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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA 1 – BOECKENBERG 1: 22 - 20
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheids:
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Sayer (5) – Jarre (5) – Maite (1) – Shiara (1)
Jari (3) – Levi (1) – Jade (2) – Steffi (2)
Siebe (2)
Bjorn Elewaut – Eddy Mertens
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Lucas De Ridder
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Maite
Jesse De Bremaeker
Jari
Jade
Lucas De Ridder
Jarre
Nick Janssens
Jade

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

1
2
5
6
6
7
9
12
13
14
16
17
18
19
19
20
27
27
29
30
31
33

12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17

-

10
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16
16
17

18
19
20
20
21
22
22
22

-

17
17
17
18
18
18
19
20

Sayer
Nikki Schilders
Nick Janssens
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Karen Van Camp
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AKC/LUMA DOET WAT HET MOET DOEN
Het wordt afgezaagd, maar het is niet anders, onze hoofdsponsor Luc Vingerhoedt van Luma, geeft de inworp met
een perfecte pas en onze fanions winnen, zo is het quasi altijd (op uitzondering van 1 keertje) geweest en zo was
het ook nu. Nadat Shiara en Jari van Boeckenberg een attentie kregen voor hun verkiezing van Korfballers van
het jaar (waarvoor dank aan de Panters!), floten Bjorn Elewaut en Eddy Mertens de wedstrijd in de regen op gang.
Het was duidelijk wat er moest gebeuren, wij moesten winnen om zeker te zijn van het niet spelen van de playdowns en indien we nog hoger wilden mikken (kruisfinales) moesten Sikopi en Voorwaarts beiden punten laten
tegen respectievelijk Borgerhout/GW en Kwik. De twee laatste vereisten hadden we uiteraard niet zelf in handen,
de eerste vereiste wel en we waren er zeker van dat onze girls and boys er alles gingen aan doen om te winnen van
Boeckenberg, dat ook de twee vorige wedstrijden al serieuze pandoeringen kreeg tegen Floriant en Kwik.
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We openden onmiddellijk de score langs een weer raak schietende Jarre en nieuwkomer Lucas De Ridder
repliceerde direct zodat er binnen de minuut al een 1 – 1 stand op het bord stond. Onze tweede aanval met Jari,
Levi, Steffi en Jade had het bijzonder moeilijk om kansen te creëren en dat gaf Boeckenberg-topschutter Nick
Janssens de mogelijkheid om met twee van zijn zeven treffers de bordjes eerst naar 1 – 3 en even later naar 3 – 4
te verhangen, meteen de laatste keer dat de Panters op voorsprong wisten te komen. Ondertussen hadden Jarre en
de in onze ogen “Man van de match” Sayer, binnen de minuut de bordjes terug gelijk gehangen. Door het missen
van een stip geraakten we eerst niet op een twee punten voorsprong, even later gebeurde dat met een stip van Jari
en een treffer van Jade toch en we waren vertrokken.
Na rust zagen we opnieuw een beresterke Sayer die ons met enkele schitterende doelpunten steeds aan de leiding
hield en na 18 minuten bij een 17 – 17 stand begaf Boeckenberg en konden we langs Jari, Steffi en prachtdoorloop
van Sayer een driepuntenkloof op het bord zetten, eentje die de Panters niet meer te boven kwamen. De inbreng
van Siebe in de plaats van Levi in aanval wierp zijn vruchten af en onze youngster bracht ons met twee rake
schoten op een onoverbrugbare 22 – 18 op vijf minuten voor tijd. De twee laatste treffers van Thomas en Karen
waren nog enkel goed voor de statistieken.

Wat zijn de belangen van volgende week?

