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Ook jij kunt Meeuwen extra steunen: https://www.trooper.be/

Een beetje extra uitleg vind je op: https://youtu.be/jGgVgioUMq0
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MEEUWEN KERN EN MEEUWEN 2
KERN KIJKT MET 8 OP 10 TERUG NAAR EEN PRODUCTIEF WEEKJE …
“….. terug op het niveau waar we horen is het een stuk makkelijker ballen ….”
Donderdagavond 25 april. Terwijl de laatste druppels uit het luchtruim dalen, stellen de B-teams
van ons Meeuwen en tegenstrever Scaldis zich op. Een doordeweekse inhaalwedstrijd. Oorzaak
ditmaal een gehonoreerd verzoek als gevolg van skiverlof van de Scaldianen. Inzet: de koppositie.
De eerste helft zijn de scores op 1 hand te tellen. Meeuwen scoort moeizaam. Onze gasten hebben
er nog meer moeite mee: 5-2 met rust. Na de rust volgen de treffers elkaar sneller op. Scaldis
komt met kleine stapjes dichterbij, komt op gelijke hoogte en lijkt het momentum te hebben. Zij
het momentum maar wij hebben Niek. Eigenhandig houdt hij ons in de race met als bonus in de
slotseconden het meer dan verdiende winnende doelpunt: 12-11. Onnodig moeizaam, maar de
winst blijft op Rivierenhof. Na 10 speelrondes Meeuwen B alleen op kop. Mocht het op onderling
resultaat aankomen dan leggen onze B-stars het af 12-11 versus 13-15.
Daarna ons A-team. “De winnaar van deze wedstrijd gaat de runner-up spelen”. Met deze woorden
werd ons elitekorps de wei in gestuurd. Na 15 seconden 1-0. Een vrije worp van Zahra. Scaldis erop
en erover: 1-3. Wederom Zahra en Lauri: 3-3. Bij 3-5 dan de eerste herentreffers: Pie, Vince en Jef
en na de 1-0 Meeuwen weer op voorsprong: 6-5. Na de 6-6 drie treffers op rij: 9-6. Na een half uur
spelen 9 treffers verzorgd door 6 van de 8 basisspelers. Dat is prima. We gaan de rust in met een
krappe 10-8 voorsprong. Een haperend 2e aanvalsvak zorgt ervoor dat we geen afstand kunnen
nemen.
In het tweede bedrijf gaat bij beide teams het gas erop. Scaldis wil koploper Ri4a in de nek blijven
hijgen en wij willen onze ongeslagen
reeks in stand houden. Na 8 minuten
spelen staan beide teams sinds de 66 weer naast elkaar: 12-12. Bij 13-13
trekt Scaldis - zowel op een actie
van Taïssa als van Jef - tweemaal
onrechtmatig aan de handrem. Beide
strafworpen worden tot een
doelpunt gepromoveerd: 15-13. Een
marge van 2. Dat trekken we door
met 16-14, 17-15 en 18-16. We
komen maar niet los. Verdedigend
geven we in deze fase te eenvoudig
de treffers weg. Op 18-18 dan
eindelijk de zo gewenste 3-0 strike:
21-18. In de laatste minuut scoren
beide teams nog eenmaal.
Eindstand: 22-19. Gaat Meeuwen nu
als winnaar van dit treffen de
Runner Up halen? Uh nee. Alleen al
op onderling resultaat hebben
Scaldis en Temse een streepje voor.
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Daarnaast treft Scaldis in ronde 14 een reeds kampioen gespeeld Ri4a. Kortom onze A herstelt zich
goed van een zeer matige serie heenwedstrijden (maar ja kijk naar alle personele problemen
destijds) maar gaat het toetje aan het eind van het seizoen net mislopen.
Scores: Zahra, Vince en Jef allen 5x, Taïssa 3x, Pie en Lauri beiden 2x

