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Korfballers van het jaar
Shiara Driesen en Jari Hardies
Wij zijn megatrots op onze twee “toppers”

AKC/Luma valt drie keer in de prijzen
bij het “Gala van de Gouden Korf”
Vrijdagavond was het verzamelen geblazen in zaal Zappa voor het “Gala Van de gouden korf”. De zaal zat
afgeladen vol, het nieuwe concept viel duidelijk in de smaak bij velen. Een ganse trits van prijzen werd uitgereikt.
Eerst kwamen de teams van Boeckenberg 1 en Kwik U19 aan de beurt voor het behalen van de zaaltitels 20172018 en het team van Voorwaarts voor de overwinning in de beker van België, trofee Gaston Van Steenbergen.
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Nadien waren er prijzen voor de fairste speelster (Liesbet Bollaerts) en speler (Ben Wauters) uit de voorbije
zaalcompetitie, voor de topscoorders uit promo- en topleague (Zahrah Verhoeven, Johan Ooms, Julié Caluwé en
David Peeters), voor de beste spelers van de NDN zaalcompetitie (Julie Caluwé en David Peeters), waarbij
laatstgenoemde de terechte opmerking maakte dat er wat scheelt aan de formule van deze verkiezing. Hij stelde
voor om in de toekomst punten te geven aan de drie beste speelsters en spelers van een wedstrijd (dat kunnen er
dan drie uit dezelfde ploeg zijn) en niet meer 1 speler en 1 speelster van elke ploeg te bedelen met punten. Op de
manier waarop er nu punten worden gegeven zijn mindere ploegen met slechts één of twee degelijke spelers in hun
team teveel in het voordeel.
Jari, David Peeters, Eddy Van Hoof en Detlef Elewaut hadden ervoor gezorgd dat de afscheidnemende Diamonds
(Nikki, Karen, Patty, Nick en Jesse) niet vergeten werden en met een cadeautje naar huis mochten. Mooi gebaar,
ook wij willen niet nalaten deze vijf spelers te danken voor hun jarenlange inzet voor het nationale team. De
opvolging zal niet makkelijk zijn, daar zal de nieuwe bondscoach, Detlef Elewaut, nog een hele klus aan hebben.
Bij de uitreiking van de fair-play trofee, een initiatief van de immer sympathieke en ons welbekende Luc
Vingerhoedts van Luma, kwamen er drie ploegen in aanmerking die elk met een mooi bedrag naar huis mochten.
Op de derde plaats eindigde Borgerhout/GW met een bedrag van 500 euro, op de tweede plaats eindigde
Voorwaarts met een bedrag van 750 euro en plaats 1 was weggelegd voor onze eigen vereniging, waarbij onze
voorzitter een cheque van Luma mocht ontvangen van liefst 1.250 euro uit de handen van onze sponsor himself.
Bij deze willen wij al onze spelers én supporters van harte danken voor de betoonde sportiviteit gedurende de
ganse zaalcompetitie, deze prijs willen we dan ook opdragen aan gans de vereniging en wensen jullie proficiat! Het
geld zal goed besteed worden aan de bouw van onze nieuwe kantine.
Er was ook nog een uitreiking van de geheime prijs en die ging naar Ive Van Rompaey van Sportbeat voor zijn
inzet in het uitdragen en propaganderen van onze sport. Hij mocht uit handen van de bondsvoorzitter, Danielle
Ruts, een prijs ontvangen en dit kunnen we alleen maar toejuichen, want ook wij van AKC/Luma vinden dat Ive
fantastisch werk levert voor onze korfbalsport.
Daarna was er het derde en laatste blok en hier werden de voornaamste prijzen uitgereikt. Eerst was er de
scheidsrechter van het jaar en het zal niemand verbazen dat dit voor de derde opeenvolgende keer Miguel Wensma
en Maarten Van Och werden. Zij staan, net zoals dat jaren geleden het geval was met Piqueur op eenzame hoogte
aan de top en dat zal zo nog wel een tijdje zo blijven vermoeden we. De titel van coach van het jaar ging naar
Jurgen Frensh en zijn assistent Ken Coeckaerts, wat vooral te maken had met het feit dat Kwik de veldtitel
binnenhaalde, kruisfinales speelde in zaal en ook nu goed op weg is om kruisfinales veld te spelen. Proficiat
Jurgen en Ken! Wel opvallend dat Jurgen sprak over een super jong team dat zij onder hun hoede hebben terwijl
daar Ben Wauters (zeg maar een ouderdomsdeken) en Yannick Wauters (toch ook niet meer écht van de jongsten)
spelen…
Daarna kwam voor AKC/Luma dé apotheose van de avond. Bij de verkiezing van de “Korfbalster van het jaar” ging
het tussen Julie, Liesbet en onze eigen Shiara. Deze laatste had er al eens naast gegrepen, wat zou het nu worden?
De verlossing kwam er toen Danielle Ruts de gouden kaart met daarop de naam van onze Shiara eruit haalde. Het
was gelukt, het vele en harde werk van Shiara werd beloond en zij mocht de begeerde trofee in ontvangst nemen.
De altijd welbespraakte Shiara wist te vertellen dat zij enorm blij was met deze trofee maar dat ze veel liever de
zaaltitel, samen met haar ploeggenoten, had binnen gehaald. De prachtige campagne in Barcelona zal er voor veel
hebben tussen gezeten dat Shiara eindelijk de bekroning binnen haalde die ze verdiende. Misschien te laat, maar
beter laat dan nooit. De sympathieke dame met de meeste drive en de grootste inzet uit de Belgische competitie
mag zich een jaar lang “Korfbalster van het jaar” noemen.
De laatste prijs was die van “Korfballer van het jaar” en hier waren de genomineerden David Peeters, Jarni
Amorgaste en onze Jari. Na een fantastisch seizoen, een geweldige Europabekercampagne en het winnen van vele
tot niet alle luchtduels hadden we stiekem gehoopt op een overwinning van Jari. David is altijd een te duchten
tegenstrever voor deze prijs (hij won hem al drie keer), maar na de degradatie uit de topleague hadden we er alle
vertrouwen in. Voor Jarni, die nochtans ook een uitstekend seizoen bij elkaar balde was het nog even te vroeg. Uit
de enveloppe van Danielle Ruts kwam dan ook niet meer dan terecht Jari Hardies naar voren. Onze “lange” volgt
zijn ouders Frank en Monique op, die het hem in een ver verleden al eens voor deden. Een prachtige bekroning
voor een fantastisch seizoen. De normaal gesproken welbespraakte Jari had het even moeilijk, stond naar eigen
zeggen te trillen op zijn benen en wist voor één keer niet veel zinnige uitleg te geven, de bekroning werd hem even
teveel. De viering van onze Korfbalster en Korfballer van het jaar zal in de nabije toekomst nog uitgebreid aan
komen maar we willen hierbij Shiara en Jari uit naam van ons ganse rood-witte legioen al van harte feliciteren
met hun behaalde titel!
We gaan het niet onder stoelen of banken steken dat Jari en Shiara al jarenlang mede de sterkhouders zijn van
onze fanions. Beiden hebben ze het korfbalhart op de juiste plaats en moet alles wijken voor hun sportieve daden.
Dat er twee korfballers van het jaar verkozen worden uit hetzelfde team komt niet zo heel dikwijls voor en ook al is
het niet uniek AKC/Luma is megatrots op de drie behaalde trofeeën.
We hadden zelfs nog een vierde genomineerde in de categorie van de sportiefste speler uit de NDN-competitie en
dat was Sayer, maar in die categorie ging, zoals reeds eerder gezegd, Ben Wauters met de prijs naar huis.
Pit
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
VOORWAARTS 1 - AKC/LUMA 1: 18 - 20
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheids:
3
6
8
9
10
11
16
17
17
18
20
21
22
23
30
31
32

