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AKC/LUMA U14 – KWIK U14: 10 – 8 
AKC/Luma U14 KAMPIOEN!!! 

 
 

AKC/Luma U14 ging voor de “Dubbel” (bekerwinnaar én kampioen veld) en schoot als een speer uit de 
startblokken. 15 seconden gespeeld en al direct een doelpunt van Albert op het scorebord. De eerste vijf minuten 
liepen perfect en AKC/Luma leek bezig aan een walk-over, ware het niet dat Kwik zich stilaan meer en meer begon 
te mengen in de debatten en zich terug in de wedstrijd knokte met als resultaat een magere 4 – 4 stand aan de 
rust. In de tweede helft gingen de Biekes er zelfs op en over en namen de leiding. Het draaide bij ons voor geen 
meter, er werden twee stippen gemist en elke rebound was voor Kwik. Gelukkig konden we rekenen op de in mijn 
ogen dame van de wedstrijd, Evi Wijckmans, die een kei van een wedstrijd speelde en ons met haar tweede treffer 
van de namiddag terug op de sporen zette. Zij deed het trouwens ook reboundend, steunend én verdedigend 
voortreffelijk. Dat doet echter geen afbreuk aan de prestaties van de anderen, die na een kwartier in de tweede 
helft plots met z’n allen ontwaakten en een sublieme laaste tien minuten hebben neergezet. Het wisselen van vak 
van Kadisha naar het vak van Ernst bracht resultaat, er werd direct gescoord, AKC/Luma kwam gelijk en kon 
uiteindelijk winnend afsluiten. Een knappe prestatie van Lotte, Kia, Kadisha, Jolien, Milla, Evi, Ernst, Matthias, 
Noah, Rune, Albert en Kian. Felicitaties ook aan Robbie en Kevin. Na een mooi seizoen afsluiten met een dubbel is 
knap! 

Pit 
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AKC/LUMA U16 A2 – VOBAKO U16 A1: 5 – 15 
Mooie prestatie van onze U16 A2 

Onze U16 A2 speelden een schitterend seizoen. Zij konden zich plaatsen voor de topreeks (bij de beste acht dus) 
eindigden in zaal op een meer dan verdienstelijke vijfde plaats en behaalden in de play-offs op het veld de eerste 
plaats met als beloning een plaats in de finale tegen Vobako A. Dat dit een bijzonder moeilijke opgave zou worden 
wisten we bij voorbaat, dat het seizoen geslaagd was en niet meer stuk kon stond ook als een paal boven water. 
Opdracht was om de Kempenaars te beperken en verzorgd korfbal te brengen. Dat lukte aanvankelijk niet want 
Vobako liep in een no-time uit naar 4 – 0. We vreesden het ergste, maar onze ploeg herpakte zich wonderwel en 
vocht zich terug in de wedstrijd met een mooie 5 – 3 ruststand als resultaat. In de tweede helft gingen we nog mee 
tot 6 – 4, maar misten op dat ogenblik spijtig genoeg een open inloop en het was meteen game-over. Vobako liep 
weg en won uiteindelijk verdiend. Toch even meegeven dat natrappen, zeker in een wedstrijd van de U16, not done 
is. Een schande dat hiervoor geen kaart werd getrokken door het scheidsrechterlijke duo, een nog grotere schande 
dat de coach van de tegenpartij de bewuste speler niet tot de orde riep. 
 
Onze U16 A2 speelden een formidabel seizoen en deze finale was de kers op de taart. Dat we geen overwinning 
konden boeken doet daar niet in het minst afbreuk aan en daar gaan we ook niet van wakker liggen, dat we over 2 
U16 ploegen beschikten die mee in de top speelden kunnen we alleen maar appreciëren. We hebben nog maar eens 
bewezen dat de KBKB volledig fout zit met het aanpassen van hun reglementen voor de jeugd. Dat we veel en 
uitstekende jeugd hebben, dat we ook nog eens over fantastische jeugdleiders en begeleiding beschikken op 
AKC/Luma is iets waar we door andere verenigingen met een scheef oog voor bekeken worden, waar men jaloers 
op is en wat ze niet kunnen hebben, de KBKB gaat spijtig genoeg mee in dat verhaal… 
 
In ieder geval willen we Bjorn en Eddy en alle spelers (Zoë, Sam, Hanne, Lisa, Kirsi, Elise, Charlotte, Haylee, 
Renzo, Yaro, Matti, Peter, Brend en Kasper) van harte feliciteren voor hun zonder enige twijfel formidabele 
seizoen. 