Vrijdag wasdag, herstellen en op naar zaterdag: op verplaatsing naar Vobako in de bosrijke
Kempen. Op een schitterende, maar redelijk publiekloze accommodatie – speelden we in de
vooravond zowel onze A, B als C.
De C kwam niet in gevaar en gaf direct het goede voorbeeld: 9-15 winst. In het veld de jarige Nils
en de herstelde Emily en Niels en op de tribune gelukkig weer de aanwezigheid van Nicola. Het
zonnetje scheen lekker en eenieder die Meeuwen een warm hart toedroeg was klaar voor zege
nummer 2 en 3.
De taak voor zege nummer 2 lag in
handen van ons B-team. Beide teams
startten rommelig. Veel 1schotsaanvallen en veel onnodig
balverlies. Na een kwartier spelen
een 2-5 voorsprong. Bij rust is de
marge van 3 nog immer aanwezig: 58. Wendy 5-9 en in de 36e en 38e
minuut scores van Niek en Charissa:
7-11. Ogenschijnlijk geen reden voor
paniek. Ons A-team gaat met een
goed gevoel de bespreking in. Een
kleine 10 minuten later: einde
bespreking ….. en een Vobako B dat
de wedstrijd volledig gekanteld heeft. Van 7-11 naar 13-11. Een opzienbarende remonte. Een
doelpuntloze periode van 5 minuten helpt ons dan ook niet. Met nog ruim 7 minuten te gaan is het
credo ‘vrouwen en kinderen eerst’. Met man en macht trachten we de achterstand om te buigen
naar een voorsprong. Onze koppositie komt in gevaar! Mouwen worden opgestroopt en er ontstaat
een spannend schouwspel. We krijgen maar liefst 3 strafworpen …… en missen alle 3!!! Afgeknelde
armpjes door de opgestroopte mouwen wellicht?? In plaats van 13-12 en wordt het 14-12 en zelfs
15-12. Niek en Niels in de dying seconds 15-13 en 15-14. Maar daar houdt het dan ook echt mee op.
Scores: Niek 4x, Wendy 3x, Niels 2x, Lander, Simon, Jarne, Morane en Charissa allen 1x

Na de domper van onze B was het de taak van onze A om de zaak weer recht te trekken. We waren
gewaarschuwd door dat wat B overkwam, maar gezien de stand op de ranglijst zou Vobako A niet
in staat mogen zijn om ons pijn te doen. De thuisploeg kwam goed voor de dag. Het team stond
goed en mede door een ditmaal haperende 1e aanval mochten de oranjehemden op een goed
resultaat hopen. Bij rust keken wij tegen een 9-8 achterstand aan. Een verdedigende wissel pakte
gelukkig erg goed uit en ook aanvallend leverde deze wissel ons geen windeieren op. Bij 10-10
hadden we weer totale grip op het veld en met 5 treffers op rij (Morane en 2x Zahra en Jef) was de
wedstrijd eigenlijk wel beslist. Via 12-17 en 13-18 kwam er een definitieve 14-19 als uitslag op het
wedstrijdformulier. Door deze zege en het verlies van Minerva tegen koploper Ri4a stijgt ons 1e
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team naar de 3e stek. Deze plek delen ze met Temse. Zij verloren van Scaldis dat zich dus goed
herstelde van de midweekse nederlaag.
Stand bovenaan is nu: Ri4a 19, Scaldis 16 gevolgd door Meeuwen en Temse op 14. Winst komende
week van Ri4a en verlies van Scaldis levert onze buren de titel op. Mocht dit niet het geval zijn,
dan zal zondag 12 mei Ri4a – Meeuwen hun kampioenswedstrijd zijn. Een mooi affiche!
Scores: Jef en Vince beiden 6x, Zahra 4x en Kevin en Morane beiden 1 treffer

Lion

MEEUWEN 2
MEEUWEN 2 WAS VRIJ …
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PROGRAMMA NARONDE VELD KERN

& MEEUWEN 2 - 2018-2019

VELDCOMPETITIE 2018-2019, naronde
V150212
V150071
V150031
V150011

5/05/2019
5/05/2019
5/05/2019
5/05/2019

11:00
12:40
14:00
15:30

1Ste Gew B
Promoklasse C
Promoklasse B
Promoklasse

B’HOUT/GW 2
MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

MEEUWEN 2
ASKC C
ASKC B
ASKC A

B’hout/GW
Meeuwen
Meeuwen
Meeuwen

Aansluitend SUPPORTERSDAG, zie affiche
V160211 11/05/2019 17:30 1Ste Gew B

MEEUWEN 2

V160071 12/05/2019 12:40 Promoklasse C RI4A/DEURNE C
V160030 12/05/2019 14:00 Promoklasse B RI4A/DEURNE B
V160011 12/05/2019 15:30 Promoklasse
RI4A/DEURNE A
V170210 18/05/2019 17:30 1Ste Gew B

MEEUWEN 2

V170071 19/05/2019 12:40 Promoklasse C LEUVEN C
V170011 19/05/2019 14:00 Promoklasse
LEUVEN A
V170031 19/05/2019 15:30 Promoklasse B LEUVEN B