1 1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
6
6
6
6
6

-

Sayer (3) – Jarre (5) – Maite (0) – Shiara (1)
Jari (5) – Levi (1) – Jade (2) – Steffi (1)
Shari (2)
Miguel Wensma – Maarten Van Och (goed)

0 Christoph Hellemans
Jarre mist stip
1 Shiara
2 Jade
2 Jens Vogels
3 Sayer
3 Jef Van Pelt
4 Jari
4 Jens Vogels
5 Jarre
5 Christoph Hellemans
5 Brice Mardeson
6 Steffi
7 Jarre
8 Jarre
9 Jade
10 Jari

schot
schot
korte kans
schot
schot
stip
schot
schot
inloop
schot
achter korf
schot
stip
schot
schot
stip

3
5
7
9
10
11
12
13
15
16
19
18
20
22
26
27
28
28
29
31
32
33

7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12
12
13
13
14
14
15
16
16
17
18

-

10
11
12
13
13
14
14
15
15
15
15
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20

Christoph Hellemans
Jarre
Levi
Shari
Kane Gerlo
Jarre
Jef Van Pelt
Shari
Lauren Dennis
Isha Pouillon
Julie Caluwé
Jari
Sayer
Christoph Hellemans
Jari
Julie Caluwé
Sayer
Kane Gerlo
Jens Vogels
Jari
Christoph Hellemans
Kane Gerlo

schot
stip
schot
schot
schot
korte kans
schot
achter korf
inloop
omdraaier
inloop
korte kans
onder korf
vrijworp
stip
schot
schot
schot
schot
stip
schot
stip