AKC/Luma had gedaan wat het moest doen, we wonnen en zijn weg uit de gevarenzone, een plaats waar we
absoluut niet thuis horen en waar we zijn terecht gekomen na een bedroevende eerste ronde veld. Het was nu bang
afwachten wat Sikopi en Voorwaarts hadden gedaan. De mannen van de Linkeroever leden een zware nederlaag
tegen Borgerhout/GW (daar waren we dus al over) en op twee minuten voor tijd was de stand bij Kwik –
Voorwaarts 27 – 27 en zaten we virtueel in de kruisfinales. In extremis wist Voorwaarts nog te scoren en won met
27 – 28 zodat we op 1 punt van Voorwaarts blijven steken (zoals we reeds voorspelden zou het verloren puntje
tegen Sikopi ons wel eens parten kunnen spelen in de eindafrekening).
Volgende week spelen we onze laatste wedstrijd tegen Scaldis en hebben we ons lot niet meer in eigen handen.
Scaldis degradeert na de zaal ook op het veld (pijnlijke zaak voor The Great Old, een ploeg die vorig seizoen nog in
de finale stond…) en heeft volgende week niks meer te winnen of te verliezen. Wij moéten ook volgende week
winnen en Voorwaarts moet minstens één punt laten op de Linkeroever. Sikopi voelt de hete adem van Floriant in
zijn nek en heeft nog punten nodig om zeker te zijn van behoud, er is dus nog steeds hoop voor de onzen om alsnog
die kruisfinales te halen. Geen steken laten vallen thuis is de boodschap en hopen dat Sikopi de stunt van enkele
weken tegen de onzen nog eens kan herhalen.
Om het nog even duidelijk te maken aan onze voorzitter: aan Boeckenberg kunnen we niet meer aan, ook al
verliezen zij de laatste wedstrijd. We komen bij winst van de onzen dan wel op gelijke hoogte maar hebben minder
gewonnen wedstrijden en dat is het eerste wat telt.
Pit

Spreuk van de Weuk
’t Zal van andere afhangen…,
’t Gaat er dus nog om spannen !!
UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 20 MEI 2018
15u30: AKC/LUMA 1 – SCALDIS 1
14u00: AKC/LUMA res. – SCALDIS res.
12u40: AKC/LUMA 2 – SCALDIS 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

11u30: AKC/LUMA 3 – FLORIANT 3

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 – KWIK 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

11u00: AKC/LUMA 5 – MINERVA 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

Vorige week was er onze jaarlijkse jeugduitstap die op een mega-aantal deelnemers kon rekenen. Het weer bleef
uitstekend en ook de sfeer was zoals altijd geweldig. Moe maar voldaan keerde iedereen op zaterdag huiswaarts na
een heerlijke driedaagse in Kattevennen in Genk. Een verslag van dit evenement vind je later in de Jeugdflitsen.
Zondag was het D-Day voor vele van onze ploegen. AKC/Luma 4 was al kampioen en speelde een galamatsch tegen
Sparta Ranst die ze ook ruim wonnen en we zagen voor de allereerste keer in zijn leven Serge Amorgaste een
biertje drinken (hij leegde het meteen met een ad fundum, volgens mij had die gast al stiekem geoefend!). Proficiat
aan onze vierlingen. Ook AKC/Luma 5 blijft het goed doen en won zijn wedstrijd tegen Beveren Waas, ook onze
vijvers zijn bezig aan een mooi seizoen!
.
Bij onze jeugd konden de U14, de U16A1 én de U16A2 en bovendien de U19 zich nog plaatsen voor de finales.
Schitterend toch dat dit nog altijd mogelijk bleef op de voorlaatste speeldag. De U14 openden tegen Putse en deden
het prima. Bij de rust stond er nog een gelijke stand op het bord (6 – 6), na rust lieten ze Putse nog slechts 1
doelpuntje en zelf scoorden ze er 4 om te winnen met 10 – 7 en zich te verzekeren van een plaats in de finale.
Knappe prestatie van onze U14, die na het behalen van de kruisfinale in de zaal en de overwinning in de beker nu
kans maken op een “Dubbel”. Go for it.
De meest beklijvende wedstrijd van de namiddag was deze van onze U16A1 die op Vobako verloren met drie
doelpunten verschil en een slechter doelsaldo hadden dan hun opponenten, er moest dus gewonnen worden met
minstens vier doelpunten verschil. Lange tijd zag het ernaar uit dat dit ook zou lukken, ze kwamen er zelfs vijf
voor, maar in de tweede helft wou het plots niet meer lukken en kwam Vobako terug tot op 3 doelpunten (15 – 12)
met nog een kleine tien minuten op de klok. Wat ons team ook probeerde, ze kregen geen bal meer door de mand
en ook Vobako wist niet meer te scoren. Net toen de scheids zijn laatste fluitsignaal had ingezet besloot Famke nog
een kans te nemen, de bal ging erin, maar het was net te laat. Spijtig maar het was niet anders en onze U16A1-ers
zijn voor 99 % zeker uitgeschakeld. Toch een uitstekende prestatie van dit ploegje, waar we dit jaar verschillende
keren van hebben genoten.
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Daarna kwamen onze U16A2-ers in actie en ook zij maakten nog kans op de finale. Er moest minsten gelijk
gespeeld worden en volgende week gewonnen tegen Voorwaarts om dit te bewerkstelligen. De eerste opdracht is
alvast volbracht. Er werd gelijke gespeeld tegen Temse en bij eventuele winst volgende week op de Elsdonck is het
zover en staan zij in de finale. Super van onze U16A2, iedereen volgende zondag aanwezig op Voorwaarts!.
De U19 moesten minstens een puntje pakken tegen Boeckenberg om naar de finale te kunnen. Ze begonnen aan de
wedstrijd zonder de gekwetste Alexia en zaten niet direct in de match. Bij aanvang zag het er even niet goed uit,
maar naarmate de regen minderde ging het spelpeil van de onzen de hoogte in. Van een vier doelpunten
achterstand knokten ze zich nog voor rust terug in de match om er na de rust op en over te gaan. We zagen weer
enkele heerlijke doelpunten van het duo Raf en Demy (wat een snelheid!) en Lars en Kian en ook onze dames
deden meer dan hun duit in het zakje. Knappe teamprestatie en bij dubbele winst tegen Kwik B staan we op
zondag 3 juni in de grote finale, de voor wedstrijd van de veldfinale senioren. Geconcentreerd blijven en de twee
volgende wedstrijden winnen en ook hier gaan we voor de “Dubbel”.
Ook onze reserven en fanions wisten te winnen zodat we kunnen spreken van een geslaagd weekend!
Pit