HOEVENEN 2

Meeuwen

MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A

Park Groot Schijn
Park Groot Schijn
Park Groot Schijn

SCALDIS 2

Meeuwen

MEEUWEN C
MEEUWEN A
MEEUWEN B

Leuven
Leuven
Leuven
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VOLLEYBAL @

MEEUWEN – 9 JUNI 2019

Beste volleybal-vrienden,

Hierbij hebben wij het genoegen uw vereniging/vriendenploeg uit te nodigen tot deelname aan ons
jaarlijks volleybaltornooi dat zal doorgaan op zondag 09 juni 2019.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien U ons onderstaande inschrijvingsstrook zou
willen terugbezorgen via e-mail vóór 01 juni 2019 en tevens de reeks(en) zou willen aanduiden
waarin uw ploeg(en) wens(en) uit te komen.
(A-reeks = competitief - B-reeks = recreatie)
Ons e-mail adres: volleybal@meeuwenkv.be of danny.jacobs@engie.com
U kunt zich ook online inschrijven via deze link:
https://forms.gle/3WDYrnGntuyUZkUW7
Daar wij de laatste jaren met officiële scheidsrechters uit de volleybalcompetitie werken zien wij
ons verplicht om een financiële bijdrage van 20,00 € per ploeg te vragen (idem aan vorige editie).
U kunt dit bedrag overschrijven op het rekeningnummer van Meeuwen KV : 001-1951386-16 of ten
laatste op het tornooi zelf uw bijdrage betalen. Vergeet bij de storting zeker niet uw ploegnaam te
vermelden AUB.
Hopende uw vereniging op 09 juni te mogen begroeten, verblijven wij, intussen,
met sportieve groeten, Danny Jacobs, organisator Volley @Meeuwen
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=====================================================================================

................................................. zal deelnemen aan het volleybaltornooi van Meeuwen K.V.
op zondag 09 juni 2019 met:

..... herenploeg(en) A

..... damesploeg(en) A
en/of

..... herenploeg(en) B

Contactadres verantwoordelijke:

..... damesploeg(en) B

naam: ..........................................

Email - adres: ..............................
………. ........................................
tel.:

.........................................

Gsm : ………………………….
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JEUGD
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NARONDE VELD PROGRAMMA JEUGD - 2018-2019
E150291

4/05/2019

15:30

U16 Afd 2A

MEEUWEN U16

FLORIANT U16 A

Meeuwen (kunstgras)

E150480

5/05/2019

11:00

U12 Afd 2C3

MEEUWEN U12

HOEVENEN U12 B

Meeuwen (kunstgras)

E160481
E160290

11/05/2019
11/05/2019

16:00
15:30

U12 Afd 2C3
U16 Afd 2A

RIJKO U12 C
MEEUWEN U16

MEEUWEN U12
NEERLANDIA U16

Rijko
Meeuwen (kunstgras)

E170291
E170481

18/05/2019
19/05/2019

14:00
11:00

U16 Afd 2A
U12 Afd 2C3

PUTSE U16 B
MEEUWEN U12

MEEUWEN U16
VOBAKO U12 B

Putse (kunstgras)
Meeuwen (kunstgras)

U10

Onze U10 in actie, afgelopen zondag op Meeuwen

De U10 weet de mand hangen …
Deze zondag nam de U10 het met behulp van Yasmin op tegen Voorwaarts 2 en Ri4a/Deurne +
HMKC.
De coaches konden enkel tevreden toekijken hoe de spelers al sneller naar de korf leren spelen en
onder de druk uitkomen van grotere tegenstanders. Ook aanvallend was het leuk om te zien hoe
we doorlopers namen en ook scoorden.
Ook onze 7-jarige Han scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen. Met maar liefst 6 doelpunten
en een ijzersterke verdediging sloten we de eerste match met 6-0 af en gingen we even naar
binnen om terug op te warmen.
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De tweede match werd kijken hoe onze U10 zich
aanvallend kon aanpassen toen we in 1 vak 3 tegen 3
speelden. Door aanvallend langere passen te gebruiken
en in de verdediging altijd een oogje op de bal te
houden, hebben we dit schitterend gedaan. In het ander
vak hadden we het verdedigend wat moeilijk met een
snelle heer die goed op de inloper speelde. Het was leuk
te zien hoe de spelers elkaar zelfs enkele tips gaven over
hoe we dat nu weer moesten oplossen en als het nodig
was goed overnam om alsnog de doorloper te
verdedigen.
Na een spannende wedstrijd met weer veel doelpunten
op de doorloper (wie had dat ooit gedacht in het begin
van het seizoen?) konden we de match winnend afsluiten
met een 5-4 score.
Na de match was het dan ook helemaal feest toen de
spelers 2 grote chocoladepaashazen kregen en deze al
nagenietend verdeelden.
Twee trotste trainers, Wouter en Jarne