Laat ons duidelijk zijn, er was deze week maar één optie en dat was winnen. Bij verlies kon Scaldis naderen tot op
3 punten en Floriant zou dan op 1 puntje blijven hangen. Bovendien zijn we het aan onze stand verplicht om naar
boven te kijken en niet naar beneden, bij verlies zouden we helemaal uitgeschakeld zijn voor de kruisfinales.
In een zonovergoten Fort van Edegem werd de wedstrijd gestart nadat de geschenken aan de spelers van het jaar
(Shiara en Jari), de speelster van de NDN topkorfballeague (Julie Caluwé) en de scheidsrechter van het jaar
(Miguel Wensma en Maarten Van Och) werden uitgedeeld door beide ploegen.
De stand van beide ploegen was zwak, de eerste warmte had daar zonder enige twijfel mee te maken. Na 10
minuten stond er een matige 2 – 2 op het bord na doelpunten van Shiara en Jade (knappe wedstrijd van beide
dames!). Ook scheidsrechter Miguel Wensma was die eerste tien minuten bij de les, hij keurde een doelpunt van
AKC/Luma goed dat niet eens door de mand ging (misschien al op voorhand van zijn flessen gedronken?) maar
vanaf minuut 10 verliep alles terug normaal, gingen beide ploegen beter spelen en nam de ref de wedstrijd terug in
handen zoals we dat van hem gewoon zijn, zonder weinig tierlantijntjes en bijzonder consequent.
De doelpunten vielen om en om en het bleef gelijk opgaan tot AKC/Luma op het einde van de eerste helft een
tussenspurtje plaatste en met een vijf op een rij van Steffi, 2x Jarre, Jade en Jari de bordjes van 6 - 5 naar 6 – 10
lieten verhangen. Knap van ons team dat duidelijk een optie nam op de overwinning.
Direct na rust kwam Shari de verbrandde Steffi vervangen en zij deed dat uitstekend. Zij bracht veel beweging en
wist er twee binnen te prikken, een uitstekende invalbeurt van Sharike! Ondertussen nam AKC/Luma onder
impuls van Jari, Jarre en Sayer de wedstrijd stevig in handen en liep uit naar een maximale zes punten kloof. Dat
je met Voorwaarts nooit klaar bent wisten we op voorhand en mits duizend wissels en talrijke spelonderbrekingen
kwamen zij toch nog dichter en werd het op het einde zelfs nog even spannend. Door het ondoordachte spel van de
onzen die te weinig deden met het extreme afzakken van Voorwaarts kwamen de groenen nog tot op twee
doelpunten terug, maar de tijd was te kort om ons het vuur aan de schenen te leggen in de eindfase.
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AKC/Luma speelde een sterke partij en won verdiend. De sterke Voorwaarts-dames kwamen niet in het stuk voor.
Julie werd uitstekend uit de wedstrijd gehouden door Maite, Jade speelt week na week beter en beter en heeft nu
wél het nodige vertrouwen waardoor ze terug begint te scoren, Shiara deed haar titel van Korfbalster van het jaar
alle eer aan en gaf zich voor de volle 100 %, Steffi ondervond teveel hinder van haar brandwonden en moest
vervangen worden door Shari, die het zowel aanvallend als verdedigend uitstekend deed.
Ook langs herenzijde hadden we weinig reden tot klagen. Jari droeg zijn vak zoals alleen hij dat kan en wist er
bovendien ook nog vijf binnen te leggen, iets wat hem werd nagedaan door een sterke Jarre. Sayer deed het op zijn
gekende manier tegen de immer degoutant spelende Brice en Levi speelde een keurige partij.
We zijn ondertussen op gelijke hoogte van Sikopi gekomen en op 1 puntje van Voorwaarts. De opdracht is
duidelijk: de twee komende wedstrijden thuis tegen Boeckenberg en Scaldis moéten gewonnen worden willen we
nog kans maken op de kruisfinales. We gaan er dan ook vanuit dat ons team er alles zal aan doen om volgende
week 100 % gemotiveerd aan de inworp te verschijnen en dat onze suppo’s voor deze twee laatste thuiswedstrijden
van deze veldcompetitie massaal zullen aanwezig zijn.
Pit.

Spreuk van de Weuk
Dé Speelster, dé speler en hét Fairplay-team,
Allen van dezelfde club …
nog nooit gezien !!
R4a-Deurne – AKC Luma: 7- 13
(Kampioenen olé olé)
Terwijl zondag morgen langs de lijn van het bijna gesmolten kunstgras van de stad Antwerpen, en tevens ook van
R4a-Deurne, de meeste R4aDers werden verrast door de opgekomen prominenten korfballers, waaronder vele
korfbalvanhetjaarders oud internationalen, Europacupwinnaars, en gewoon sympathiek voetvolk, maakten wij,
titanen van “ de 4 “ ons langzaam op om het bestuur van AKC op kosten te jagen en de zoveelste felbegeerde
kampioenspolo in de wacht te slepen,….
U begrijpt dat de zenuwen gespannen waren…. Zodanig zelfs dat sommige spelers bijna het beginsignaal niet
haalden vanwege de zenuwen? maagproblemen? wie zal het zeggen, gelukkig net voor aankomst en met behulp
van de wolfkes kon de kater in het Schijn worden geloosd….. Sommige andere ” 4 “ leden konden blijkbaar de
spanning niet aan en zochten allerlei uitvluchten om niet te moeten aantreden, of erger nog, om niet mee de
overwinning met alcoholische dranken te moeten vieren. Genoeg gezeverd, de afwezigen hadden dus ongelijk, zon,
goesting, talent en koppijn in overvloed aanwezig.
De match : Eerste minuut nog zon in de ogen ( van den arbiter ? ) en 1-0, 2e minuut Bertje Scherp 1-1 naar 1-2 via
tjer, Nick met zuivere vrijworp,2-3, tjer 3-4, Jens mist strafworp, maar na Kim Mattis forcing van Valerie, 2e
poging Jens en ondertussen 3-5. Pris verdedigend alles onder controle, Anneke in rebound, Aida in bloedvorm en
Yacine kort leggen de ruststand vast 4-7.
Na het water, veel water, Bertje op dreef 4-8 maar offensief tegenwerk van r4ad naar 6-8, onze Nick met
bommeke, 6-9, ne korte van onze langste, Ben 7-10, Aida ruikt al Cava 7-11, en Bertje Scherp met -dubbele, 7-13 !!!
titel binnen !!!!
Bedankt Suppo’s voor uw wild enthousiasme, bedankt Rik voor fairfluitje, bedankt R4aD voor
fairplay, bedankt stad voor fijn veld, bedankt mensen voor en achter de toog, bedankt Frank Deboosere voor
zonneke, bedankt Pidpa voor levering douche water, bedankt fanions voor fijne middagvertoning… ik hoop maar
dat ik niemand vergeten ben……? nvdr: Serge uw bakje bier staat klaar, uitstel is geen afstel !!! Santé

Spreuk van de dag:
Uiteindelijk telt niet het vliegen, maar wel de vlucht
Uw cap tjer
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 13 MEI 2018
15u30: AKC/LUMA 1 – BOECKENBERG 1
14u00: AKC/LUMA res. – BOECKENBERG res.
12u40: AKC/LUMA 2: VRIJ

