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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA U14 EN U16 WINNEN DE BEKER! 
 

AKC/LUMA U14 – VOBAKO U14: 6 - 3 
 

Spelers en invallers: Audenaert Lotte, Collin Kia, Nevejans Kadisha, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, 
Wijckmans Evi 
Davidts Ernst, Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Scheids: Nico 

 
Na de teleurstellende afgang tijdens de kruisfinale in zaal tegen Vobako waren onze U14 het aan zichzelf en al 
onze supporters verplicht om revanche te nemen. Ze kregen daarvoor de kans tegen datzelfde Vobako in de finale 
van de beker. We kunnen niet spreken van een echt wervelende show, maar ze deden wat ze moesten doen: 
degelijk spelen én winnen. Bij de rust stond er een magere 2 – 1 voorsprong op het bord en bleven we grotendeels 
op onze korfbalhonger zitten. De tweede time was beter en we liepen vlotjes weg naar 5 – 1 en wedstrijd gespeeld. 
Uiteindelijk werd het nog een 6 – 3 overwinning en konden de vieringen starten. Proficiat aan het team van Kevin 
en Robbie. Jullie namen sportieve revanche voor de verloren kruisfinale en we hopen dat er nog een “dubbel” inzit. 
Toch nog even melden dat het ons wel stoorde dat er door sommigen teveel commentaar werd gegeven naar onze 
zin. Bij een U14-ploeg zouden we graag hebben dat de commentaar op scheidsrechters en medespelers achterwege 
blijft en dat men zich alleen bezighoudt met korfballen. Laat dit een werkpunt zijn naar een eventuele finale op 
het veld toe. 

Pit 
 

AKC/LUMA U16 – VOBAKO U16: 5 - 8 
 

Spelers en invallers: Collin Krikry, De Boeck Vaja, De Ryck Lotte, Denie Eline, Ramic Nina, Wellens Famke 
Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie 
Scheids: Marc Beadoux 
 
Na de waanzinnige wedstrijd tijdens de finale tegen datzelfde Vobako hadden we ons deze bekerfinale wel 
enigszins anders voorgesteld. Het werd deze keer een non-match van zowel Vobako als de onzen. AKC/Luma kwam 
nooit in het stuk voor en moest al na enkele seconden achtervolgen. Bij de rust had Vobako al een 8 – 3 voorsprong 
uitgebouwd en was de wedstrijd over. De tweede helft was een maat voor niks, Vobako scoorde welgeteld NUL 
doelpunten en wij TWEE, over een scoreloze troosteloze wedstrijd gesproken.... Onze verdediging (met een 
uitstekende Renzo, Luwis, Famke en Lotte) deed het fantastisch en stond op 25 minuten geen enkel doelpunt toe, 
onze aanval kreeg langs de andere kant echter geen bal door de mand wat onze coachen ook probeerden. Spijtig, 
het had anders kunnen zijn, want ook Vobako bracht er weinig tot niets van terecht. Lat het ons houden op een off-
day van onze aanvallers, want met vijf doelpunten op vijftig minuten kan je uiteraard geen finale winnen. Ook op 
het veld zal het moeilijk worden om ons nog te plaatsen voor de finale, we moeten dan al met vier doelpunten 
verschil winnen van Vobako in onze thuiswedstrijd en dat zal héél moeilijk zijn. Niets is onmogelijk maar dan zal 
er terug uit het zaalvaatje getapt moeten worden. 
Maar ook al haalden we de beker niet binnen, toch willen we jullie feliciteren met het behalen van de finaleplaats! 
Want ook dat is maar weggelegd voor twee ploegen en daar waren jullie er één van. 

Pit 
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AKC/LUMA U19 – KWIK U19: 26 - 22 
 

Spelers en invallers: De Maeyer Brooklyn, Denie Amber, Grasso Lara, Nevejans Chaya, Palinckx Alexia, 
Remeysen Rubi 
Vervoort Yari, Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Scheids: Dave Mertens  

 

Dé prestatie van de middag werd geleverd door onze U19 die het veel sterker geachte Kwik in de eerste helft 
wegspeelden. 19 doelpunten op één helft, zelden gezien. Nooit zagen we een ploeg een betere eerste helft spelen 
dan onze U19. Onze spelers speelden alle acht op topniveau en hebben waarschijnlijk nooit beter in vorm geweest 
dan zaterdag jl. Heerlijke doelpunten van Rafke, Lars, Kian, Demy en een herboren Brooklyn, sublieme 
verdediging van Alexia tegen Famke en super werk van Lara en Ruby, zowel in de steun als in de rebound. 
Kortom: ONE TEAM, dat er stond! 
Onvoorstelbare doelpunten van voornamelijk Lars (hoe hij de ballen uit verloren posities toch nog binnen kreeg 
was formidabel) en Kian (afwerkend aan meer dan 50 %) en Rafke, die er deze keer duidelijk zin in had en zijn 
tegenstrever geen enkele kans gunde en zelf bleef binnen gooien. Demy was zijn eigen schitterende zelf en was een 
gesel voor de verdediging, niemand is zo snel als Demy en ook nu was hij te snel voor de Biekes. 
Ook een pluim voor Chaya, Lara, Loran en Yari, die niet heel de wedstrijd speelden, maar er toch maar mooi mee 
voor gezorgd hadden dat we in de finale stonden. 
Chris, Kenny en Co, proficiat voor wat jullie samen bereikten, we waren fier op jullie, formidabele prestatie! 
 
KERN 
Onze kern was quasi voltallig aanwezig op de jeugdfinales en hebben onze spelers door dik en dun aangemoedigd. 
Een woordje van dank aan hen om onze ploegen vocaal te ondersteunen. Zoals jullie konden zien is er niet alleen 
de appreciatie van onze jeugdspelers en supporters naar de kern toe, maar werkt dit ook in de andere richting. 
Bedankt kernspelers jullie waren een voorbeeld voor onze club! Dit gebaar zal niet vergeten worden en komt ook 
jullie in de nabije toekomst weer ten goede! 
 
BORGERHOUT/GW: PRACHTIG CMPLEX 
De finales werden georganiseerd in het nieuwe en prachtige complex van Borgerhout/GW. Niet alleen de 
organisatie was top, ook het clubhuis dat werd neergezet is een pareltje waarop jullie terecht trots mogen zijn. Dit 
is één van de mooiste (zoniet het mooiste) korfbalclubhuizen die we al mochten aanschouwen. Prima werk van de 
Borgerhout/Groen-Wittenaren van Evie Lauwers. Van harte gefeliciteerd met deze realisatie 

Pit 
 

SIKOPI 1 - AKC/LUMA 1: 17 - 17 
 

Aanval:  Sayer (1) – Jarre (3) – Maite (5) – Shiara (0) 
Verdediging: Jari (5) – Levi (1)/Siebe (1) – Jade (2) – Shari (0)/Steffi (0) 
Scheids:  Thierry Van Goidsenhoven – Eddy Mertens (goed) 

 

4 0 - 1 Jari stip   3 10 - 11 Sayer schot 
5 1 - 1 Joni Junes schot   5 11 - 11 Joni Junes schot 
6 1 - 2 Levi schot   11 11 - 12 Jari stip 