2. BBQ OP ZATERDAG 9 JUNI

De inschrijvingen voor onze BBQ zijn geopend. Je kan vanaf vandaag tot 2/6 inschrijven via het gebruikelijke
kanaal akc.evenementencel@gmail.com.
Er kan gekozen worden uit drie menu’s, geef dus je keuze op per deelnemer aub.
Menu 1 (vlees - € 15): brochette – kipfilet – vleesrib – worst of hamburger (keuze vermelden bij inschrijving)
Menu 2 (vis - € 18): visbrochette – zalm – papullot
Menu 3 (mini-menu voor kinderen en/of kleine eters - € 8): kleine kipfilet – worst of hamburger (keuze melden bij
inschrijving)
Niet vergeten, schrijf vandaag nog in, na 3/6 aanvaarden wij geen inschrijvingen meer!)

3. LOTTO

Nummer: 24
Winnaars: Anneke Van Peteghem en Yvonne Duchesne

4. PRONOSTIEK
Winnaars: Kristel Van Oeckel, Sandra Pals, Frank Hardies, Ingrid Luypaers, Danny Hardies, Irma Pooters, fam.
Peeters, Rob Dewinter, Anita Van den Eynde, Gerda Keyl, Anne Duchesne
Bedrag: €4,69

5. COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)
Na het grote succes van de 9 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 9 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst
in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com.

6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2017-2018



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

7. 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 – Ilja Cordon – Zoë De Backer – Siebe De Ley - Jules Detremmerie – Hanne Dierckx – Imke
Dirkx – Yamina Driesen – Thalia Duchesne – Pixie Duyck – Sten Fontyn – Amber Francken – Yent’l
Grootaert – Christel Hufkens – Priscilla Illegems – Valerie Jacobs – Ferre Keersmaekers – Bert Lauwers
– Rune Lauwers – Kim Lenaerts – Simen Mollet – Kadisha Nevejans – Jolien Noens – Lisa Noens –
Jasper Segers – Brend Simoen – Niki Sporen – Albert Storchilo – Nysa Van Bouwel – Kian Van den Berg
– Lilians Van Gansbeke – Rik Van Gysel – Yve Van Harneveldt – Elke Vanherck – Charlotte Van
Moorleghem
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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8. 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 Trooperpagina 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 Trooperpagina 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!

