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Ingelmunster, … here we come!
MINIEMEN JONGENS - OPSTAL
Deze wedstrijd leek vooraf de makkelijkste van onze 3 halve finales,
alhoewel Opstal de enige ploeg was (samen met de onzen) die Male, onze
titelconcurrent , had verslagen.
voorsprong. Tijdens de rust werd
Thibo - die nog wat last had van
een keelontsteking - vervangen
door Jaro.

Een ijzersterke Tyson vangde
de ene bal na de andere en zo
liepen we na 10 minuten al snel
uit tot een 1-6 voorsprong. Toch
bleef Opstal goed meespelen, de
rust werd bereikt met een 4-11

Na de rust liepen we rustig verder
uit met enkele krachtige rugworpen van Levi en Foek, eentje
werd door Levi zelfs achter de
achterlijn van het doelgebied geworpen! Enkele ballen werden
nog mooi afgeblokt door Jaro.
Een simpele overwinning voor
onze jongens die duidelijk het
sterkste team zijn bij de miniemen dit jaar. eindstand : 8 - 25
speelden mee:
Levi (13), Foek (11), Tyson (1),
Thibo, Jaro.

MINIEMEN MEISJES - BUGGENHOUT
Buggenhout moest een haalbare kaart worden voor onze meisjes. Wij
hadden hen vorige week immers met 22-13 verslagen in de competitie....
Maar wat bleek, net zoals tegen
Loppem werden onze meisjes in
de beginminuten overklast. Na

10 minuten stonden we met 1-6
in het krijt. Ballen werden te gemakkelijk in de handen van de

PUPILLEN - OPSTAL
Het sympathieke team van Opstal was voor ons een groot vraagteken.
Zij spelen nl. niet in competitie, maar stonden wel aan de leiding in het
lente-tornooi Oost-Vlaanderen en hadden Lissewege in de 1/4 finale verslagen met 12-17. Het bleek al gauw dat ze niet te onderschatten waren.
Opstal nam de beste start en na
2 minuten stond het 1-1. Coach
Filip zag wat er haperde en vroeg
een minuut aan om de ploeg te
herschikken. Hij plaatste Liam op
barrage, Mayra verschoof naar
de rechtervleugel. Het bleef op
en af gaan.
De rust werd bereikt met een
kleine voorsprong voor de onzen:
9-7. In de 2de helft werd de kloof
tot 4 punten uitgediept, na 13

minuten in de tweede helft stond
het 14-10. Het beste was er af bij
Opstal, Sporting liep verder uit,
eindstand 17-10.

tegenstander geworpen. Coach
Henk diende in te grijpen en
vroeg een minuut aan. Julie
schoof door naar barrage en
Marie werd op de rechtervleugel geposteerd... En net
zoals op Loppem bracht Poekie
met 2 rugworpen ons weer in de
wedstrijd.
De rust werd bereikt met een
8-9 achterstand. Na 8 minuten in
de 2de helft kwamen we langszij: 11-11. Het bleef nog even
heen en weer gaan maar na 16
minuten kregen we een kloofje
van 3 punten voorsprong. In de
laatste minuten diende Julie
de doodsteek toe aan Buggenhout met een rugworp en een
laatste punt. Het was geen wed-

strijd voor hartlijders maar na
de wedstrijd werden alle fouten
al vlug vergeten en vergeven.
Eindstand: 21 - 15

speelden mee:
Jasper (15), Mayra (2), Liam,
Remi en Jens. Joran en
Britt bleven op de bank maar
deelden mee in de vreugde na
de veroverde plaats in de finale!

speelden mee :
Joyce (9), Poekie (8), Julie (4),
Ulrike, Marie.

Drie op drie in de 1/2 finales van
de Beker, waarschijnlijk een unicum
in de geschiedenis van onze club.
Een dikke merci aan alle spelers,
coaches, ouders en supporters die
aanwezig waren.
Met z’n allen op naar de finales
op 26 mei in Ingelmunster
(de autobus wordt gereserveerd)
BE THERE !

ZW

Spo

rti
ng

B

K

Sp rtingnieuws
zaterdag 20 april 2013

CHTBALCLU
RA

Bru g g e

V

ONZE TOEKOMSTIGE KAMPIOENEN?
In een bloedstollende tweede helft
kwamen onze meisjes puntje
voor puntje terug en 10 minuten
voor tijd stonden ze gelijk: 10-10.
Coach Henk vroeg een minuut en
stelde nog wat bij voor het eindoffensief. Het was erop en erover.
Loppem kon slechts 3 keer scoren
in de tweede helft, wij maar liefst
8 keer.
De vreugde en de ontlading na de
prachtige wedstrijd was enorm.

Onze meisjes versloegen, na
een spannende thriller, titelconcurrent Loppem met 11 - 14.

Een sterk staaltje collectief
krachtbal van onze meiden die
bewezen klaar te zijn voor de
dubbel.
Proficiat aan Joyce, Poekie,
Ulrike, Julie, Marie en coach
Henk en dank aan de meegereisde supporters. 
Willy de Jonge

De miniemen meisjes van Loppem begonnen hun laaste wedstrijd met een 8-puntenbonus op Sporting Brugge. Maar Sporting
heeft nog twee inhaalwedstrijden te goed. Dus … bij winst was
de thuisploeg zeker van het kampioenschap. Maar bij verlies van
Loppem, hebben de meisjes van Sporting de beste kaarten. Een
topper à-la-carte dus, waarbij de ploeg die de zenuwen het best
onder controle kan houden wint.
En dat bleek de thuisploeg te
worden. Want na een moeizaam
begin tegen een sterk en door
vele thuissupporters fel aangemoedigd Loppem, keken onze
meisjes al na 10 minuten tegen
een 5-0 achterstand aan.