U12
VOBAKO B - MEEUWEN

4-4

U16
NEERLANDIA – MEEUWEN

5–6

Dit verslag hadden jullie nog tegoed.
Aanval:
Verdediging:
Reserve:

13-04-2019

Nicolas, Emma, Zoë VDV, Noah
Kenny, Michiel, Dagmar, Julie
Sam, Zoë VH, Jenske

Wederom een oude bekende uit de zaal, weeral een inwijding van een spiksplinternieuw
kunstgrasveld(en) en alweer een tegenstander die weinig introductie nodig heeft.
Het begint een vast recept van Gentse waterzooi te worden…
Neerlandia kroonde zich in de zaal, verdiend, als kampioen al moet er in menig Meeuwenhoofd
toch het gevoel zitten dat er bij ons méér in zat.
We verloren de titel niet zo zeer van Neerlandia, maar eerder van onszelf.
De twee non-matchen tegen hun waren daar een bittere exponent van.
Tijd om orde op zaken te stellen!
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In de gure wind starten we furieus. Het scorebord staat nog op 99’16’’ en de score wordt al
geopend. Nico bedankt zijn vader voor een geannuleerde treinrit en shot mooi binnen.
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-5

shot Nicolas
Strafworp
shot Kenny
shot Michiel
shot Emma
shot Zoë
inloper

RUST
Eerlijk is eerlijk, ondanks de score heb ik ons al beter weten spelen.
Maar de efficiëntie zit ons deze keer wel eens mee.
Waar de Neerlandia-heren (Neerlandianen?!) voor de wedstrijd nog de vriendschapsbanden wilden
aanhalen, via sociale media. Zien de dames (Neerlandettes?!) dit duidelijk als een bedreiging en
mogelijke bezoedeling van hun erfgoed.
Er worden bitsige duels uitgevochten zowel verbaal als fysiek.
Al lijken onze dames allerminst geïntimideerd ‘Ewa, woellah tegen ons ofwa!’ ‘Sebiet, gij weet!’
Misschien is het deze verbetenheid die soms zorgt voor onzorgvuldige passing en overhaaste
keuzes. Maar kom, de score staat er en welverdiend!
Al zet deze trend zich wel door in de tweede helft en als ons pakketje efficiëntie lijkt opgebruikt,
krijgen we toch een héél andere wedstrijd.
3-5
4-5
5-5
5-6

shot
shot
shot
inloper Dagmar

EINDE
Lang geleden dat we nog zo nagelbijtend aftelden en wat een ontlading bezorgde Dagmar ons!
Man, dit smaakte zoet!
Het was niet altijd academisch, maar een wedstrijd winnen op karakter is ook een kunst.
En jullie hebben ervoor gevochten, bijna letterlijk.
Eindelijk de bevestiging van wat velen al dachten/hoopten, dit Neerlandia is te pakken door onze
Meeuwkes!
Een blik op de stand is hoopgevend…
2 uitmatchen tegen (waarschijnlijk) de 2 sterkste tegenstanders uit de reeks en 2 overwinningen.
Over een mooie start gesproken!
In een korte competitie als de eindronde wil dit ook zeggen dat 1/3 van de competitie er al op zit.
Jullie hebben het eigenlijk nu al in eigen hand.
Nog een 10-tal keer gedreven trainen en 4 keer knallen op het veld.
Is dat zo veel gevraagd? Ewa, gij weet…Kampioen en shit en zo!

The Daily Meeuw
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MEEUWEN – PUTSE B

9–5
26-04-2019

#
1
2
3
4

Team
MEEUWEN U16
NEERLANDIA U16
FLORIANT U16 A
PUTSE U16 B

GW
3
3
3
3

W
3
2
1
0

V
0
1
2
3

G
0
0
0
0

DV
26
28
20
15

DT
16
14
26
33

DS
10
14
-6
-18

Pnt
6
4
2
0

Dag iedereen,
weeral een overwinning! Joepie!
Eindronde van veld alleen maar overwinningen!
Laat ons deze lijn doortrekken & zo die eerste plaats binnenhalen!
Deze week:
Dinsdag 30/04:
Vrijdag 03/05:
Zaterdag 04/05:

Training van 18u30-20u00
op Meeuwen (TRAINEN OP GRAS!!)
Training van 18u30-20u00
op Meeuwen
Match om 15u30 tegen Floriant op Meeuwen (aanwezig om 14u30).
Zahra
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VAN ALLES WAT …

21/04/2019
YVES DAELMANS schreef op de KBKB-website

Net niet voor U19 …..
De Belgische U19 hebben op het WK zilver behaald na een erg spannende finale (19-18).