12 1 - 3 Jade achter   12 12 - 12 Johan Moons stip 
15 2 - 3 Lars stip   15 12 - 13 Jarre schot 
15 2 - 4 Maite schot   16 13 - 13 Lars stip 
18 3 - 4 Sarah Maes schot   18 14 - 13 Johan Moons korte kans 
19 3 - 5 Jari achter korf   20 15 - 13 Johan Moons korte kans 
19 4 - 5 Sikopi dame achter korf   22 15 - 14 Jarre vrijworp 
20 4 - 6 Maite schot   23 15 - 15 Maite schot 
21 4 - 7 Jari vrijworp   26 15 - 16 Jari schot 
22 5 - 7 Enya Michiels schot   30 16 - 16 Johan Moons achter korf 
22 5 - 8 Jarre vrijworp   33 16 - 17 Maite schot 
23 6 - 8 Lars schot   35 17 - 17 Sikopi dame omdraaier 
27 6 - 9 Jade achter korf 
32 7 - 9 Enya Michiels inloop 
32 7 - 10 Maite korte kans 
32 8 - 10 Lars schot 
33 9 - 10 Sarah Maes schot 
35 10 - 10 Sarah Maes schot 
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GELIJKSPEL WAS DE JUISTE UITSLAG 
PUNT HELPT ONS GEEN STAP VERDER 

 
We wisten bij voorbaat dat we moésten winnen van Sikopi om nog enige kans te maken op de kruisfinales en om 
niet achterom te moeten kijken, we hadden de eerste wedstrijd ruimschoots gewonnen en zagen toen dat Sikopi 
zeker niet één van de sterkste tegenstrevers uit de reeks was en toch stonden de Sint Anna Korfbalpioniers voor 
ons! Er moest dus orde op zaken gesteld worden. 
 
De eerste helft waren we op alle vlakken baas, behalve… de afwerking, waar het schoentje de laatste tijd al eens 
meer durft te wringen. We meer maals de kans om verder weg te lopen in de eerste helft, maar we vertikten het en 
lieten Sikopi gemakkelijk terug in de wedstrijd komen met een gelijke ruststand als gevolg. Er zat veel meer in, 
maar het missen van teveel kansen deed ons de das om. De Sikopi-dames hadden er toen al 8 van de tien in het 
mandje gelegd en wij konden enkel weerwerk bieden langs een uitstekende Maite (5) en Jade (2), uiteindelijk 
scoorden de Sikopi-lady’s er liefst 10 van de 17, van het goede iets té veel. 
 
Onze sterkhouder van de voorbije weken, Levi, vond deze keer maar moeilijk de mand tegen de boomlange Arne en 
wist slechts één doelpunt aan te tekenen, hoe Jari ook bleef rebounden. Shari verzette bergen werk maar kreeg er 
ook geen binnen, zodat in dat vak alles van Jari zelf en Jade moest komen en dat was net iets te moeilijk. Steffi 
werd de tweede helft nog wel ingebracht, maar ook dat bracht deze keer afwerkend weinig zoden aan de dijk. 
 

Uiteindelijk ging Sikopi er in de tweede helft op en over en gelukkig waren er Jarre en Maite om binnen de minuut 
de bordjes terug gelijk te hangen. Wanneer diezelfde Maite op twee minuten voor tijd haar vijfde treffer binnen 
knalde dachten we dat we de wedstrijd toch nog winnend konden afsluiten maar een fout in de verdediging en de 
tienden van de Sikopi dames besliste er anders over en we kwamen niet verder dan een gelijkspel dat ons 
hoegenaamd NIKS oplevert. Integendeel, we zien de kloof met Sikopi behouden blijven, komen een punt verder 
achter Voorwaarts en zien bovendien Floriant naderen tot op 1 puntje. Zij mochten aantreden tegen Boeckenberg 
zonder Nick en Jesse en uit ondervinding weten we dat zulk Boeckenberg niet veel voorstelt. De Merelbekenaars 
wonnen dan ook gemakkelijk met 17 – 8 en komen tot op 1 punt. 
 

We speelden een matige partij en zullen dringend alle zeilen moeten bijstellen om nog iets van deze competitie te 
maken. Momenteel staan we nergens, we dolen ergens rond tussen een quasi onhaalbare kruisfinaleplaats en een 
play-down plaats. We doen er dus best aan om volgende week geconcentreerd aan de partij te beginnen en dat ook 
70 minuten vol te houden. In de heenwedstrijd speelden we in extremis gelijk, in zaal wonnen we met 1 doelpunt 
en speelden we eveneens gelijk, het zal dus een wedstrijd worden op het scherp van de snee. Iedereen zal volgende 
week top moeten zijn om de punten mee naar het Rivierenhof te nemen.. Werken aan die afwerking, werken aan 
de teamspirit en er vollen bak tegenaan, dat is het enige wat ons volgende zondag kan helpen. 
 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Zaal en beker complementair bij de jeugdploegen, 

de kern … die moet verder zwoegen !! 
 
 

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
ZONDAG 6 MEI 2018 

 

15u30: VOORWAARTS 1 - AKC/LUMA 1 
14u00: VOORWAARTS res.  - AKC/LUMA res. 
12u40: VOORWAARTS 2 - AKC/LUMA 2 
Cortois Ellen - De Pauw Anthe - Dewinter Maite – Dirkx Imke - Driesen Shiara - Driesen Yamina - Duchesne 
Thalia - Francken Amber - Grootaert Yent’l - Leprince Shari - Merckx Jana - Peeters Steffi - Rottiers Jade -  
Vanherck Elke  
Cambré Jonathan - Campsteyn Aaron - De Ley Jarre - De Ley Siebe - Deloffer Jenthe - Dewinter Quinten - 
Duchesne Andreas - Hardies Jari - Harrus Wim - Jobe Sayer - Mollet Simen  - Van Daele Kevin  - Van den Dycke 
Levi - Van Harneveld Yve - Van Herck Robbie  
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AKC/LUMA 3: VRIJ 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cools Dave - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
Embrechts Kris - Everaert Debby - Lenaerts Kim - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gulik Cindy 
 

11u00: RIVIERA/DEURNE 5 - AKC/LUMA 4 
Amorgaste Serge - Benoy Ive - De Ley Bert - Jassin Ben - Lauwers Bert - Mertens Thierry - Van Hoof Jens 
Annaert Nikki - Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Ann - Vanherck Yacine - 
Van Wezemael Lynn - Vlyminckx Nadia 
 

09u30: RIVIERA/DEURNE 6 - AKC/LUMA 5 
Covents Sidney - D’Aes Jens - De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Ludecke Carsten - Van 
Gysel Rik - Vanhee Jimmy - Van Tilburg Wolfgang 
Duchesne Martine - Meyvis Peggy - Peeters Larissa - Van Den Eynde Anita - Van Dorpe Yoni - Van Gansbeke 
Liliane - Wittebolle Lieve 