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

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

09u45: AKC/LUMA 4 – SPARTA RANST 2

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

11u00: AKC/LUMA 5 – BEVEREN-WAAS

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

Vrijdagavond was er het Gala Van De Gouden Korf waarover u op de eerste bladzijde van deze Flitsen meer kan
lezen. Zaterdag en zondag kwam het sportieve gedeelte aan de beurt en we deden het vrij behoorlijk deze week. Bij
de U19 waren er twee knappe overwinningen te noteren, zij wonnen woensdag met 1 doelpunt verschil op het veld
van Boeckenberg en zondag maakten ze een zes doelpunten achterestand goed op Temse om uiteindelijk nog met
19 – 17 te winnen. Volgende zondag is het dus D-Day, een overwinning of gelijkspel thuis tegen Boeckenberg
brengt onze U19 in de finale op het veld. Na de kruisfinale zaal en de winst in de beker zou dit een fantastische
prestatie zijn van rood-wit. We verwachten dan ook heel ons rood legioen zondag a.s. om 11.15 u om onze U19-ers
naar de finale te loodsen. De U16A kreeg eveneens een tweeluik voorgeschoteld en won beide partijen, hier zal de
partij tegen Vobako A uitsluitsel moete geven of ze in extremis toch nog naar de finale zouden geraken. Deze
wedstrijd kan u komen bekijken a.s. zondag om 10 u. Onze U14 zijn ondertussen zonder problemen op weg naar
een volgende finale, indien zij ook zondag a.s. op onze velden om 9.30 u winnend kunnen afsluiten tegen Putse is
ook hun finale zo goed als binnen. U ziet het: place tot be is zondag a.s. AKC/Luma waar er veel zoniet alles zal
beslist worden over de jeugfinales. Slagen we er ook hier nog in om drie ploegen in finale te krijgen?
Onze U16B is eveneens goed bezig, zij wonnen er twee en verloren er eentje en zijn dus aan een uitstekend seizoen
bezig. En ook op onze U12 stond deze week geen maat, ook zij sloten winnend af. Knap hoor van onze jeugd!
En wie het ook uitetskend doet zijn onze gewestelijke ploegen. AKC/Luma 3 sloot winnend af en is nu reeds zeker
van de titel, waarvoor onze welgemeente felicitaties aan de ploeg van captain Tjer en ook AKC/Luma 5 wist te
winnen. De enige nederlaag noteerden we bij onze C-ploeg die het net niet haalden tegen het sterke Voorwaarts.
Onze reseven speelden dan weer een formidabele wedstrijd tegen Voorwaarts en wonnen uiteindelijk met 1
doelpunt nadat het er bij aanvang van de wedstrijd nochtans slecht had uitgezien met een 4 doelpunten
achterstand. Sterke prestatie van onze reserven. En AKC/Luma fanions werden gedragen door onze “Korfballers
van het jaar” en maakten bekerhouder Voorwaarts in. Ze deden het uitstekend en behouden zelfs nog een kleine
kans op de kruisfinales. Doorgaan nu, niet meer achterom kijken en gaan met die banaan.
Pit
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2. LOTTO
Nummer: 14
Winnaars: Paula Verwimp en Serge Smits

3. PRONOSTIEK

Winnaars: Kenny Huppertz, Frank Hardies, Rita Van Steenbergen, Irma Pooters, Simone Dekkers, Chris Van
Riet, Valerie Caudron, Sim Hardies, Monique Vleminckx, Danny Hardies, Thierry Mertens, fam. Peeters, Sven
Verholen, Sarah Martin, Sandra Kegeleers, Anny Blyweert, Ann Van den Bussche, Matthias Cambre, Van
Mieghem Finn
Bedrag: €3,58

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

6. GEBOORTE

Op 29 april werd Jace Van den Bergh geboren, zoon van Jessy en Shayne en broertje van trotse zus Saige. Moeder
en zoon stellen het uitstekend en zijn ondertussen uiteraard al lang thuis. Langs deze weg wensen wij Jessy en
Shayne, oma en opa Georgette en Franky en de ganse families Van den Bergh-Van den Berg van harte proficiat
met hun nieuwe spruit. Weer een korfballertje bij die later zonder enige twijfel de kleuren van onze club zal gaan
verdedigen.
Pit

7. 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!
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEKEN
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

PROGRAMMA RECREANTEN





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

AKC-Flitsen

U16 1B

AKC/Luma B

VOORWAARTS A

10 6

U16 1A

AKC/Luma A

SIKOPI

10 6

U19 1A

BOECKENBERG A

AKC/Luma

18 19

U12 2B

AKC/Luma

VOORWAARTS

14 3

U16 1B

TEMSE A

AKC/Luma B

11 9

U14 1A

AKC/Luma

AGO AALST A

12 6

U12 2B

AKC/Luma

SIKOPI B

19 0

U16 1A

VOBAKO B

AKC/Luma A

3 12

U16 1B

ASKC A

AKC/Luma B

9 15

U19 1A

AKC/Luma

TEMSE A

19 17

Topklasse A

VOORWAARTS A

AKC/Luma A

18 20

Topklasse B

VOORWAARTS B

AKC/Luma B

18 19

Topklasse C

VOORWAARTS C

AKC/Luma C

17 14

2De Gew A

RIVIERA/DEURNE 5

AKC/Luma 4

7 13

2De Gew B

RIVIERA/DEURNE 6

AKC/Luma 5

8 10

U14 1A

AKC/Luma

TEMSE A

7 4
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TOOGPLOEGEN
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

AKC-Flitsen
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JEUGDFLITSEN
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. Jeugduitstap (10-11-12/05/2018)

