixx sportkookboek (Stephanie Scheirlynck) 

Gehaktballetjes 
Vetten 28gr 

Koolhydraten 52gr 
Eiwitten 31gr 

Ingrediënten: 
4 rode paprika’s, zaadlijsten verwijderd en in grove 
stukken gesneden 
 200 g kerstomaten, gehalveerd 
 2 sjalotten, fijngehakt 
 2 teentjes knoflook, fijngehakt 
 1 el olie 
 400 g tomatenblokjes uit blik 
 2 el harissa 
 1 tl komijnpoeder 
 peper en zout 
 enkele basilicumblaadjes 
 200 g parelcouscous, gekookt 
 
Voor de balletjes: 
 500 g kippengehakt 
 1 sjalot, fijngehakt 
 1 ei, losgeklopt 
 3 el paneermeel 
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 2 el bladpeterselie, fijngehakt 
 2 el basilicum, fijngehakt 
 2 el bieslook, fijngehakt 
 peper en zout 
 2 el olijfolie, om te bakken 
 
Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Leg de paprikastukken samen met de kerstomaten op een met bakpapier beklede bakplaat en 
rooster ze gaar gedurende 30 minuten. 
 
Meng voor de balletjes alle ingrediënten en rol balletjes met natte handen. 
 
Verhit de olijfolie in een pan en bak de balletjes hierin bruin en gaar.  
Fruit ondertussen in een andere pot de sjalotten samen met de knoflook aan in een lepel olie en 
voeg er de tomatenblokjes aan toe. 
 
Snijd de geroosterde paprika en kerstomaten fijn in de blender, samen met de harissa, het 
komijnpoeder, peper en zout. 
 
Voeg dit mengsel toe aan de tomatenblokjes en laat nog 2 minuten verder stoven. 
Doe de balletjes in de saus en versier met basilicum. 
 
Serveer met de couscous. 
 
“Gezonde en evenwichtige (sport)voeding is geen garantie op succes, maar een ontoereikende en 
niet aangepaste voeding is een garantie op niet-succes.” 
 

 

VAN ALLES WAT … 
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SCHEMA ZAALFINALES 2018-2019 
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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 Zie affiche…  

    

april 2019    
    

19 april Quiz of Kaas- en Wijnavond   
    

mei 2019    

 Supportersdag   
    

25 mei Jaarlijkse BBQ @ Meeuwen   
    

30 mei t/m 2 juni Meeuwen Sportkamp U10/U12/U14/U16 BLOSO Herentals 
    

juni 2019    

    
9 juni Jaarlijks Volleybaltornooi   

    
 