Pit 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

U 14 Finale AKC/Luma Kwik 10  8 
U 16 Finale VOBAKO A AKC/Luma B 15  5 

 

 

TOOGPLOEGEN 
 

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 18.00 u: Jeugdevenementencel en ouders 
Van 18.00 tot 20.00 u:  Marc – Chris – Pit 
Van 20.00 tot 22.00 u:  Franky – Andreas – Sandra – Tom 
Van 22.00 tot 24.00 u: Sam – Bert - Bjorn 
Zondag 10 juni 
Van 09.00 tot 18.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 

 Zondag 3 juni: recreantentornooi op Boechout (nieuwe terreinen van Boechout) 
 Zaterdag 9 juni: nationale recreantendag (outdoor): opnieuw op de nieuwe terreinen van Boechout 
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BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag waren w getuige van de finales van onze U14 en U16 A2 op de velden van Ri4A/Deurne. Het was warm, 
heel warm en de spelers hadden daar duidelijk last van. Onze U14 speelden een knappe eerste tien minuten om 
daarna in slaap te worden gewiegd en gelukkig net op tijd terug te ontwaken om Kwik nog met lege handen weg te 
sturen en zelf met de “Dubbel” aan de haal te gaan. Knap van de ploeg van Kevin en Robbie die zowel de beker als 
de veldtitel wisten te behalen. 
Daarna was het de beurt aan de U16 A2 die enigszins onverwacht, maar daarom zeker niet minder verdiend, in de 
finale waren geraakt. Zij moesten het sterke Vobako partij geven en deden dat uitstekend met controlekorfbal. Dat 
het uiteindelijk geen titel werd daar gaat niemand van AKC/Luma van waker liggen, wij vonden het een 
fantastisch seizoen van deze ploeg en de supporters hebben dat aan het einde van de wedstrijd dan ook getoond. 
Super wat jullie bereikten, een voorbeeld van wat sportieve revanche kan brengen! 
Op AKC werd het nadien nog een leuke boel. We konden er genieten van lekkere spaghetti en de opbrengst van dit 
etentje zal integraal geschonken worden door Bjorn aan “Kom Op tegen Kanker”, een meer dan mooi initiatief! 
Op zondag waren we getuige van de kruisfinale tussen Borgerhout/GW en Boeckenberg en stelden we al na enkele 
minuten vast dat Borgerhout/GW ook deze keer weer achter de feiten zou aanlopen. De Panters namen van bij 
aanvang de wedstrijd in handen en lieten de Zebra’s nooit in hun spel of in de wedstrijd komen. De schotkracht 
van Jaro Peeters werd gemist en na te zijn gesneuveld in de kruisfinales zaal tegen datzelfde Boeckenberg, in de 
finale van de Beker tegen Voorwaarts was het nu weer van dat tegen Boeckenberg. Borgerhout/GW eindigde in de 
reguliere competitie in zaal én op het veld dan wel op de eerste plaats maar blijft achter met een serieze kater en 
zonder prijzen. De finale zal volgende week gespeeld worden tussen Kwik, dat eenvoudig de maat nam van 
Voorwaarts en Boeckenberg en dit op de velden van Spartacus/NDN, na de veldfinale tussen onze U19 en die van 
Voorwaarts, wedstrijd die begint om 13 u. 

Pit 
 
 

2. BBQ OP ZATERDAG 9 JUNI 
De inschrijvingen voor onze BBQ zijn geopend. Je kan vanaf vandaag tot 3/6 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 – papillot 
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!) 
 
2. LOTTO 
Nummer: 54 
Laatste winnaars van het seizoen: Jens en Priscilla en Fam Denie 
 
3. 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.  
Volgende 36 personen zijn reeds ingeschreven: 
U8+U10: Fierens Kasper, de Meester Fen, Cordon Ebe, De Backer Cleo 
U12: Geurs Lucas 
U14: Lauwers Rune, Davidts Ernst, Cambre Matthoas, Van den Berg Kian, De Backer Zoë, Wyckmans Evi, 
Horemans Noah, Mertens Peter 
U16+U19: de Prins Renzo, Simoen Brend, Denie Amber, Tajarni Anouar, Huppertz Lars, Amorgaste Kian 
Kernspelers: Duchesne Thalia, Van Herck Robbie, Duchesne Andreas 
Gewestelijken+recreanten: Everaert Debby, de Prins Patrick, de Prins Toby, Jobe Aida, Mertens Emily, Duchesne 
Eric 
Niet-korfballers: Fierens Yves, Geurs Hille, Steyaert Daniëlle, Gabriels Eline, Van Tichelen Liam, Van Tichelen 
Zoe 

Carine 
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5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2017-2018 
 Zaterdag 9 juni 2018: Combitornooi en eindeseizoensviering met BBQ 