De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes verkocht
hebben krijgen een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-72004036 met duidelijke vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).
Volgende 26 begeleiders gaven al aan dat ze mee gaan op driedaagse:
Bocxstael Anke
Bocxstael Marc
Claes Leen
Claessens Olivier
Cordon Ilja
de Boer Agnes
de Boer Georgette
De Ley Jarre
De Ley Siebe

de Meester Kurt
Denier Bjorn
Diels Hilde
Driesen Yamina
Duchesne Carine
Everaert Debby
Huppertz Kenny
Illegems Priscilla
Jobe Sayer

Lauwers Bert
Lenaerts Kim
Merckx Jana
Mertens Thierry
Naji Brian
Van Daele Kevin
Van Herck Robbie
Van Hoof Jens

73 jeugdleden zijn ingeschreven, een sterretje achter je naam wil zeggen dat je later komt of vroeger vertrekt.
AARTS JASPER
AMORGASTE KIAN
AUDENAERT LOTTE
BELBATTAH YASMINE
CAMBRE MATTHIAS
CEELEN ELLA
CEELEN LOWIE
CHERAA AJOUB
CHERAA NOOR
CORDON EBE
DAVIDTS ERNST
DE BACKER CLEO
DE BACKER ZOE
DE BOECK VAJA
DE MAEYER BROOKLYN
DE MEESTER FEN
DE PRINS RENZO
DE RYCK LOTTE
DE RYCK RAF
DEMETS MATTHIAS
DEMETS SAM
DENIE AMBER
DENIE ELINE
DIERCKX HANNE

DUYCK YARO *
FABRI BREND
HOREMANS NOAH
HUPPERTZ LARS
HUPPERTZ MITCH
HUYBEN NETTE
HUYBRECHTS DEMY
LAUWERS LIV
LOWYCK LISA
LUDECKE MATTI
MERTENS PETER
NEVEJANS CHAYA
NEVEJANS KADISHA
NOENS JOLIEN *
NOENS LISA
PALINCKX ALEXIA
RAMIC NINA
REMEYSEN RUBI
SANTOS JUNIOR LISA *
SCHELLENS RIFA
SEGERS JASPER
SIMOEN BREND *
SMITS KIRSI
SMITS SETH

SOMERS YOUNA
STORCHILO ALBERT
VAN BOUWEL KYAN *
VAN BOUWEL NYSA *
VAN CAMP KAMIEL
VAN CAMP LORAN
VAN CAMP LUWIS *
VAN DEN BERG KIAN
VAN DER TAELEN SCOTT
VAN HOOF FERRE
VAN HOVE AMY
VAN LOON ELISE
VAN MIEGHEM FINN
VAN MIEGHEM JADE
VAN MIEGHEM SEPP
VAN MOORLEGHEM CHARLOTTE
VAN RIEL KATO
VAN TILBURG MILLA
VANHEE HAYLEY
VERHOLEN JARRI
VERHOLEN VINNIE
VERVOORT YARI
WELLENS FAMKE
WIJCKMANS EVI *

DUYCK PIXIE *

AKC-Flitsen
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We vertrekken donderdag 10/05 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 12/05 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 !!
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.

Carine

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…).
Agnes
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.
Kevin

Georgette

3. 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.

AKC-Flitsen
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4. Omnisport – 7-kamp –medailles-2018-voor U6-ers op AKC
Onder een stralende zon konden al onze U6-spelertjes zich de voorbije zaterdag eens uitleven op de zevenkamp.
Een 20-tal kids konden kennis maken met verschillende sportdiciplines, Olympisch gedachtengoed indachtig. We
verdeelden alle U6-ers in twee leeftijdsgroepen: de Ancienkes en de Beginnelingen, die telkens aan een andere
proef begonnen zodat we niet met wachttijden dienden rekening te houden. De bedoeling was om telkens een
onderdeel uit te voeren, met slechts 1 doel voor ogen: er moest geen winnaar zijn, iedereen mocht elke oefening op
eigen kracht uitvoeren. Dit was echter buiten de inzet van onze U6-ers gerekend…natuurlijk kwamen de
winnaarscapaciteiten bij de één al wat meer dan bij de ander boven!!!!
Volgende sporten kwamen aan bod:
- een fietsparcours afleggen: de Ronde van AKC
- atletiek: een loopparcours afleggen: 3 tot 5 toertjes
- gymnastiek: een hindernisparcours op eigen tempo
- balvaardigheid: allerlei oefeningetjes met de bal
- hoogspringen: met op het laatste “limbodans”
- doelpuntenfestival: korfbalbatterijen naar 30 of 50 doelpunten (hier werd er nogal valsgespeeld hoor!!!!...of
leren tellen!!!!!)
- touwtrekken: meisjes tegen jongens, één tegen één, 2 tegen 2, enz. zelfs grote mensen lieten zich gelden!!!!!
Moe, bezweet, maar voldaan trokken we de verkoelende AKC-chalet binnen. Ja, en dan kwam de prijsuitreiking:
elke deelnemer kreeg een grote medaille met rood lint om de hals gehangen en de leukste verrassing werden de
heerlijke pannenkoeken van Rosita en Danny. Thanks girls!!!!
Oef: editie 2018- zevenkamp is voorbij.
Namens de coaches, Agnes

AKC-Flitsen
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5. Korfbalschema AKC/Luma: programma 2017-2018 voor U6, U8 en U10

Wie
U6

Leeftijd
3, 4 en 5-jarigen

U8

6 en 7-jarigen

U10

8 en 9-jarigen

Coachen
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)
Yamina (0494/65.75.83), Jens (0479/82.28.55), Imke (0479/60.13.88) en Bert
(0474/92.49.45)
Debby (0497/18.11.94) en Jana (0496/14.45.39)