PROGRAMMA RECREANTEN





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

TOOGPLOEGEN
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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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)

Een uitgebreid verslag van deze toffe driedaags mogen jullie verwachten in een van onze volgende flitsen maar
vandaag willen we wel al even de verdienstelijkste jeugdleden vermelden:

U19
U16A
U16B
U14
U12
U10
U8
U6

Lars Huppertz
Luwis Van Camp
Haylee Vanhee
Kian Van den Berg
Seth Smits
Mitch Huppertz
Jasper Segers
Bartosz Bankosz

Proficiat aan alle acht. Voor wie het niet moest weten: de verdienstelijkste jeugdleden worden gekozen door de
jeugdleiders. Deze erkenning heeft niets te maken met korfbalcapaciteiten maar is een beloning voor het jeugdlid
dat zich gedurende het seizoen verdienstelijk heeft opgesteld, dwz: met respect naar begeleiding, supporters,
tegenpartij, materiaal en ook met een bereidwilligheid om een handje toe te steken bij het klaar leggen of
opruimen van de velden of bij organisaties van onze vereniging.
De foto’s zullen jullie eerstdaags zien verschijnen op fb.
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3. Combitornooi (09/06/2017) snel inschrijven aub!!
We weten dat het dit seizoen een zeer druk programma is voor AKC/Luma maar toch willen we ook trachten om
ook dit jaar het Combi-tornooi te laten doorgaan. Het staat gepland op zaterdag 9 juni. Omdat we onze
pappenheimers kennen: graag SNEL reageren op jeugdevenementencel@gmail.com aub als je wil meedoen.
Alvast bedankt. Voor wie niet meer goed weet hoe dit combi-tornooi nu weer juist ineen zit, hieronder nog wat info.
Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1 gewestelijke speler, 1 kernspeler,
1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen
iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst in het clubhuis of bij de JEC op
jeugdevenementencel@gmail.com.
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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 (aka moeke) 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. Korfbalkoning en korfbalkoningin van U6-ers, U8-ers en U10-ers

Hallo mama’s en papa’s, op zaterdag 19 mei 2018 zullen jullie kids strijden om korfbalkoning en/of
korfbalkoningin te worden van AKC | Luma. De bedoeling is dat na de training:
- elke U6-er 10 schotjes neemt,
- elke U8-er , 10 schotjes en 10 strafworpen
- elke U10-er 10 schotjes, 10 strafworpen en 10 doorloopballen neemt
Deze worden genoteerd en wie op het einde de meeste gelukte doelpunten heeft wordt gekroond tot korfbalkoning
of korfbalkoningin per ploeg. Deze kersverse majesteiten zullen dan al hun onderdanen belonen met een kleine
verrassing zodat geen enkele onderdaan met lege handen huiswaarts zal keren. Uiteraard zal het kinder-kookteam weer klaar staan om na deze inspanning onze kids te trakteren.Jiepie, weeral feest op AKC,
Namens de coaches, Agnes

6. Verloren – vergeten
Al bij het begin van de jeugduitstap was Albert Storchillo zijn zwarte bluetooth-speaker-box kwijt. Mogelijk op de
bus of anders net daarna. Kan iedereen zijn bagage goed nakijken of dit toestel er niet per ongeluk is ingesukkeld
aub? Albert zal jullie eeuwig dankbaar zijn.

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

Leeftijd
3, 4 en 5-jarigen

U8

6 en 7-jarigen

U10

8 en 9-jarigen
ploeg
U6
U8
U10

woensdag
18u30 tot 19u30
18u30 tot 19u30

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)
zaterdag
14u00 tot 15u00
14u00 tot 15u30
14u00 tot 15u30

Coaches
Anke, Leen, Jessy, Rubi en Amber
Yamina, Jens, Imke, Bert
Debby en Jana

Hopelijk zien we alle spelertjes telkens tijdig verschijnen.
datum
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
Voor alle ouders: Fuif en Tasting op AKC
Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en korfbalkoningin U6, U8 en U10.
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

wie
U8, U10
U6, U8, U10
U8, U10
U6, U8, U10
U8, U10
U6, U8, U10
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 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