 
6. 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 –  Sam Bedeer – Jonathan Cambré – Lowie Ceelen – Noor Cheraa – Zoë De 
Backer – Jules Detremmerie – Hanne Dierckx – Imke Dirkx – Yamina Driesen – Sten Fontyn – Amber 
Francken – Yent’l Grootaert – Christel Hufkens – Priscilla Illegems – Valerie Jacobs – Ferre 
Keersmaekers – Bert Lauwers – Kim Lenaerts – Simen Mollet – Jasper Segers – Brend Simoen – Niki 
Sporen – Nysa Van Bouwel – Lilians Van Gansbeke – Rik Van Gysel – Yve Van Harneveldt – Elke 
Vanherck – Charlotte Van Moorleghem 
U mag uw ingevulde attest ook digitaal doorsturen naar akc@korfbal.be.  Indien u reeds eerder naar uw huisarts 
moest gaan, kan u het document ook downloaden op de AKC website onder Documenten 
 
Aan alle coaches en/of de personen die de licenties bijhouden.   Zou het aub mogelijk zijn de licenties terug te 
bezorgen aan Martine Duchesne. 
U kan deze op AKC in het busje steken tussen de toog en de keuken of op het Combi-tornooi aan Martine geven 
aub. 
 

Bedankt, Martine 
 

7. VOLLEYBALTORNOOI MEEUWEN 
AKC zal dit jaar deelnemen aan het volleybaltornooi van Meeuwen op zondag 10 juni met volgende ploegen: 
1 ploeg heren A reeks: kapitein Kurt 
1 ploeg heren A reeks: kapitein Jonathan 
1 ploeg heren B reeks: kapitein Ilja 
1 ploeg dames B reeks: kapitein Jessy 
 
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! 
 

Spreuk van de Weuk 
Onze jeugd vertegenwoordigt knap onze kleuren, 

Wat gaat er volgend weekend nog gebeuren ?!! 
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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 
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 veldcompetitie  
 

 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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U14 veldkampioen van België, U16B fiere vice-kampioen 
Vorige zaterdag vonden op de mooie velden van R4A/Deurne de finalewedstrijden van het kampioenschap van 
België plaats. Met een temperatuur van rond de 30°C was het bijna te warm om te supporteren dus kunnen we 
alleen maar respect hebben voor onze jonge toppers die op het hete kunstgrasveld moesten sporten. Jullie hebben 
dat bangelijk gedaan meisjes en jongens. AKC/Luma is fier op jullie. Een dikke proficiat aan alle spelers, 
begeleiding en ouders van deze 2 jeugdploegen. Uitgebreide verslagen vinden jullie waarschijnlijk elders in deze 
flitsen maar hier alvast enkele foto’s.  
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4. U14 wordt verwacht op Spartacus op 3 juni 
Alle jeugdkampioenenploegen veld worden op 3 juni verwacht op Spartacus. Tijdens de 
openingsceremonie van de hoofdfinales worden deze aangekondigd en vragen wij hen op het 
terrein tezamen met hun trainers-begeleiding. Het zou mooi zijn mocht iedereen in cluboutfit 
kunnen aantreden aangevuld door de medailles en de beker die ze in de wacht hebben gesleept. 
AKC/Luma U14 wordt verwacht samen met begeleiding om 15u15. 
 
5. Combitornooi (09/06/2018) 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. Volgende 36 personen zijn reeds ingeschreven: 
 
U8+U10: Fierens Kasper, de Meester Fen, Cordon Ebe, De Backer Cleo 
U12: Geurs Lucas 
U14: Lauwers Rune, Davidts Ernst, Cambre Matthoas, Van den Berg Kian, De Backer Zoë, Wyckmans Evi, 
Horemans Noah, Mertens Peter 
U16+U19: de Prins Renzo, Simoen Brend, Denie Amber, Tajarni Anouar, Huppertz Lars, Amorgaste Kian 
Kernspelers: Duchesne Thalia, Van Herck Robbie, Duchesne Andreas 
Gewestelijken+recreanten: Everaert Debby, de Prins Patrick, de Prins Toby, Jobe Aida, Mertens Emily, Duchesne 
Eric 
Niet-korfballers: Fierens Yves, Geurs Hille, Steyaert Daniëlle, Gabriels Eline, Van Tichelen Liam, Van Tichelen 
Zoe 
 
 
6. 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. 
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7. 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 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 
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 

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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Zondag 3 juni 2018  

Competitie finale veld op Spartacus/NDN 
13u00: U19 1A: AKC/Luma – Voorwaarts (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: af te spreken met jeugdleiders Jeugdleiders: Chris en Kenny 
Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan  480 (naast ijspiste) 2100 Deurne 
Komende uit alle richtingen : de autosnelweg E34-E313 volgen tot afrit Wommelgem-Mortsel. Richting Deurne tot aan August Van de Wielelei (Makro, Wijnegem 
Shopping Center). Linksaf en deze weg volgen tot aan de verkeerslichten. Links afslaan Ruggeveldlaan op ca 200m op linkerkant bevinden zich de sportvelden. 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U14 
 