 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Het weekend bracht twee bekerwinnaars op, zowel de U14 als de U19 wonnen tegen respectievelijk Vobako en 
Kwik en brachten na het zaalkampioenschap van de U16 de derde titel binnen. Proficiat jeugd! Onze U16 waren 
deze keer niet opgewassen tegen Vobako, zij waren niet bij de les en scoorden slechts 5 keer, iets waarmee je 
uiteraard geen wedstrijd kan winnen. Onze U12 deden het in de competitie uitstekend en scoorden liefst 25 keer. 
Bij de gewestelijken een nederlaag van AKC/Luma 3 tegen het sterke Voorwaarts en zeges voor AKC/Luma 4 en 5. 
Onze C-ploeg won met het kleinste verschil, terwijl de reserven een stevige zege pakten. De fanions konden niet 
winnen en moesten tevreden zijn met 1 punt, iets wat in de eindafrekening nog zwaar zou kunnen doorwegen. 
Volgende week wordt het bijzonder belangrijk en verwachten we al wat rood-wit gezind is op Voorwaarts. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 16 
Winnaars: Rosita de Boer en Paco Springael 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand  
Bedrag: €29,62 in de pot voor volgende keer 
 
4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2017-2018 

 Vrijdag 18 mei: Gewestelijken Fuif + tasting 
 Zaterdag 9 juni 2018: Combitornooi en eindeseizoensviering 

 
5. LICENTIES 
Volgende personen dienen zich tegen einde mei 2018 te laten (her)keuren bij hun huisdokter voor het vernieuwen 
van hun licentie. 
Jasper Aarts – Nikki Annaert – Lotte Audenaert – Sam Bedeer – Jonathan Cambré – Lowie Ceelen – 
Noor Cheraa – Ebe Cordon – Ilja Cordon – Ernst Davidts – Zoë De Backer – Siebe De Ley- Jenthe 
Deloffer – Jules Detremmerie – Hanne Dierckx – Imke Dirkx – Yamina Driesen – Thalia Duchesne – 
Pixie Duyck – Sten Fontyn – Amber Francken – Yent’l Grootaert – Christel Hufkens – Demy Huybrechts – 
Priscilla Illegems – Valerie Jacobs – Ferre Keersmaekers – Bert Lauwers – Rune Lauwers – Kim 
Lenaerts – Thierry Mertens – Simen Mollet – Kadisha Nevejans – Jolien Noens – Lisa Noens – Jade 
Rottiers – Jasper Segers – Brend Simoen – Niki Sporen – Albert Storchilo – Nysa Van Bouwel – Kevin 
Van Daele – Kian Van den Berg – Lilians Van Gansbeke – Rik Van Gysel – Yve Van Harneveldt – Elke 
Vanherck – Charlotte Van Moorleghem – Jarri Verholen 
U zal eerstdaags het medisch van Martine Duchesne krijgen.  Indien u reeds eerder naar uw huisarts moest gaan, 
kan u het document ook downloaden op de AKC website onder Documenten 

Bedankt, Martine 
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6. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooper- pagina te doen/ 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooper pagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 
Hieronder al enkele van de populaire webshops. 
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,... 
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,... 
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,... 
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,... 
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,... 
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show 
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,... 
- Food: Pizza Hut, Domino's 
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!  
Www.trooper.be/akc  
De club dankt u! 
 
7. Jiepie….jiepie….jiepie!!!!! 
Het bekeravontuur van onze jeugd…. 
Wat verwacht werd is nu zeker:  U14 heeft de beker….dikke bravo aan alle spelers en begeleiding…. 
U16 had jammer genoeg te kampen met een minder goed schotpercentage, toch een knappe partij tegen de reuzen 
van de Kempen… 
Supertrots en megafier op onze U19-ers, die het ongenaakbare Kwik naar Merksem stuurden na een schitterende, 
overtuigende, fantastische overwinning….heb zalig gedroomd van jullie allen….love you all!!!!!! 

Euforisch, Agnes  
 

 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 

 Zaterdag 5 mei: recreantentornooi op Temse (outdoor) 
 Zaterdag 12 mei: wedstrijd (locatie en uur volgen nog) 
 Zaterdag 26 mei: recreantentornooi op Verde (outdoor) 
 Zondag 3 juni: recreantentornooi op Boechout (nieuwe terreinen van Boechout) 
 Zaterdag 9 juni: nationale recreantendag (outdoor): opnieuw op de nieuwe terreinen van Boechout 

 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

JB U14 AKC/Luma VOBAKO 6  3 

JB U16 VOBAKO AKC/Luma 8  5 

JB U19 AKC/Luma KWIK 26  22 

U12 2B AKC/Luma  THE VIKINGS 25  2 

Topklasse A SIKOPI A AKC/Luma A 17  17 

Topklasse B SIKOPI B AKC/Luma B 11  18 

Topklasse C SIKOPI C AKC/Luma C 13  14 

1Ste Gew A VOORWAARTS 3 AKC/Luma 3 23  18 

2De Gew A AKC/Luma 4 BLAUW WIT 3 20 3 

2De Gew B AKC/Luma 5 SPARTACUS/NDN 4  10  8 
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TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 5 mei   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade – Thalia - Yve 
Zondag 6 mei (AKC/Luma 1 speelt op verplaatsing) 
Van 09.00 tot 13.00 u: ouders U12 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Chris Van Riet 

 

Zaterdag 12 mei (Jeugduitstap)   
Van 13.00 tot 18.00 u: Vrijwilligers 
Zondag 13 mei (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Rosita – Danny – Irma - Chris 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 5 
Weekendverantwoordelijke: Franky de Meester 

 

Zaterdag 19 mei   
Van 13.00 tot 18.00 u: Shari - Jonathan 
Zondag 20 mei (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Scaldis) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U10 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 4 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 

 

Zaterdag 26 mei   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jente – Yent’l 
Zondag 27 mei (kruisfinales) 
Van 13.00 tot 19.00 u: onder voorbehoud 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
Zaterdag 2 juni   
Van 13.00 tot 18.00 u: Sayer - Simen 
Zondag 3 juni (Finale) 
Van 09.00 tot 18.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 

 

Zaterdag 9 juni (Combitornooi en eindeseizoensviering)   
Van 10.00 tot 24.00 u: Jeugdevenementencel – Raad van bestuur - vrijwilligers 
Zondag 10 juni 
Van 09.00 tot 18.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEKEN 
 
 

2/05/2018 19:45 U16 1A AKC/Luma A SIKOPI 

2/05/2018 19:00 U16 1B AKC/Luma B VOORWAARTS A 

2/05/2018 19:15 U19 1A BOECKENBERG A AKC/Luma  

4/05/2018 20:00 U16 1B TEMSE A AKC/Luma B 

5/05/2018 13:30 U14 1A AKC/Luma  AGO AALST A 

5/05/2018 15:00 U12 2B AKC/Luma  SIKOPI B 

5/05/2018 13:30 U16 1A VOBAKO B AKC/Luma A 

5/05/2018 14:30 U16 1B ASKC A AKC/Luma B 

6/05/2018 11:15 U19 1A AKC/Luma  TEMSE A 

6/05/2018 10:00 U14 1A AKC/Luma  TEMSE A 

6/05/2018 15:30 Topklasse A VOORWAARTS A AKC/Luma A 

6/05/2018 14:00 Topklasse B VOORWAARTS B AKC/Luma B 

6/05/2018 12:40 Topklasse C VOORWAARTS C AKC/Luma C 

6/05/2018 0:00 1Ste Gew A AKC/Luma 3 VRIJ 

6/05/2018 11:00 2De Gew A RIVIERA/DEURNE 5 AKC/Luma 4 

6/05/2018 9:30 2De Gew B RIVIERA/DEURNE 6 AKC/Luma 5 

          