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
Woe 9/05
10-12/05
Woe 16/05
Vrij 18/05
Zat 19/05
Woe 23/05
Zat 26/05
Zond 27/05
Woe 30/05
Zat 2/06
Zond 3/06
Zat 9/06

wat
Vrije training
Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk
Geen training voor U6
Vrije training
Voor alle ouders: Fuif en Tasting op AKC
Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en korfbalkoningin U6, U8 en U10.
Daarna: eten van gezonde fruitspiezen, dankzij alweer Irma, Rosita en Danny
Vrije training
Veldtraining
Finales jeugd veld: mogelijk aanpassing van aanvangsuren trainingen
X-finales Senioren Veld
Laatste vrije training van dit korfbalseizoen
Veldtraining + als afsluiter van dit seizoen: poffertjes, dankzij de 3 gekende dames.
Finales veld voor U19 en Senioren
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

AKC-Flitsen

wie
U8, U10
Alle jeugd
vanaf U8
U8, U10
U6, U8, U10
U8, U10
U6, U8, U10
U8, U10
U6, U8, U10
U8, U10,
U6,
U6, U8, U10
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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

Zondag 13 mei 2018

Competitie
09u30: U14 1A: AKC/Luma – Putse 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: 8u30 op AKC
Jeugdleiders: Robbie en Kevin

10u00: U16 1A: AKC/Luma A – Vobako A
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: 09u00 op AKC
Jeugdleiders:
Matthias

Jan,

Johan

en

11u15: U19 1A: AKC/Luma – Boeckenberg 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

11u30: U16 1B: AKC/Luma B – Temse 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: 10u30 op AKC
Jeugdleiders: Eddy en Bjorn

Woensdag 16 mei 2018

Competitie
19u00: U19 1A: AKC/Luma – Kwik B

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: 18u00 op AKC
Jeugdleiders: Chris en Kenny

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U10
Appels - Akc/Luma : 2-2
Amy shot en Rifa Inloper
Akc/Luma - Temse : 4-2
2 keer Rifa shot en Sep een knap ver shot en een korte kans
Akc/Luma - Neerlandia : 15-0
Ik kan alleen maar fier zijn over wat dit ploegje vandaag op de mat gelegd heeft. Knappe passen, een hele goede
verdediging en afwisselende steuntjes voor elkaar! In de laatste match hebben we alle 8 kunnen scoren, dit
bewijst nog maar eens hoeveel stappen wij dit jaar als ploeg gezet hebben, alleen kan je een match niet winnen, we
hebben elkaar alle 8 nodig ! Een extra dikke pluim Amy en Ebe die er in verdediging alles aan gedaan hebben om
hun tegenstander steeds een stapje voor te zijn en de ballen te onderscheppen!

AKC-Flitsen
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We hebben er verder samen een leuke en warme dag van gemaakt! Iedereen heeft alles gegeven tot in de laatste
minuut en dat was leuk om te zien !
Nu maken we ons klaar om er allemaal samen 3 leuke dagen van te maken ! Ik kijk er alvast naar uit !
Jana

U14
Tweeluik
AKC/Luma – Ago Aalst : 12 – 6 (4-3)
Doelpunten voor/tegen
Dames : Evi 3 – Kia 3/1 – Milla – Jolien 1/2
Heren : Rune 3/1 – Ernst 1 – Matthias 1/1 – Kian (Noah – Albert 0/1)
AKC/Luma – Temse KC : 7 - 4 (4-3)
Doelpunten voor/tegen
Dames : Evi – Kia 1 – Milla – Jolien 0/3
Heren : Matthias 1 – Ernst 1 – Noah 2 – Albert 0/1 (Kian – Rune 2)
Gedaan wat moet gedaan worden met name 2 x met winst afsluiten. Korte samenvatting van een prachtig
weekend zowel naar het weer als naar resultaten toe. Volledig op schema om op Ri4a te knallen. Zijn we er al ?
Neen, maar ondanks blessureleed, volle agenda en 2 wedstrijden op een weekend toch maar goed op weg naar.
Zaterdag tegen Aalst naar slechte gewoonte moeizaam van start om met een nipte 4-3 te gaan rusten. Tegen Aalst
veel te weinig. Is geen slechte ploeg, maar toch een ploeg waar we steeds vrij vlot van winnen. Na de nodige
bijsturingen door de coachen blijkbaar een heel andere wedstrijd na de rust. Verzorgder spel en juistere keuzes
maakten dat we toch vrij vlot konden winnen. Gelukkig met niet al te veel energieverbruik zodat we deze konden
gebruiken tegen Temse. Kruisfinalist in Herentals en goed bezig dus zeker niet te onderschatten. Een identieke
ruststand als tegen Aalst, opnieuw moeizaam tot scoren komend, verkeerde keuzes maken van aanvallende
impulsen, te weinig getimede steunen en vooral de verkeerde mensen uit gespeeld. Gelukkig een goede pion op de
bank om dit recht te zetten en door onze coachen ook zo ingebracht. Dit resulteerde in een beter spel en zo konden
de juiste mensen druk zetten. Momenteel zitten we nog altijd in een mindere periode, vooral op scorend vlak en
vinden we niet de juiste balans in ons spel. Te traag, te eentonig wat resulteert in te statisch spel. Hierdoor laten
we de tegenstrevers toe zich hierop af te stemmen en het ons moeilijk te maken. Tempoversnellingen, kruisen
langs de korf en af en toe eens statisch spel is een ideale mix. Voorwaarde hiervoor is dat we op het juiste moment
op de juiste plaats lopen en de juiste lijnen. Jullie hebben in de zaal op diverse momenten laten zien dat jullie dit
kunnen; ik zou dit nog eens graag terug zien.
Deze week even naar school en dan genieten in Genk. Daar niet teveel feesten want zondag terug aan de bak tegen
Putse. Bij winst zeker van finale …. een betere stimulans is er niet. Jullie staan er fantastisch voor dus focus,
speel voor elkaar en luister naar wat de coachen vragen.
SUCCES
DN