19u30: U16 1A: Sikopi - 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: 18u30 op Sikopi
Jeugdleiders: Jan, Johan en Matthias
August Van Cauwelaertlaan, 2050 Antwerpen Linkeroever.
Komende vanaf Antwerpen Ring (R1) : richting Gent door de Kennedytunnel. Dan eerste afrit na de tunnel uitrit Linkeroever (nr. 6) nemen, aan de eerste
verkeerslichten rechts tot de derde verkeerslichten, dan links en onmiddellijk terug links (dus terugdraaien op het andere rijvak). De tweede straat rechts is de A. Van
Cauwelaertlaan (enkelrichting straat!). Men kan enkel vanaf Blancefloerlaan de Sikopi terreinen bereiken. Via Willem Gyselsstraat en Louis Frarynlaan kan men
terugkeren naar Blancefloerlaan voor huiswaarts te keren.
Komende uit de richting Gent (E17) : voor de Kennedytunnel, afrit Rotterdam, Haven 500-2000 (links gelegen) nemen. Deze volgen tot afrit 7 rechts nemen,
richting Linkeroever Waaslandtunnel. Bij de splitsing van de rijvakken het rechter rijvak nemen en tot de dubbele verkeerslichten volgen (ESSO-benzinestation).
Daar rechtsaf tot de volgende verkeerslichten, opnieuw rechtsaf. De tweede straat rechts is de A. Van Cauwelaertlaan (enkelrichting straat!). Men kan enkel
vanaf Blancefloerlaan de Sikopi terreinen bereiken. Via Willem Gyselsstraat en Louis Frarynlaan kan men terugkeren naar Blancefloerlaanvoor huiswaarts te keren.
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Zaterdag 19 mei 2018

Competitie
12u30: U14 1A: Temse A - AKC/Luma

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: 11u30 op Temse
Jeugdleiders: Robbie en Kevin
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.

12u30: U16 1B: Voorwaarts A - AKC/Luma B (KG)

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: 11u30 op Voorwaarts
Jeugdleiders: Eddy en Bjorn
Fort V. in Edegem
Vanuit Gent : E17 richting Antwerpen, Antwerpse Ring uitrit nr 5. Berchem-Wilrijk, rechtsaf G. Le Grellelaan/Beukenlaan. Helemaal ten einde aan de lichten
linksaf Groenenborgerlaan. Aan de lichten rechtsaf Prins Boudewijnlaan. Aan de eerste lichten linksaf richten R11 Mortsel. Fran Van Dunlaan (zie verder *).
Vanuit Breda : E19 richting Antwerpen, R1 richting Gent, uitrit nr 4 N1 - Mortsel. Aan de lichten links richting Mortsel en onmiddellijk rechts richting Kontich Prins Boudewijnlaan. Aan de derde lichten linksaf R11 richting Mortsel. (*) Aan de eerste lichten rechts Jozef Hermanslei/Fort 5-straat. Op het einde ligt het
recreatiedomain (rechts van de hoofdingang is een parking. 150 m links van de hoofdingang ligt het clubhuis).
Terrein en kleedkamers bevinden zich in het Fort.

15u30: U19 1A: Kwik B - 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: 18u00 op AKC
Jeugdleiders: Chris en Kenny

Zondag 20 mei 2018

Competitie
10u00: U12 2B: The Vikings - AKC/Luma
Belbettah Yasmine, Noens Lisa, Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato
Ceelen Lowie, Geurs Lucas, Smits Seth, Van Camp Kamiel, Verholen Jarri
Bijeenkomst: 9u15 op The Vikings

Jeugdleiders: Kim en Jessy

Accommodatie: voetbalterreinen ter hoogte van Ter Muncken Scheldestraat 38, 9220 Kastel
Komende uit richting Antwerpen/Gent: E17, afrit 14 Sint-Niklaas West, Hamme, Dendermonde (N41) richting Dendermonde volgen. Aan het vijfde verkeerslicht
na het tunneltje linksaf (Bierland). De weg volgen voor 2,5 km tot in het centrum Moerzeke. Op het marktplein van Moerzeke linksaf richting Kastel. De baan
kronkelt voor een tweetal km, volg de aanwijzers GOC Ter Muncken, ter hoogte van Café Castel volgt u de weg links naast het café. Op het einde van de straat
bevinden zich onze velden achter het cultureel centrum Ter Muncken.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U14
AKC/Luma – Putse KC : 10 - 7 (6 - 6)