13/05/2018 0:00 Topklasse C AKC/Luma C VRIJ 

13/05/2018 0:00 1Ste Gew A AKC/Luma 3 VRIJ 

13/05/2018 9:30 U14 1A AKC/Luma  PUTSE A 

13/05/2018 9:30 U12 2B AKC/Luma  VOORWAARTS 

13/05/2018 9:45 2De Gew A AKC/Luma 4 SPARTA RANST 2 

13/05/2018 10:00 U16 1A AKC/Luma A VOBAKO A 

13/05/2018 11:15 U19 1A AKC/Luma BOECKENBERG A 

13/05/2018 11:00 2De Gew B AKC/Luma 5 BEVEREN_WAAS 

13/05/2018 11:30 U16 1B AKC/Luma B TEMSE A 

13/05/2018 14:00 Topklasse B AKC/Luma B BOECKENBERG B 

13/05/2018 15:30 Topklasse A AKC/Luma A BOECKENBERG A 

          

16/05/2018 19:00 U19 1A AKC/Luma  KWIK B 

19/05/2018 15:30 U19 1A KWIK B AKC/Luma  

19/05/2018 12:30 U14 1A TEMSE A AKC/Luma  

19/05/2018 12:30 U16 1B VOORWAARTS A AKC/Luma B 

20/05/2018 10:00 U12 2B THE VIKINGS AKC/Luma  

20/05/2018 11:00 U16 1A SIKOPI AKC/Luma A 

20/05/2018 9:45 2De Gew A AKC/Luma 4 KWIK 4  

20/05/2018 11:00 2De Gew B AKC/Luma 5 MINERVA 5 

20/05/2018 11:30 1Ste Gew A AKC/Luma 3 FLORIANT 3 

20/05/2018 12:40 Topklasse C AKC/Luma C SCALDIS C 

20/05/2018 14:00 Topklasse B AKC/Luma B SCALDIS B 

20/05/2018 15:30 Topklasse A AKC/Luma A SCALDIS A 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
10-11-12/05/18: jeugduitstap naar Genk 
09/06/18: combitornooi met eindeseizoensviering 
20-24/08/18: sportweek voor AKC/Luma op onze terreinen 
25/08/18: AKC/LUMA-Belfius-M.M.M.-tornooi 
 
2. Finales beker van België op 28 april 
Zaterdag 28 stonden de finales van de jeugdbekers op het 
programma. AKC/Luma speelde 3 finales en won er 2. Proficiat 
U14 met de 6-3 overwinning tegen Vobako en U19 met de 26-22 
overwinning tegen Kwik maar ook proficiat U16 die met 8-5 de 
duimen moesten leggen tegen Vobako maar er toch maar stond.  
Weer een topdag voor AKC/Luma, bedankt spelers, coaches, 
begeleiding en ouders. 
AKC/Luma was weer zeer fier.  
 
 
 
 

 
3. Jeugduitstap (10-11-12/05/2018)  
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer onveilig maken . Inderdaad op 
10, 11 en 12 mei trekken we naar Kattevenia in Genk voor een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die op 
10/05 de leeftijd van zes jaar bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in bij 
Carine Duchesne op jeugdevenementencel@gmail.com. 
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes 
verkocht hebben krijgen een korting van €15 en betalen dus €70 
(rekeningnummer BE46-0680-7200-4036 met duidelijke vermelding: 
JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).  
 

JEUGDFLITSEN 
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Volgende 26 begeleiders gaven al aan dat ze mee gaan op driedaagse: 
Bocxstael Anke de Meester Kurt Lauwers Bert 
Bocxstael Marc Denier Bjorn Lenaerts Kim 
Claes Leen Diels Hilde Merckx Jana 
Claessens Olivier Driesen Yamina Mertens Thierry 
Cordon Ilja Duchesne Carine Naji Brian 
de Boer Agnes Everaert Debby Van Daele Kevin 
de Boer Georgette Huppertz Kenny Van Herck Robbie 
De Ley Jarre Illegems Priscilla Van Hoof Jens 
De Ley Sieba Jobe Sayer 

Volgende 73 jeugdleden zijn ingeschreven: Kijk even na of je naam er bij staat en anders: snel inschrijven aub!!! 
Een sterretje achter je naam wil zeggen dat je later komt of vroeger vertrekt. 
AARTS JASPER   DUYCK YARO * SOMERS YOUNA   
AMORGASTE KIAN   FABRI BREND   STORCHILO ALBERT   
AUDENAERT LOTTE   HOREMANS NOAH   VAN BOUWEL KYAN * 
BELBATTAH YASMINE   HUPPERTZ LARS   VAN BOUWEL NYSA * 
CAMBRE MATTHIAS   HUPPERTZ MITCH   VAN CAMP KAMIEL   
CEELEN ELLA   HUYBEN NETTE   VAN CAMP LORAN   
CEELEN LOWIE   HUYBRECHTS DEMY   VAN CAMP LUWIS * 
CHERAA AJOUB   LAUWERS LIV   VAN DEN BERG KIAN   
CHERAA NOOR   LOWYCK LISA   VAN DER TAELEN SCOTT   
CORDON EBE   LUDECKE MATTI   VAN HOOF FERRE   
DAVIDTS ERNST   MERTENS PETER   VAN HOVE AMY   
DE BACKER CLEO   NEVEJANS CHAYA   VAN LOON ELISE   
DE BACKER ZOE   NEVEJANS KADISHA   VAN MIEGHEM FINN   
DE BOECK VAJA   NOENS JOLIEN * VAN MIEGHEM JADE   
DE MAEYER BROOKLYN   NOENS LISA   VAN MIEGHEM SEPP   
DE MEESTER FEN   PALINCKX ALEXIA   VAN MOORLEGHEM CHARLOTTE   
DE PRINS RENZO   RAMIC NINA   VAN RIEL KATO   
DE RYCK LOTTE   REMEYSEN RUBI  VAN TILBURG MILLA   
DE RYCK RAF   SANTOS JUNIOR LISA * VANHEE HAYLEY   
DEMETS MATTHIAS   SCHELLENS RIFA   VERHOLEN JARRI   
DEMETS SAM   SEGERS JASPER   VERHOLEN VINNIE   
DENIE AMBER   SIMOEN BREND * VERVOORT YARI   
DENIE ELINE   SMITS KIRSI   WELLENS FAMKE   
DIERCKX HANNE   SMITS SETH   WIJCKMANS EVI * 

DUYCK PIXIE *     
 

We vertrekken donderdag 25/05 om 08u00 aan het UNO-plein. Ouders, gelieve je kind(eren) en de bagage af te 
zetten vooraan en dan achteraan (op de parking bij de politie) te parkeren zodat iedereen kan verzamelen bij de 
bus. We komen terug op zaterdag 27/05 tegen 17u00, we spreken af op de Sterckshoflei aan de ingang van het 
park. Laat wel voldoende ruimte zodat de bus kan parkeren aub. In het clubhuis van AKC zal er dan nog 
gelegenheid zijn om even na te praten over de driedaagse. Iedereen is welkom. 
Mogen we vragen dat ouders van nieuwe leden een telefoonnummer doorgeven aan Marc.Bocxstael@telenet.be 
waarop we hen eventueel kunnen bereiken aub, dit geldt ook voor ouders waar de gegevens kortelings veranderde. 
Alvast bedankt. Kinderen die bepaalde zaken niet kunnen/mogen eten worden verzocht dit van tevoren 
te melden aan Carine Duchesne op Marc.Bocxstael@telenet.be. 
 