Wedstrijdverslag U14 : Kampioen Veldkorfbal – AKC/Luma  
AKC/Luma  - Kwik :  10 - 8  (4 - 3) 
Doelpunten voor/tegen 
Dames : Evi 2  – Kadisha 1  – Kia 1/2 – Lotte 1/1 (Jolien 1 - Milla)   
Heren : Noah – Ernst 1/1 – Albert 1/3 – Rune 2/1   (Matthias - Kian) 
 
Oef het seizoen 17/18 zit erop en we sluiten af met 2 titels. Niet slecht en veel ploegen zouden op zo’n parcours 
jaloers zijn. Over de hele competitie maar 2 nederlagen, 1 in de zaal  en 1 op het veld. Je zou dan denken dat het 
hele jaar door een walk over was, maar wie ons ploegje heeft gevolgd en wie de finales heeft gezien weet wel beter. 
Vele weken dienden we te vechten tot het laatste fluitsignaal om zeker te zijn of toch minstens tot ver in de 2de 
helft. Dat we dan uiteindelijk afsluiten met Beker en Veldtitel is knap. De finale op zich was een triller. De Biekes 
zijn een talentvol, jong groepje dat het ons  meestal met mooi korfbal  moeilijk maakte. Remember de halve finale 
BvB waarin we ook maar in de laatste minuut konden winnen. Vandaag was het opnieuw van dat. We startten in 
een onuitgegeven vaksamenstelling, maar hadden duidelijk geen nood aan een studieronde. Na enkele minuten 
stond het snel 2 – 0 om bij de volgende 2 aanvallen een 3 – 1 tussenstand te noteren. Maar dan gebeurde wat al 
meermaals gebeurde dit jaar en vielen wij compleet stil. Kwik speelde, in tegenstelling tot wat ik eerder van hen 
heb gezien, ontzettend traag (het honderdpassen spel) en zocht nadrukkelijk om via dit trage spel te wachten op de 
kansen die er wel degelijk zouden komen. Het is een finale dus een aangepaste spelstijl is geen schande,  maar een 
goede tactische zet. Wij hadden hier geen antwoord op wat resulteerde in een bijna hopeloze 2 doelpunten 
achterstand 10 min voor het einde, zeker rekening houdende met ons eigen spel. Maar dan deden onze coachen 
enkele goede zetten. Door de juiste persoon in te brengen en de andere van vak te wisselen begon het plots wel 
goed te draaien. We zagen terug de nodige drive, het geloof in ons eigen kunnen, de juiste mensen werden 
uitgespeeld en we hadden een beetje geluk en daar waren de U14’ers terug. Erop en erover in de laatste 
10minuten. Knap boys en girls. Uiteindelijk kunnen we rustig uitballen en eindigen we nog met 2 doelpunten in 
ons voordeel en vooral met een nieuwe titel. TOP. 
Ik wens iedereen te bedanken voor het mooie jaar, succes bij de examens,  een goede vakantie en uitgerust en 
klaar voor de nieuwe competitie 18/19 in zijn of haar ploeg. Bedankt boys en girls om ons weer geregeld te laten 
genieten. 

DN 
 

U16 A2 
 

Vobako – AKC/LUMAA2 
Na een gezamenlijk ontbijt op de club maken U14 en U16 zich klaar om in stoet naar het veld van Riviera/Deurne 
te trekken.  Na een zenuwslopende wedstrijd haalt onze U14 zijn gouden medaille binnen.  Hopelijk kunnen wij 
dat ook.  De 1 ste helft zitten we mee in de wedstrijd en blijven we hoop koesteren.  De 2de helft breekt de veer, we 
krijgen een paar te vermijden goaltjes tegen en het geluk staat niet aan onze kant want we creëren zelf wel mooie 
kansen die niet binnen gaan.  We wisten natuurlijk op voorhand dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden.  
Is het een schande dat we verloren hebben? Zeker niet!!!! Na een mindere periode hadden jullie keihard gewerkt 
voor deze plaats, zij die de intervieuws hebben gezien weten ook dat de coach van Vobako er na de 1ste helft niet 
gerust in was en dat is een mooi compliment. Om het met de woorden van Bjorn te zeggen “jullie verloren geen 
goud maar wonnen zilver”. Ook nog een welgemeende dank u wel voor de lekkere spaghetti die Albert Denie voor s’ 
avonds had voorbereid. Jullie nog steeds trots zijnde reporter 

                                                                                                                  Sonja 
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