U16A1
AKC/Luma - Sikopi : 16 - 10
Aanval:
Famke 1, Vaja 1, Kyan 4, Scott 4
Verdediging: Eline 1, Nina 2, Brend F 1, Vinnie 2sw
Invallers:
Lotte, Krikry, Brend S, Kasper
Om snel de kater van de bekerfinale door te spoelen is een midweekmatch tegen Sikopi een dankbaar gegeven. We
weten dat we hen aankunnen, en kunnen de stress een keertje van ons af spelen. Luwis ontbrak wegens kwetsuur,
en na de succesvolle match van onze andere U16 ploeg kwamen Brend S en Kasper onze bank aanvullen, waarvoor
dank.
Het ging nog niet zo vlot in de eerste helft, waarin Sikopi zelfs twee keer op voorsprong kwam. Halfweg de eerste
periode namen we het commando over, en bij de rust stonden we 6-4 voor. We kwamen in ons spel, en voelden het
plezier en het zelfvertrouwen in de ploeg terug groeien. Alle basisspelers kwamen tot scoren. Vooral Kyan en Scott
vonden vanuit alle hoeken de mand, dikwijls goed gesteund en aangespeeld door de dames. Alle invallers werden
nog eens ingezet, wat vooral voor Krikry een bevrijding was. Zij had ook zeker een goaltje verdiend.
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Vobako B - AKC/Luma : 3 - 12
Aanval:
Lotte, Vaja, Kyan 3, Luwis 5
Verdediging: Krikry 1, Nina 1, Brend, Vinnie
Invallers: Eline 1sw, Famke, Scott 1
Een zonnige zaterdagmiddag in de Kempen, met wat verkoeling van de soms felle wind. Lag het misschien
daaraan dat het scoren ook vandaag weer zo moeilijk ging ? Vobako B had er nog meer moeite mee dan wij in ieder
geval, maar het duurde bij ons toch ook 10 minuten voor Kyan het eerste punt op het scorebord zette. 20 seconden
later deed hij er een tweede bij. Krikry dankte voor haar eerste basisplaats sinds lang met de 0-3 van op afstand.
Luwis zorgde voor de 1-4 bij de rust, en na de rust deed hij er daar nog vier bovenop, met dikwijls knappe schoten,
zodat hij dus veruit de man van de match werd. Wij liepen vlot verder uit, terwijl de thuisploeg het vooral moeilijk
had met zichzelf. Toch bleef ons spel rommelig, en de mooie acties waren schaars. Ons ploegje geeft soms de indruk
wat uit te bollen richting einde seizoen. Nochtans zouden we ons nog een keer moeten kunnen opladen voor de
volgende wedstrijd tegen Vobako A. Het zal niet makkelijk zijn om scherp te staan op een vroege zondagmorgen
vlak na de driedaagse, maar winnen met 4 goals verschil kan nog een veldfinale opleveren. Daar moeten we toch
nog een keertje alles voor uit de kast kunnen halen !
Jan

U16A2
Vorige keer kon ik het verslag kort en bondig houden want hadden jullie er DUIDELIJK geen zin in. Eigenlijk zou
ik dat nu ook kunnen doen, maar nu omdat jullie er DUIDELIJK WEL zin in hadden.
Jullie speelden een drieluik tegen moeilijke tegenstanders en het was dus afwachten wat het ging worden. Onze
start tegen Voorwaarts was sterk, het vervolg tegen Temse was in de eerste helft iets minder en terug heel sterk in
de tweede helft. Tegen ASKC trokken jullie de lijn door van de tweede helft Temse en ASKC was dan ook
kansloos.
Korte impressies van de wedstrijden:
AKC/Luma - Voorwaarts : 10 - 6
Tegen Voorwaarts starten jullie heel sterk en daar zijn ze eigenlijk nooit van bekomen. Met de rust hadden we een
mooie voorsprong uitgebouwd en die hebben we in de tweede helft goed kunnen vasthouden en dus was de eerste
verassing al genoteerd.
Temse - AKC/Luma : 11 - 9
Tegen Temse starten we nog goed, maar dan stoten we op hun kapitein die een zes op zeven gooide, van alle
kanten van het veld en we waren even het noorden kwijt(9-3 ruststand). Na goede afspraken tijdens de rust
pakten jullie terug het niveau op van tegen Voorwaarts ( die wedstrijd wonnen jullie dan ook duidelijk), maar dit
maal was het juist niet goed genoeg om de achterstand helemaal op te halen.
AKC/Luma - ASKC : 15 - 9
Tegen ASKC stoomden jullie rustig door en alleen een mindere afwerking zorgde er voor dat ze nog even in de
wedstrijd konden blijven. Eens dat in orde was werkten jullie probleemloos de wedstrijd af en hadden zij eigenlijk
geen kans meer.
Eindconclusie: jammer dat we het lieten liggen in onze eerste wedstrijd tegen ASKC want anders stonden we nu
zomaar aan de leiding in onze reeks. Maaaaar dat wil niets zeggen want met de inzet en strijdlust die jullie nu
terug toonden ligt alles nog open. Onze twee laatste wedstrijden winnen (en dat kan best als jullie op het zelfde
niveau blijven spelen) en we staan zomaar in de veldfinale. Laat ons met zijn allen er volop voor gaan, eerst
genieten tijdens de driedaagse en dan nog twee keer vlammen en we zien wel waar we uitkomen.
Sonja