Wat neem je mee op jeugduitstap: 
- voldoende sportkledij voor elk weertype (ook een regenvestje) 
- kleren die supervuil mogen worden (voor het nachtspel) 
- propere sportschoenen voor binnen en buiten, binnenhuispantoffels voor in het hotel 
- zwemgerief 
- pyjama, slaapkleed, knuffel 
- wasgerief 
- pillamp 
- niet te veel snoep aub 
- zakgeld, liefst muntstukken (voor een drankje tussendoor, wordt zaterdagnamiddag afgerekend) 
- kledij voor de fuif 
- SIS-kaart en identiteitskaart 
- zonnecrème (hopelijk hebben we die nodig) en muggenmelk (neem best het type dat ook op teken reageert) 
- goed humeur 
- jeugdleiders: vergeet je stoeltje niet en breng ook een pillamp en een fluitje mee !! 
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Kevin Georgette 

Agnes 

Carine 

Wat laat je best thuis: 
- waardevolle voorwerpen zoals juwelen, gsm, MP3-speler, IPOD, IPAD… 
- gevaarlijke voorwerpen zoals zakmessen… 
- alcoholische drank en sigaretten 
Gelieve je bij het vertrek aan te melden bij Carine Duchesne.  

 
 
Ouders, wiens kinderen medicijnen moeten innemen, gelieve deze af te 
geven aan Agnes de Boer, liefst alles mooi in een zakje met vermelding van de naam en 
duidelijke schriftelijke instructies aub (wat, wanneer…). 
 
 
 

Alle jeugdleden geven hun geld en identiteitskaart af aan Georgette de Boer of 
Kevin Van den Berg, in een omslag met naam zodat we achteraf niet voor 
verrassingen komen te staan.  
 
 
 
 
4. AKC-kledij 
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC-kledij. Je kan steeds 
T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, 
rugzakken en regenvestjes bestellen bij Anneke Van Peteghem op 
anneke_v_p@hotmail.com . Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met 
AKC-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost €5. 
Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus. 
 

 
 
5. Omnisport – 7-kamp –medailles-2018-voor U6-ers op AKC 
Onze U6-spelertjes staan weer voor een nieuwe uitdaging, ditmaal gaan we kennismaken met verschillende 
andere sporten dan korfbal. Alle U6-spelertjes worden verwacht op 5 mei 2018 van 14u00 tot 15u30, bijeeenkomst 
op AKC om 13u30 voor briefing kinderen en ouders (coachen: 13u15) 
Nadien eten we pannenkoeken. Ouders worden gevraagd om scores te noteren en te helpen waar 
nodig 
De spelertjes doen allen tegelijkertijd of om beurt aantal sportproefjes. Het is niet om het eerst, 
gewoon ieder aanwezige die alle proefjes uitvoert krijgt achteraf een medaille van Agnes (zilver 
met rood lint met AKC, naam, 7-kamp of omnisport, jaartal) 
Spelers brengen hun fiets mee naar AKC 
Tot dan en good luck!!!!, Namens de coaches,   
Agnes  
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6. Korfbalschema AKC/Luma: programma 2017-2018 voor U6, U8 en U10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ploeg woensdag zaterdag Coaches 
U6  14u00 tot 15u00 Anke, Leen, Jessy, Rubi en Amber 
U8 18u30 tot 19u30 14u00 tot 15u30 Yamina, Jens, Imke, Bert 
U10 18u30 tot 19u30 14u00 tot 15u30 Debby en Jana 
Hopelijk zien we alle spelertjes telkens tijdig verschijnen. 
 
datum wat wie 
Woe 2/05 Vrije training U8, U10 
Zat 5/05 Veldtraining voor U6 met special: omnisport - trofee: lees 7-kamp  

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
Na de trainingen en wedstrijden: pannenkoeken eten dankzij Irma, Rosita en Danny 

U6 
 
U8, U10 

Woe 9/05 Vrije training U8, U10 
10-12/05 Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk 

Geen training voor U6 
Alle jeugd 
vanaf U8 

Woe 16/05 Vrije training U8, U10 
Vrij 18/05 Voor alle ouders: Fuif en Tasting op AKC  
Zat 19/05 Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en korfbalkoningin U6, U8 en U10. 

Daarna: eten van gezonde fruitspiezen, dankzij alweer Irma, Rosita en Danny 
U6, U8, U10 

Woe 23/05 Vrije training U8, U10 
Zat 26/05 Veldtraining 

Finales jeugd veld: mogelijk aanpassing van aanvangsuren trainingen 
U6, U8, U10 

Zond 27/05 X-finales Senioren Veld  
Woe 30/05 Laatste vrije training van dit korfbalseizoen U8, U10 
Zat 2/06 Veldtraining + als afsluiter van dit seizoen: poffertjes, dankzij de 3 gekende dames. U6, U8, U10 

Wie Leeftijd Coachen 
U6 3, 4 en 5-jarigen Anke (0486/16.92.25), Jessy (0474/84.77.60), Rubi (0472/05.41.10), Leen 

(0473/97.35.68), Amber (0499/43.94.50) 
U8 6 en 7-jarigen Yamina (0494/65.75.83), Jens (0479/82.28.55), Imke (0479/60.13.88) en Bert 

(0474/92.49.45) 
U10 8 en 9-jarigen Debby (0497/18.11.94) en Jana (0496/14.45.39) 
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Zond 3/06 Finales veld voor U19 en Senioren  
Zat 9/06 Combi-tornooi voor U8 en U10 

Voor de viering: allerlaatste slottraining voor U6 
Eindeseizoensviering op AKC voor alle leden en hun ouders (met BBQ en 
afscheid van dit leuke korfbaljaar) zie aparte info in flitsen  

U8, U10, 
U6, 
U6, U8, U10 

En dan zit het korfbalseizoen 2017-2018 erop, schitterende examens en een toffe vakantie voor alle AKC-ertjes en 
de coaches hopen jullie allen terug te zien in het nieuwe korfbalseizoen, 
Namens de coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Rubi, Jens, Yamina, Imke, Bert, Debby, Jana en Agnes 
 

Woensdag 2 mei 2018  

Competitie 
19u00: U16 1B: AKC/Luma B – Voorwaarts A 
De Backer Zoë, Demets Sam, Dierckx Hanne, Santos Junior Lisa, Smits Kirsi, Van Loon Elise, Van Moorleghem 
Charlotte, Vanhee Haylee 
De Prins Renzo, Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 18u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Eddy en Bjorn 
 