De finale tegen gastland Nederland ging erg gelijk op. Op geen enkel moment lieten de Belgen de
noorderburen verder dan 2 doelpunten uitlopen. Meestal volgde de aansluitingstreffer en de
gelijkmaker vrij snel en zo ging het naar 4-4 op het einde van het eerste kwart en bij de rust was
ook nog alles mogelijk bij een 7-7 stand.
In het derde kwart lieten beide teams flink wat doelpunten optekenen, maar hielden ze elkaar
verder in bedwang. Het laatste kwart werd ingegaan bij een 14-14 tussenstand. In de slotfase nam
Nederland een 18-16 voorsprong, maar België kon weer effenen. Een omgezette strafworp bracht
uiteindelijk de beslissing en zo ging het goud naar Nederland en bleven de jonge Belgen met zilver
achter.
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Aanvoerder Siebe De Ley werd na afloop verkozen tot speler van het WK!

Het gouden team van Nederland

De sympathieke U19-ners uit Chinese
Taipei, die trots waren met hun bronzen
medaille.
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Ludo Wils schreef in KORFBALL "FACTS and HISTORY" op Facebook

Genomineerden speelster, speler, coach en
scheids van het jaar!
Op 10 mei worden in zaal Zappa tijdens het Gala
van de Gouden Korf de trofeeën uitgereikt.
Ontdek de genomineerden in alfabetische
volgorde!
Genomineerden voor speelster van het jaar
Julie Caluwé (Voorwaarts),
Liesbet Bollaerts (Kwik),
Shiara Driesen (AKC/Luma)
Genomineerden voor speler van het jaar
Dimi Isenborghs (Kwik),
Jari Hardies (AKC/Luma),
Jarni Amorgaste (Borgerhout/GW)
Genomineerden voor coach van het jaar
Jan de Jager (Borgerhout/GW),
Jürgen Frensch (Kwik),
Kevin De Waele (Putse/Floriant)
Genomineerden voor scheidsrechter van het jaar
Ben Morel,
Miguel Wensma,
Vincent Van der Beken
Ludo Wils schreef in KORFBALL "FACTS and HISTORY" op Facebook

Korfbalfinale komende 5 seizoenen terug in AHOY
Rotterdam Ahoy is de komende vijf jaar de korfbaltempel van Nederland. De eerstvolgende Korfbal
Leaguefinale staat gepland op zaterdag 4 april 2020.
Bij het maken van de keuze voor de komende jaren heeft het KNKV een antwoord gevonden op de
vraag: waar komt topkorfbal het beste tot z’n recht en waar hebben de fans de beste
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten? Daarin biedt de samenwerking met Rotterdam Ahoy,
Rotterdam Topsport en de gemeente Rotterdam veel vertrouwen voor de toekomst. De
zichtbaarheid in de stad Rotterdam en de samenwerking met regionale verenigingen vormen
namelijk een belangrijk onderdeel van het aankomende vertrouwde podium, dat absoluut een
nieuw geluid zal laten horen.
KNKV-voorzitter Rob Meijer: “De finales (A-jeugd en Korfbal League), met meer dan tienduizend
toeschouwers, worden omringd door diverse side-events en het jaarlijkse Korfbalcongres. De
korfbalsport zal Rotterdam Ahoy de komende jaren weer laten zinderen en beven.”
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Meeuwen kalender 2018 – 2019
datum

Wat?

Wie en/of hoe laat?

Waar?

mei 2019
5 mei

Supportersdag (na Meeuwen – ASKC)

@ Meeuwen

17 mei

Jaarlijkse Algemene Vergadering

@Meeuwen

25 mei

Jaarlijkse BBQ @ Meeuwen

30 mei t/m 2 juni Meeuwen Sportkamp “De Mol”

U10/U12/U14/U16

BLOSO Herentals

juni 2019
9 juni

Jaarlijks Volleybaltornooi
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