Doelpunten voor/tegen
Dames : Evi – Kia 2 – Milla – Jolien 0/1 (Lotte – Kadisha)
Heren : Rune 6/3 – Kian 0/2 – Noah – Albert 1 (Ernst 1 – Matthias 0/1)
Finale is een feit !!!!!! Knap girls en boys.
Hoe is dit mogelijk ??? Gisteren een schitterende dag met 25°, morgen 27° maar vandaag een druilerige koude dag
……. Veel drukte op AKC met 5 belangrijke wedstrijden op de agenda. Proficiat aan de 4 voor hun titel en de U19
met het gaaf houden van hun kansen op een finale. Knap van U16b met het mooie resultaat tegen Temse (het kan
nog) en proficiat aan de U16a met dit spijtige, maar toch mooie resultaat. Onze toppers ook proficiat met jullie
knappe prestaties. Het hele team heeft laten zien dat jullie na de zaal niet bij de pakken zijn blijven zitten en op
het elan van voor de halve finale zijn blijven voortgaan. Ook knap dat we week na week beterschap zien in het
spel. Vandaag sinds lang nog eens mooi, dynamisch korfbal gezien, zeker in het ene vak. Spijtig dat we dit in de
1ste helft niet konden omzetten op het scorebord. Dit kwam voornamelijk doordat we het in verdediging moeilijk
hadden met de juiste keuzes van Putse. Na de rust en wat wissels was het duidelijk dat dit Putse ons niet van een
2de finale kon weerhouden. Het spelbeeld was hetzelfde behalve dat we nu ook in verdediging alles op slot hielden.
Wat ik wel spijtig vind, is dat een ploeg als Putse er zelfs vanop de zijlijn wordt toe aangezet om het spel te
vertragen en hierdoor ook hun mooi spel van de eerste helft niet herhaalden. Je gaat enkel evolueren als je wil
korfballen en de bal zijn werk laat doen. Maar ja, gelukkig zijn wij niet Putse en hebben onze coachen en jullie
vandaag laten zien dat het dynamisch korfbal stilaan terug is. Hou dit vast, schaaf aan de kleine dingen en het
kan een mooie 26ste mei worden. Als iedereen beweegt , zijn/haar werk doet (ook rebounden en steunen), langs de
korf snijdt, het spel klein houdt en op de juiste momenten het spel goed verlegt, kan het niet mislopen. Kortom
werken als een team en jullie zijn veruit de betere ploeg, maar als jullie dit niet doen, hebben jullie het tegen de
meeste ploegen moeilijk. Hou dit voor ogen. Nog 2 weken focus op het korfballen, de finale winnen en nadien
knallen tijdens de examens en het korfbal jaar 2017/18 is een succes.
One team.
DN