U19
AKC/Luma - Temse : 19 - 17
Aanval :
Yari 4 - Kian 7 (3 pen) - Lara - Brooklyn 2
Verdediging : Chaya 1 - Amber - Demy 2 (pen 1) - Lars 3
Verdorie dat was weer slecht voor het hart. Temse is geen ploeg om licht op te nemen, zij strijden altijd tot de
laatste snik en ze hebben toch weer een paar mooie goaltjes gescoord. De eerste helft van AKC/Luma was om te
huilen : slechte passen met dom balverlies tot gevolg, slechte keuzes en niet altijd goede afwerking (3 gemiste
penalties is niet goed) De tweede helft, na een zware bolwassing van Chris, was beter, met betere verdediging en
betere aanvallen, zodat de 3 punten achterstand van de rust kon omgezet worden in een winst met twee punten.
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De eerste helft was Temse aan het shotkanon en de onzen konden er weinig of niets tegen inbrengen : Temse
begint met een omdraaier, maar Kian kan de eerste van de penalties omzetten in een punt. Twee shotjes van
Temse verder en Brooklyn kan AKC/Luma terug een beetje bijbrengen met een shot. Opnieuw Temse met penalty
en shot en dan mist AKC/Luma de eerste penalty. En Temse duwt verder door : penalty en shot en weer Kian die
een penalty scoort. Maar Temse scoort opnieuw twee keer, telkens van achter de paal. Tijd voor een time-out en de
harde woorden van de coach schijnen hun vruchten af te werpen : AKC/Luma komt terug in de match : een shot
van Kian, Brooklyn van achter de paal en Lars ook van ver. Temse sputtert nog even tegen met een shot, maar
dan krijgen we mooie goaltjes van Yari onder de paal, een vrije worp van Kian en een shot van Lars, zodat
AKC/Luma tot op 1 punt nadert. Het lukt onze jongens en meisjes echter niet om erop en erover te gaan en het is
Temse dat voor de rust nog tweemaal scoort zodat we rusten met een 9-12 achterstand.
Ook na de rust is het Temse dat als eerste scoort met penalty. De volgende penalty is voor AKC/Luma en Demy zet
deze netjes om. Opnieuw een shot van Temse, maar dan krijgen we tweemaal Kian aan het kanon, waardoor de
kloof wordt gedicht tot op twee punten. Toch blijft Temse het beste van zichzelf geven met een shot en opnieuw
drie punten voor. Maar dan beginnen de sympathieke jongens en meisjes van Temse te veel fouten te maken in de
aanval of zijn onze jongens en meisjes zo veel snediger in de verdediging, waardoor Temse geen aanval meer kan
afmaken en de kansen voor AKC/Luma des te groter worden. En AKC/Luma laat deze kansen ditmaal niet liggen :
een inloper van Lars, shot van Yari, opnieuw Yari met een inloper en Chaya met een omdraaier en AKC/Luma
staat 1 puntje voor. Temse maakt echter ogenblikkelijk weer gelijk. AKC/Luma mist nog een penalty, maar de
volgende wordt dan weer wel gescoord door Kian. Bij een volgende fout van Temse krijgt AKC/Luma een vrije worp
die netjes wordt gescoord door Yari en we staan 2 punten voor. Temse lukt nog een inloper maar het is AKC/Luma
dat als laatste de mand vindt, met een shot van Demy. Eindstand 19-17 na een wisselvallige eerste helft en een
betere tweede helft van onze jongens en meisjes.
De jaarlijkse AKC-uitstap staat nu voor de deur en zondag is de terugmatch tegen Boeckenberg: niet verzwakken,
ga op tijd slapen zaterdag en zondag op ons eigenste patattenveld opnieuw als AKC/Luma ONE TEAM!
Sake
Boeckenberg - AKC/Luma : 18 - 19
Aanval : Lars 2(1 pen) - Kian 7 - Chaya - Rubi
Verdediging : Lara - Brooklyn 1 - Raf 5 - Demy 4
De eerste van een reeks uitgestelde wedstrijden ten gevolge van de halve finale en finale van de Beker van België.
Wilden we nog kunnen meedingen voor de veldfinale, moest deze eerste wedstrijd tegen Boeckenberg zeker
gewonnen worden. Nooit een gemakkelijke opdracht in het hol van de leeuw - excuseer panter. Na de prachtige
wedstrijd van de voorbije zaterdag tegen Kwik, was hopelijk niet alle kruit verschoten en bleef er hopelijk nog wat
energie over om het altijd moeilijke Boeckenberg het hoofd te bieden. Onze jongens en meisjes hadden het in de
laatste wedstrijd in zaal tegen Boeckenberg compleet laten liggen en waren het hun supporters verschuldigd dit
malheur nog recht te zetten.
En dat deden ze ook. Het was een spannende, gelijk opgaande, wedstrijd waarbij beide partijen regelmatig haasje
over speelden. Er waren wat foute passen en er werden wat foute keuzes gemaakt, waardoor het in de tweede helft
wel erg spannend werd, maar ook Boeckenberg was niet vrij van domme fouten. Ze hielden elkaar daar wel in
evenwicht. En ook de scheids hield de gefloten fouten in evenwicht. Gelukkig voor ons, was het uiteindelijke
AKC/Luma dat aan het langste eind trok en de punten mee naar huis nam. Prima wedstrijdje jongens en meisjes.
Hou vast aan dit geconcentreerd spel en hou vol. Zondag is Temse terug aan de beurt en ook daar hebben jullie nog
een eitje mee te pellen. Even een beetje trainen tussendoor en voor het overige .... blijven spelen als ONE TEAM!
Sake
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