19u15: U19 1A: Boeckenberg A - AKC/Luma (KG) 
De Maeyer Brooklyn, Denie Amber, Grasso Lara, Nevejans Chaya, Palinckx Alexia, Remeysen Rubi 
Vervoort Yari, Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 18u15 op Boeckenberg Jeugdleiders: Chris en Kenny 
Boeckenberg Sportcenter Grensstraat, 9 2100 Deurne 
Wegwijzer/B : komende uit richting Gent (via E17, E34 of N70) in Antwerpen, Ring R1 nemen of komende van uit richting Brussel (via A12 of E19) in Antwerpen, 
Ring 1 nemen, vervolgens afrit E313/E34 (richting Luik, Eindhoven) nemen tot afslag 18 - Wommelgem 
Komende van uit richting Turnhout (via E34) of Luik (via E313) : afslag 18 - Wommelgem nemen; na de afslag de R11 (Autolei en Frans Beirenslaan) volgen 
richting Mortsel, Luchthaven Antwerpen tot de De Robianostraat (3e verkeerslichten, voor warenhuis Carrefour), op het kruispunt rechtsaf, tot de 2e verkeerslichten 
(Café Pony Pub) rechtsaf de Grensstraat in. Na 50m ligt links de ingang van het Sportcenter Boeckenberg. 
 

19u45: U16 1A: AKC/Luma A - Sikopi 
Collin Krikry, De Boeck Vaja, De Ryck Lotte, Denie Eline, Ramic Nina, Wellens Famke 
Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Van der Thalen Scott, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 18u45 op AKC                                                                                  Jeugdleiders: Jan, Johan en Matthias 
 

Vrijdag 4 mei 2018  

Competitie 
19u00: U12 2B: AKC/Luma – Voorwaarts A 
Belbettah Yasmine, Noens Lisa, Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Geurs Lucas, Smits Seth, Van Camp Kamiel, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 18u00 op AKC Jeugdleiders: Kim en Jessy 
 

20u00: U16 1B: Temse A - AKC/Luma B  
De Backer Zoë, Demets Sam, Dierckx Hanne, Santos Junior Lisa, Smits Kirsi, Van Loon Elise, Van Moorleghem 
Charlotte, Vanhee Haylee 
De Prins Renzo, Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 19u00 op Temse Jeugdleiders: Eddy en Bjorn 
Komende van E17 uit de richting Gent of Antwerpen :afrit nr 15 richting Temse nemen (N16). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Gasthuisstraat) dan 
tweede straat rechts (Gebroeders Van Raemdonckstraat) kruispunt oversteken (Clemens de Landsheerlaan); na huisnummer 26 kan u links parkeren op de parking 
van het JOC en van daaruit is er een rechtstreekse doorsteek naar de velden. 
 

Zaterdag 5 mei 2018  

U8 League 
14u00: U8 Borgerhout/GW - AKC/Luma – Boechout 
Cheraa Noor, Duyck Pixie, Guesmi Sanaa, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Detremmerie Jules, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper 
Bijeenkomst: 13u30 op Borgerhout/GW Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
Borsbeeksteenweg 65a tussen de huisnummers 65 en 67 in Deurne. 
Komende over de R1 : deze volgen richting Hasselt, Luik E34-E313, tot afrit Wommelgem, direct rechtsaf over Autolei, Frans Beirenslaan tot aan 
Borsbeeksteenweg (zie G.B. magazijnen, rechtsaf tot aan de hiervoor vermelde huisnummers). 
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U10 League  
14u00: Temse 2 – Neerlandia - AKC/Luma 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Backer Cleo, De Meester Fen, Huyben Nette, Lowyck Lisa, Schellens Rifa, Van Hove 
Amy 
Ordon Ebe, Demets Matthias, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp 
Bijeenkomst: 13u30 op Temse Jeugdleiders: Debby en Jana 
Komende van E17 uit de richting Gent of Antwerpen :afrit nr 15 richting Temse nemen (N16). Aan de tweede verkeerslichten naar rechts (Gasthuisstraat) dan 
tweede straat rechts (Gebroeders Van Raemdonckstraat) kruispunt oversteken (Clemens de Landsheerlaan); na huisnummer 26 kan u links parkeren op de parking 
van het JOC en van daaruit is er een rechtstreekse doorsteek naar de velden. 

 
Competitie 

13u30: U14 1A: AKC/Luma – Ago Aalst 
Audenaert Lotte, Collin Kia, Nevejans Kadisha, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Davidts Ernst, Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 12u30 op AKC Jeugdleiders: Robbie en Kevin 
 

13u30: U16 1A: Vobako B -AKC/Luma A (KG) 
Collin Krikry, De Boeck Vaja, De Ryck Lotte, Denie Eline, Ramic Nina, Wellens Famke 
Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Van der Thalen Scott, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 18u45 op AKC                                                                                   Jeugdleiders: Jan, Johan en Matthias 
 
Molenstraat in Lichtaart (kunstgras) 
Komende uit de richting Antwerpen : kies autosnelweg E34 - neem uitrit 22.  Neem op de rotonde de 2de afslag richting Gierle.  In Gierle centrum rij je rond de 
kerk en volg je richting Tielen / Lichtaart.  In Tielen centrum volg je richting Lichtaart (rechtdoor).  

Bij het binnenrijden van Lichtaart centrum draai je aan het Esso-tankstation linksaf en volg je de bordjes sportvelden. 
 

14u30: U16 1B: ASKC A - AKC/Luma B  
De Backer Zoë, Demets Sam, Dierckx Hanne, Santos Junior Lisa, Smits Kirsi, Van Loon Elise, Van Moorleghem 
Charlotte, Vanhee Haylee 
De Prins Renzo, Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 13u30 op ASKC Jeugdleiders: Eddy en Bjorn 
 
Sportcomplex De Zeurt  
Komende uit de richtingen Gent-Brussel (E17-E19), Hasselt (E34-E313): doorrijden op R1, richting E19 Nederland (Breda), tot afrit Merksem-Schoten (afrit nr. 
5). Komende uit de richting Nederland - Breda (E19); rij richting Antwerpen en neem afrit 5 Merksem-Schoten. 
Richting Merksem tot aan de verkeerslichten juist voor GB Quick-Carrefour en vervolgens links afslaan in de Hortsebaan, deze blijven volgen tot aan de tweede 
verkeerslichten, daar links afslaan in de Ridder Walter van Havrelaan, ongeveer 1 km verder, 100 meter voor de verkeerslichten bevindt zich links het sportcomplex.  
Om de parking te bereiken: de Eksterdreef inslaan en 50 meter verder rechtsaf op de parking. Doorrijden tot achteraan de parking en het voetpad naast de beek 
volgen. 
 