U16A1
AKC/Luma - Vobako A : 15-12

Aanval:
Lotte, Nina 2, Scott 4, Vinnie 3 (2sw)
Verdediging: Eline 2, Famke 1sw, Brend 1, Luwis 1
Invallers:
Kyan 1, Vaja
Het was even afwachten hoe ons ploegje uit de driedaagse was gekomen. Een druk programma en weinig slapen,
konden ze daarvan wel gerecupereerd zijn na een nachtje in eigen bed ? En dan moeten winnen van Vobako A met
minstens vier doelpunten verschil om de veldfinale te halen ... We hadden er niet zo’n goed oog in, gezien Vobako A
ons de laatste twee ontmoetingen duidelijk had verslagen.
Maar we kwamen furieus uit de startblokken. Vinnie scoorde vanop de achterlijn de 1-0, en na een fout op Scott
legde hij ook de strafworp binnen. Brend deed er dadelijk nog eentje bovenop: 3-0. Vobako opende ook de score op
strafworp. Scott was sterk bezig. Hij scoorde zelf de 4-1, en forceerde weer een stip, waarbij Vinnie weer afwerkte,
zoals we het hele seizoen van hem gewend zijn. Dat de tegenstanders niet zo stressbestendig zijn vanop de stip
zagen we al in de zaalfinale, en ook nu ging een strafworp bij hen er naast. Toch kwamen ze op 5-2, maar Eline
zette ze terug op de 4 goals die we nodig hadden. Misschien kregen we wat te veel vertouwen in hun
strafworpmissers, want we gaven er nu te veel weg (of gaf de scheids er te veel weg ?) Met twee stippen werd het 64, en later met een shot zelfs 6-5. Onze broodnodige kloof was weg. Luwis schakelde een versnelling hoger, en
Kyan kwam van de bank. Wanneer dat gebeurt, weten we ondertussen wel dat hij direct scherp staat. Met een ver
schot scoorde hij de 7-5. Scott maakte de 8-5, Nina van ver voor 9-5, en Famke zette een stip om na een fout op
haarzelf. 10-5, en we waren weer goed op weg naar de veldfinale. Vobako scoorde nog wel drie keer tegen voor de
rust, maar ook Vinnie en Luwis scoorden tussendoor, zodat we met de rust weer goed zaten.
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Maar Vobako liet zien dat ze nog niet verslagen waren en scoorde seconden na de rust 12-9. Weer enkele seconden
later zette Scott hen terug op hun plaats: 13-9. De scoremachines begonnen stilaan wat te haperen. De volgende
was dan toch weer voor ons, met een inloper van Eline. Een vrijworpgoal van de oranjehemden werd ook weer
gecounterd door een ver schot van Nina: 15-10. We begonnen er echt in te geloven. Nog 10 minuten. De 15-11 was
nog geen probleem, maar dan volgde weer een stip ... die weer werd gemist. Toch passeerde er nog een inloper, 1512 en we hadden nog vier minuten om dit goed te maken. We zetten alle zeilen bij, maar de broodnodige treffer
wou maar niet vallen. Net nadat de scheidsrechter het eerste fluitsignaal van het einde van de wedstrijd gaf
lanceerde Famke een ver schot. Dat viel nu wel binnen, maar dus een tel te laat.
Spijtig genoeg werd deze schitterende overwinning dus niet beloond met een finaleplaats. We staan nu gelijk met
Vobako A, met volgende week nog een wedstrijd te gaan. Ook in de onderlinge duels staan we quitte. Het doelsaldo
is dus bepalend. Na vandaag heeft Vobako een voordeel van 9 doelpunten, en zij spelen volgende week tegen ...
Vobako B. Het is dus onwaarschijnlijk dat wij tegen Sikopi genoeg zullen kunnen goedmaken om er over te gaan.
Spijtig, maar kop op na deze knappe wedstrijd !
Jan

U16A2
AKC/LUMA – Temse : 5 - 5

D-day voor AKC/LUMA zowel U14, U16 A en B en U19 kunnen vandaag hun ticket naar de finale verzilveren. U
14 is binnen. U16A moet met minstens 4 doelpunten verschil winnen om ook dit doel te bereiken. Zij speelden een
berewedstrijd en domineerden de ganse wedstrijd en stonden bijna constant 4 doelpunten voor, jammer genoeg
waren de laatste minuten er te veel aan en sneuvelden zij op drie doelpunten waardoor het op het doelsaldo gaat
aankomen in hun reeks en dit is in ons nadeel. Nu is het dan aan ons om de eer van onze club te verdedigen en
aan heel het korfballandschap te laten zien wat AKC/LUMA in zijn mars heeft.
We speelden redelijk zenuwachtig gezien de belangen van de wedstrijd misschien niet abnormaal.
Verdedigend spelen we een dijk van een wedstrijd, maar aanvallend en afwerkend wil het niet echt lukken. We
gaven ons allemaal voor de volle honderd procent, maar jammer genoeg moesten we vrede nemen met een
gelijkspel. Echter geen eieren gebroken, volgende week nog één keer knallen tegen voorwaarts en dan spelen we
de finale tegen het hele sterke Vobako waar we niets te verliezen hebben. We hebben in de zaal al twee keren
bewezen dat we het vuur aan hun schenen kunnen leggen. Dus volgende week supporters allemaal aanwezig om
ons te ondersteunen om 12.30 u op Voorwaarts waar wij ons vel heel duur gaan verkopen.
P.S Na afloop van onze wedstrijd staat er bij de u19 nog 5 minuten op de teller. Zij staan gelukkig al drie
doelpunten voor en geven dit niet meer uit handen, nu nog twee wedstrijden winnen en ook die finaleplaats is
binnen. Dit zou normaal wel moeten lukken tegen de hekkensluiter in de reeks.
Sonja