De wedstrijd leek gespeeld.
Maar onze meisjes maakten een
vuist, en kwamen met 2 rugworpen van Poeki Van Caeneghgem
halverwege de eerste helft terug
in de match.
Er werden nu minder fouten
gemaakt en de rust werd bereikt met een 8-6 achterstand.
Tijdens de rust werd de tactiek
door coach Henk wat bijgesteld
en wat niemand meer verwachtte
gebeurde toch.
Zowel verdedigend als aanvallend werden geen fouten
meer gemaakt. Bij Loppem
lukte niets meer, scoren tegen
ons konden ze niet meer.

Schreeuw onze meisjes naar
de titel op zondag 28 april,
thuis tegen Buggenhout én
donderdag 9 mei in Ichtegem.
Telkens om 9u.
Maar we rekenen ook op jullie
steun tijdens de halve finale van
de beker van België. Zaterdag
4 mei, tegen Buggenhout.
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Goed en slecht nieuws voor Sporting
Van onze 5 teams die nog in de bekercompetitie streden gaan er 3 door. Onze scholieren verloren tegen een sterk Buggenhout
(27-17) en ons herenteam verloor na het uitvallen van Filip Marchand tegen 1ste klasser Fortuna Ichtegem (19-28). Maar de miniemen
jongens (13 - 22 tegen Osiris Aalst), miniemen meisjes en de pupillen gaan wel overtuigend naar de halve finale.

Pupillen – KBC Ichtegem 20 - 10
Onze kleinsten namen de beste
start en konden het eerst scoren.
Bij de tegenaanval trapte de
speler van Ichtegem op de lijn
waardoor Jasper weer kon scoren.
Diezelfde Jasper gooide bij de
volgende aanval de 1ste worp in
de handen van de tegenstrever
die dankbaar profiteerde en de
stand op 2-1 bracht. Coach Filip
Marchand vroeg onmiddellijk
een time out en maande zijn
speler toch meer kalmte aan.

weeral eens te ver was gelopen
was de wedstrijd gespeeld (16-8
na 12 min.) Onze pupillen toonden
verder hun kwaliteiten en gaan
na een 20 - 10 eindstand verdiend
door naar de halve finale.
Het was een plezier onze jongsten aan het werk te zien, mooi
soms spectaculair krachtal, het
resultaat van training en een
goeie coaching. 
Willy de Jonge

De wedstrijd bleef spannend met
doelpunten langs weerszijden.
Sporting kon pas wat afstand
nemen toen Ichtegem andermaal
bestraft werd voor voet op de lijn.
Jasper scoorde opnieuw. (5-3 na
10 min.) Door het goed verdedigen
van Mayra, Liam en Remi werd de
voorsprong beetje bij beetje opgebouwd en werd de rust bereikt
met een 9-5 stand (alle 9 goals
werden gescoord door Jasper).

Speelden mee:
Sporting Brugge:
Remi Demeulemeester (5),
Mayra Neirynck (3), Joran Vermeulen, Liam Van De Keere (2),
Jasper Marchand (10).
KBK Ichtegem:
Ian Deprez (6), Lennert Decorte,
Kobe Beernaert, jarno
Dehaeze (1), Stacy Desplancke (3)

De 2de helft begon schitterend.
Liam scoorde onmiddellijk, op
aangeven van Mayra, een rugworp. Wat Ichtegem ook ondernam hun aanvallen werden steeds
onderschept door onze sterke
verdediging. Van 12-6 ging het
naar 14-6, de ploeg bleef
luisteren naar de coach en gedisciplineerd krachtballen.

Miniemen meisjes – KBC Ichtegem 10 - 21
De wedstrijd begon rustig,
zonder veel pit aan beide zijden.
Door steeds de 4 worpen te gebruiken, konden we uitlopen tot
1-3 na 5 minuten.
Door enkele individuele fouten
(door verdediging lopen) en enkele betwistbare fases waarop
de home-lijnrechter verkeerd
reageerde kwam Ichtegem nog
terug tot 3-5. Poekie was even
te overmoedig met een rugworp
die mislukte.
Uiteindelijk gingen we rusten
met 5-8. Coach Henk drong
er tijdens de rust op aan meer
‘punch’ in de wedstrijd te steken,
wat dan ook gebeurde.

door de lijnrichter, waarop Henk
reageaarde en de vlag alsnog de
hoogte in ging.
Enkele aanvallen van Ichtegem
werden mooi door Joyce gepareerd. Poekie maakte met wat
geluk nog een rugworp en het
beste was er af bij de thuisploeg.
Eindstand : 10-21.
De meiden sprongen coach
Henk om de nek om een kort
vreugdedansje uit te voeren, en
terecht!
Proficiat aan de meiden met
hun fantastische coach Henk, op
naar de halve finale! 
Luc Van Caenegem

Remi, Liam en Mayra kregen nu
de kans om te scoren en de kloof
werd steeds groter. Joran deed
verdedigend ook wat van hem
verwacht werd en nadat Ichtegem

Lang heeft trainer Filip niet kunnen
genieten van de overwinning van z’n
pupillen. Een uur later brak hij, tijdens
de wedstrijd van de heren tegen Fortuna
Ichtegem, zijn arm op 3 plaatsen. We
wensen je allen een spoedig herstel toe!

Na 2 fouten binnen de minuut
van Ichtegem (voet op de
lijn) konden we rustig verder
uitlopen. Een buitenspel-fout
van Ichtegem werd niet gevlagd

Speelden mee:
Joyce (12), Poekie (8),
Julie (1), Ulrike en Marie.