15u00: U12 2B: AKC/Luma – Sikopi B 
Belbettah Yasmine, Noens Lisa, Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Geurs Lucas, Smits Seth, Van Camp Kamiel, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 14u00 op AKC Jeugdleiders: Kim en Jessy 
 
 

Zondag 6 mei 2018  

Competitie 
10u00: U14 1A: AKC/Luma – Temse A 
Audenaert Lotte, Collin Kia, Nevejans Kadisha, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Davidts Ernst, Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 9u00 op AKC Jeugdleiders: Robbie en Kevin 
 
 

11u15: U19 1A: AKC/Luma – Temse A  
De Maeyer Brooklyn, Denie Amber, Grasso Lara, Nevejans Chaya, Palinckx Alexia, Remeysen Rubi 
Vervoort Yari, Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 10u15 op AKC Jeugdleiders: Chris en Kenny 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 
AKC/Luma – The Vikings : 24 - 2 
 
Aanval :           Jarri – Lowie – Jade – Lisa 
Verdediging : Kamiel – Seth – Yasmina – Youna 
Reserve :        Fen, Mitch & Ella 
Afwezig :        Kato & Lucas 
Score verloop :  
1-0 INLOOP LOWIE 
2-0 INLOOP LISA 
3-0 INLOOP JADE 
4-0 ONDER KORF JADE 
5-0 INLOOP LOWIE 
6-0 SCHOT LOWIE 
6-1 SCHOT TEGEN KAMIEL 

7-1 INLOOP JADE 
8-1 SCHOT JADE 
9-1 INLOOP LOWIE 
10-1 INLOOP JADE 
11-1 SCHOT JADE 
12-1 INLOOP SETH 
13-1 SCHOT KAMIEL 
14-1 INLOOP YOUNA 
 
RUST 
Fen ipv Youna 
Mitch ipv Lowie 
15-1 INLOOP MITCH 
16-1 SCHOT JARRI 
17-1 INLOOP JARRI 
18-1 SCHOT JARRI 
18-2 SCHOT TEGEN KAMIEL 
19-2 SCHOT LISA 
Youna ipv Jade 
Lowie ipv Jarri 
20-2 SCHOT SETH 
21-2 INLOOP SETH 
22-2 SCHOT SETH 
23-2 SCHOT FEN 
24-2 SCHOT KAMIEL 
 
Wat een score deze week, wauw, goed gedaan U12’jes. We kregen ook de hulp van enkele U10’tjes, Fen en Mitch 
die ook beiden hun goaltje meepikten.  Ella mocht spijtig genoeg niet meedoen daar er geen licentie was, maar 
hopelijk hebben jullie er toch van genoten om een beetje te proeven van hoe het volgend seizoen zal zijn J – SUPER 
goed gedaan!! Goalgetter en later ook party-animal van de dag was Jade met maar liefst 6 doelpunten. Dit was een 
wedstrijdje om het vertrouwen een beetje naar boven te halen. We zagen het als een soort van ”schot-training” 
want doorlopers ging iets te makkelijk. Daarom hadden jullie de opdracht  gekregen om enkel op schot te scoren en 
grotendeels is dit gelukt. De tegenstanders van de eindronde zijn spijtig genoeg niet van groot niveau, probeer 
jullie toch de laatste wedstrijden nog te motiveren en dat extra’tje bij te geven, al is het enkel voor jullie zelf !. 
Woensdag op post voor de training en vrijdag aanstaande is het match tegen Voorwaarts – in form hé. 
 

De U12 coachen 
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U14 
 

Finale Beker van België 
 

 

 
 
Vobako – AKC : 3 - 6 (1-2) 
Doelpunten voor/tegen 
 
Dames : Evi  – Lotte  – Kadisha 1 – Kia 1/1 (Milla – Jolien) 
Heren : Noah 2/1 – Rune 1/1 – Ernst  – Albert 1 (Matthias – Kian) 
 
Finale BvB op de velden van Borgerhout. Heel mooie nieuwe kantine, wat een verschil met het vorige. 
Tegenstrever : opnieuw onze vrienden uit de “hel van de Kempen”. Hier hadden we nog een eitje mee te pellen en 
een 2de verlies zou hard aankomen. Vorige week haalden we tegen de Kwikkers nog een zwaar bevochten zege wat 
ons wel een boost gaf want ondanks het mindere spel konden we toen met inzet en vechtlust tonen dat we klaar 
waren.  De vraag was nu zouden we geleerd hebben uit het verlies in Herentals ?  
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De wedstrijd ging snel van start maar stokte dan volledig. Zoals in Herentals hadden we moeite om in 1 vak te 
kunnen scoren. Door het klein dipje is het blijkbaar moeilijk om terug evenwicht te vinden in de vak 
samenstellingen. 2 doelpunten in 1 helft is veel te weinig maar wat gezegd van Vobako … maar 1 doelpunt en 3 
over de hele wedstrijd. Dit wil zeggen dat onze verdediging top staat. In Herentals acteerden we zenuwachtig, 
gaven we meer kansen weg en scoorden we ook moeilijk maar nu was het veel doordachter, rustiger en voelde we 
de hele wedstrijd dat we boven lagen. Onze coachen wisselden nu ook doordacht en goed wat resulteerde in een 
uiteindelijk meer dan verdiende gouden medaille en dat we opnieuw die mooie Beker op de kast in AKC zullen zien 
staan voor een jaar. Jullie hebben er hard voor gewerkt maar het allerbelangrijkste is dat we een ploeg hebben 
gezien die heeft geleerd uit de vorige wedstrijd. We hebben een ploeg gezien die rustig ontwikkeld en die de kunst 
verstaat om dat allerbelangrijkste, ontwikkeling, te combineren met strijden voor de prijzen. Geniet van deze 
momenten, het is weinig ploegen gegeven. 5 Bekers te verdelen en daarvan zijn er 2 naar AKC gegaan (U19 en 
U14) en 2 naar Vobako (U10 en U16) dan weet je dat je in weinig andere teams dit kan en zal meemaken (1tje voor 
BKC – U12). Geniet hiervan girls en boys. Nu focus op het veld want daar is ook nog wat te rapen en daar staan 
we nog op koers. Vobako is daar de rol aan het lossen dus een finale tegen Kwik of BKC is eens een ander mooi 
vooruitzicht.  
Volgend weekend 2x knallen (Temse en Aalst). 

SUCCES, DN 
 

U16A1 
 
Finale Beker van België   Vobako - AKC/Luma : 8 - 5  
Aanval:        Eline, Nina 1, Brend, Vinnie 1sw 
Verdediging: Famke 2sw, Lotte, Luwis, Scott 
Invallers:      Renzo 1, Vaja, Kyan, Ernst 
 
Wat een bizarre wedstrijd ! Waar dezelfde ploegen in de zaalfinale zorgden voor een heerlijke pot korfbal, werd het 
nu een draak van een match. Om te begrijpen wat er vandaag allemaal gebeurde is mijn korfbalverstand 
waarschijnlijk te klein. 
Het begon al met een verrassende opstelling van Vobako, waarbij sterspeelster Floor op de bank bleef. Na 10 
seconden kwam zij er dan toch in om Eline te gaan bewaken. Ondertussen stond het al 1-0 na een verre knal van 
Vobako-kapitein Julie. We kennen de tegenstanders ondertussen al allen bij naam ! In de beginfase hield Nina ons 
recht. Zij scoorde mooi de 1-1 en verdedigde sterk op Floor, met tal van onderscheppingen. Ondertussen zette 
Famke een strafworp om na fout op haarzelf. Ook langs de andere kant werd een stip benut. En toen begon Vobako 
langzaam aan weg te lopen. De dames voerden de forcing en de heren pakten de rebounds. Drie verschillende 
dames zorgden voor 5-2. Famke bracht ons vanop de stip terug tot 5-3. Voor de rust kregen we er echter nog 3 
binnen, voor het eerst ook eentje van een Vobako-heer.  
 