U19
AKC/Luma - Boeckenberg A : 21 - 18
Aanval :
Raf 4 - Demy 7 - Lara - Brooklyn 2
Verdediging : Chaya 1 - Rubi 2 - Lars 3 (1 pen) - Kian 2
Het is bij het eindsignaal dat men de winnaar kent en ondanks de vliegende start van Boeckenberg in de eerste
twintig minuten van de match, was het toch AKC/Luma dat het laken naar zich toe trok en de panters in de kou
liet staan. En koud was het : tijdens de eerste helft kregen spelers en supporters een leuke drasj over zich, zodat
tijdens de rust de warmte van de kantine werd opgezocht. Dit soort weer ligt AKC/Luma wellicht iets beter : de
tweede helft kwamen de panters nauwelijks nog van de grond en vonden de jongens en meisjes van AKC/Luma de
weg naar de korf iets vlotter.
Tijdens de eerste helft kwam het fysieke aspect van Boeckenberg iets meer uit de verf dan de snelheid van onze
jongens en meisjes. Ook de shotkracht van Boeckenberg was iets accurater dan dat van de onzen, zodat
Boeckenberg binnen de kortste keren een 5-puntenkloof wist te realiseren. Tegen dan had Chris al een time-out
aangevraagd en werd het spel van AKC/Luma wat aangepast zodat de trefkracht en snelheid van onze jongens en
meisjes beter uit de verf kwam. Tegen het einde van de eerste helft was de achterstand zo goed als bijgebeend,
dankzij een strakkere verdediging en een trefzekerdere aanval en dat ondanks de VIJF penalties toegekend aan
Boeckenberg (tegenover 2 voor AKC/Luma). De spelers trokken naar de kleedkamers met een tussenstand van 9 11.
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De tweede helft was voor AKC/Luma: via Raf, Demy en Lars gingen we er op en er over. In eerste instantie
stribbelde Boeckenberg nog wat tegen en kwamen ze terug gelijk met een kort shot, maar de suprematie van
Boeckenberg in de eerste helft (zowel op shot als reboundend) was verdwenen. Raf en Demy zorgden opnieuw voor
een twee-puntenkloof, waarvan Boeckenberg er eentje terug kon inlopen via ... penalty. AKC/Luma zat echter in de
juiste vibe : Kian, Demy en Brooklyn zorgden er voor dat AKC/Luma verder uitliep, maar Boeckenberg kon weer
scoren via shot en ... penalty. Voor elk puntje van Boeckenberg kwam echter onmiddellijk antwoord van
AKC/Luma : Raf en Demy scoorden na elkaar. Dankzij de verplaatsing van de altijd gevaarlijke Lisa Van Gorp van
verdediging naar aanval, kon Boeckenberg nog een paar keer scoren, maar tweemaal de combinatie Raf-Demy was
de doodsteek voor Boeckenberg dat ondanks een laatste shot niet meer kon inlopen. We moesten minstens gelijk
spelen, maar winnen is altijd beter natuurlijk. Prima gedaan jongens en meisjes, het was een mooie remontata en
jullie hebben verdiend gewonnen, puur op wilskracht en inzet.
In de andere poule is de eerste finalist al bekend : Voorwaarts speelt de veldfinale na twee maal winst tegen Kwik
A : Proficiat Voorwaarts.
Voor ons staan er nog twee matchen voor de boeg, telkens tegen Kwik B, de laatste in het klassement. Maar let op
: onderschat nooit een tegenstander, ga niet op je lauweren rusten, ook die twee laatste matchen moeten gewonnen
worden. Het zou al te gek zijn om twee keer te winnen van het sterke Boeckenberg om het dan te laten afweten
tegen Kwik B. Dus blijven trainen en spelen als ... ONE TEAM.
Sake
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