8-3 bij de rust, het zag er slecht uit. Net als in de competitiewedstrijd vorige week waren we weer op achtervolgen 
aangewezen. 
Maar wat was dat allemaal in die tweede helft ? Het leek wel alsof er iets verkeerd was met de korven, want 
tientallen minuten aan een stuk werd er langs beide kanten niet gescoord. Het was pas bij de vele doelpunten in 
de match van onze U19 dat we beseften dat het toch aan de spelers moet gelegen hebben dat er bij onze U16 niets 
inging. Of lag het aan de scheidsrechter, die ook wat ging krasselen, langs beide kanten ? Of lag het aan de 
coachen, die heel wat verrassende vervangingen uit hun mouw toverden ? Zowel Vobako als wijzelf bakten er niets 
meer van, of misschien alleen in verdediging. Enkel Renzo, en Vinnie op strafworp konden nog scoren. Bij Vobako 
lukte zelfs niets meer, tenzij ons op afstand houden. Eigenlijk wonnen we de tweede helft met een (beschamende) 
voetbalscore: 2-0. Maar dit is zelfs geen troost, want in de eerste helft lieten we de tegenstander te ver uitlopen. 
Met maar twee veldgoals in een wedstrijd kan je niet winnen. En dus won Vobako terecht de bekerfinale. 

Jan 
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U19 
 
Finale Beker van België   AKC/Luma - Kwik : 26 - 22 
Aanval :           Demy 2 - Raf 8 (2 pen)/Yari - Lara/Amber - Brooklyn 2/Alexia/Brooklyn 
Verdediging : Kian 6 - Lars 7 (2 pen)/Loran - Rubi 1 - Alexia/Chaya 
 
48 korven : een aantal waar menige eerste ploeg enkel van kan dromen. Na de quasi voetbaluitslagen die we in de 
rest van de wedstrijden kregen, was deze wedstrijd een doelpuntenfestival. Een wedstrijd om duimen en vingers 
bij af te likken, de supporters kregen een spannend potje korfbal voorgeschoteld. 
Na de winst van onze U14 en het zilver van onze U16, zaten/stonden we allemaal, nagelbijtend, gespannen af te 
wachten of we deze wedstrijd weer aan de kwikzilveren bijtjes zouden moeten laten, maar..... blijkbaar was de 
Kwik thermometer stuk gevallen en rolden de kwikzilveren bolletjes alle kanten op. Waar Kian tijdens de 
zaalwedstrijd door Jordi nog aan banden werd gelegd, was het ditmaal Jordi die beperkt werd tot 1 spelkorf en 
Kian die de weg naar de mand had gevonden, in die mate zelfs dat hij in de loop van de tweede helft een ander 
bijtje als tegenstander kreeg. Waar Famke tijdens de zaalwedstrijd haar ijselijk correcte vrije worpen binnen 
wierp, werd ook zij door Alexia grondig beperkt, in die mate dat de coach van Kwik het nodig vond haar naar het 
andere vak te brengen in de hoop dat ze daar beter zou scoren. Maar dat was buiten Chris gerekend, die ook 
tactische wissels kent, en Alexia terug tegen Famke liet postvatten. Waar Axel De Pauw regelmatig tekent voor 7 
tot 8 goals werd hij door Raf bondig gestopt en kon hij, weliswaar slechts in een halve tijd, slechts 1 spelgoal scoren 
(troppo dolce vita in Italia?).  
 
De mannen in het blauw floten en vlagden niet altijd even correct, maar wel consequent tegen beide ploegen zodat 
zij uiteindelijk geen invloed hadden op het spelverloop. 
 
De eerste helft speelde AKC/Luma op vleugeltjes. De eerste korf werd gescoord door Brooklyn, die de thuisreis 
vanuit Italië goed verteerd had. Maar al snel keek AKC/Luma toch tegen een achterstand van drie punten aan en 
kregen de tiffosi het benauwd. Eens onze jongens en meisjes de weg naar de korf goed gevonden hadden, was het 
hek van de dam. Dankzij een inloper van Demy, een shot van Rubi, een vrije worp gescoord door Raf en nogmaals 
Brooklyn van ver, stonden we terug gelijk en kon de strijd opnieuw beginnen : tot 9-9 bleef Kwik bij, maar dan 
duwden de jongens en meisjes van AKC/Luma op het gaspedaal en werd de voorsprong vergroot tot een ruime 19-
13 bij de rust. Hoezo RUST? is dit dan geen eindstand? Neen, spijtig genoeg niet en er moesten nogmaals 35 
minuten gespeeld worden. 
 
Het verschroeiend hoge ritme ook nog volhouden in de tweede helft, was een quasi onmogelijke opdracht, dat werd 
ook onmiddellijk duidelijk in de tweede helft. Maar ook Kwik had niet meer dezelfde puf van daarvoor. De 
shotkracht was duidelijk verminderd. De tweede helft was het Kwik dat de meeste korven scoorde, maar gelukkig 
niet in die mate dat de overwinning voor AKC/Luma nog in het gedrang kwam. Met de overwinning op zak werden 
er nog een aantal applausvervangingen gedaan en kregen de jongens en meisjes van AKC/Luma de gouden 
medaille rond de nek gehangen. Zo brachten zij de Beker van België U19 voor de tweede keer op rij (en voor de 
tweede keer via een voor velen onverwachte overwinning - Oh Yea of little faith) naar de kantine van AKC/Luma, 
waar zich een feestje ontpopte voor onze drie jeugdploegen, na een succesvolle campagne : 2 gouden en 1 zilveren 
medaille. Proficiat AKC, na de gouden medaille van de U16 in zaal, nu 2 op 3! En zoals men zegt in het Engels : 2 
out of 3 ain't bad. 
 
Van mijn part toch nog een extra proficiat aan onze jongens en meisjes van de U19 : ik heb altijd gezegd dat Kwik 
een haalbare kaart is, mits de nodige inspanning en concentratie en zo zien jullie maar : geloof in jezelf en in je 
ploeg en je doet wonderen. 
 
Het seizoen is natuurlijk nog niet ten einde : na het jammerlijk verlies op het veld van Temse is het nu alle hens 
aan dek om de resterende competitiewedstrijden winnend af te sluiten, voor de veldfinale. Een heel moeilijke 
opgave gelet op het feit dat er nog twee wedstrijden tegen Boeckenberg A op het programma staan, waarvan de 
eerste al op 2 mei moet gespeeld worden. Keep in the flow van gisteren, blijf geloven in jezelf en in je ploeg, blijven 
trainen en spelen als ...ONE TEAM. 

Saké 
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