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PLOEGEN 2018-2019
AKC/LUMA KERN

Cortois Ellen – De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Dirkx Imke – Driesen Shiara – Driesen
Yamina – Duchesne Thalia – Francken Amber – Frensh Jiska – Grootaert Yent’l – Leprince Shari – Merckx Jana –
Peeters Steffi – Rottiers Jade – Sporen Niki – Vanherck Elke
Campsteyn Aaron – De Ley Jarre – De Ley Jelle – De Ley Siebe – De Ryck Raf – Deloffer Jenthe – Duchesne
Andreas – Fontyn Sten – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Millet Simen – Van Daele
Kevin – Van den Dycke Levi – Van Harneveldt Yve – Van Herck Robbie – Vervoort Yari

AKC/LUMA 2

Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk

AKC/LUMA 3

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine – Vlyminckx Nadia
Amorgaste Serge – Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens

AKC/LUMA 4

Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen
Wendy - Wittebolle Lieve
Claessens Eric - De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Van Harneveldt Robert – Van Tilburg
Wolfgang

AKC/LUMA Recreanten

Hufkens Christel – Jansen Christel – Peeters Larissa - Van Gansbeke Liliane – Van Landeghem Patricia
Covents Marc – Dewinter Robbrecht - Grasso Pasqual – Ludecke Carsten – Thys Danny – Cludts Jasper

BERICHTEN
1. LICENTIES

Volgende personen dienen zich tegen einde mei 2018 te laten (her)keuren bij hun huisdokter voor het vernieuwen
van hun licentie.
Nikki Annaert – Sam Bedeer – Eric Claessens - Zoë De Backer – Jules Detremmerie – Yamina Driesen – Sten
Fontyn – Valerie Jacobs – Bert Lauwers – Simen Mollet – Pals Sandra - Jasper Segers – Brend Simoen – Liliane
Van Gansbeke – Yve Van Harneveldt – Charlotte Van Moorleghem – Wendy Van Thielen
De ingevulde medische attesten mogen gemaild worden als een pdf-document naar akc@korfbal.be
Of opgestuurd naar mijn adres: Martine Duchesne – Marsstraat 52 – 2900 Schoten.
Bedankt, Martine
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2. 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

3. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT
Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,
sympathisanten, ploegen…
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste
of losse panelen…)
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen.
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter.
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring
• op Facebook
• op onze website
• in onze Flitsen
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.
Op deze manier kan je intekenen op ons project. Gebruik zelf het formulier of tracht het ook aan andere
geïnteresseerden te bezorgen. Bijkomende formulieren kan je op eenvoudig verzoek bekomen.
Het formulier vind je in de bijlagen van de mail waarmee de Flitsen werden toegestuurd.
Je kan bijkomende formulieren verkrijgen door een mailtje te sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com. Geef het
formulier nadien volledig ingevuld af aan Chris Van Riet of mail het naar chrisvanriet2@gmail.com
Pit
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Weer een jaar pronostiek voorbij
Tijdens het voorbije seizoen 2017-2018 werd er 27 maal gepronostikeerd (13 x veld en 14 x zaal). 12 van deze 27
keer was er geen winnaar en werd er de daaropvolgende week voor een dubbele pot gespeeld. In totaal werd er een
bedrag van 913,78 euro uitgekeerd aan 48 winnaars. Een even groot bedrag ging naar onze jeugd.
Het kleinste bedrag (3,37 euro) werd gewonnen door Agnes de Boer, Irma Pooters, Rosita de Boer, Frank Hardies,
Pit Van Dyck, Eline Denie, Sandra Kegeleers, Regine Verhoeven, Kristel Monnoyer, Nele Windels, Anne Duchesne
en Wendy Lodewijckx. Zij voorspelden met z’n twaalven dat AKC op 15/10 op Scaldis zou winnen met 19-20. Het
grootste bedrag was €137,62 en werd gewonnen door Bert Lauwers die op 17/09 gokte dat AKC op Floriant zou
verliezen met 18-16.

Top 5:
1
2
3
4
5

Lauwers Bert
Van de Leur Marina
Keyl Gerda
Steyaert Daniëlle
Simons Leon

179,74
101,02
60,19
59,58
39,87

euro
euro
euro
euro
euro

(2x)
(2x)
(3x)
(3x)
(1x)

De super gokker van het voorbije seizoen was deze keer Frank Hardies die 4 keer de juiste uitslag voorspelde (hij
won wel telkens maar een klein bedrag totaal = 32.82). 4 vrouwen + 1 gokfamilie gokten 3 keer juist (Daniëlle
Steyaert, Anne Duchesne, Sandra Kegeleers, Irma Pooters en fam Peeters). 10 personen hadden het 2 maal bij het
rechte eind (Marina Vandeleur, Bert Lauwers, Gerda Keyl, Kristel Monnoyer, Simone Debève, Anita Van den
Eynde, Kristel Van Oeckel, Sarah Martin, Pit Van Dyck en Danny Hardies) en voor 32 bleef het bij slechts 1 keer.

Nog te vermelden:

- Op 24/09 won AKC met 19-13 van Sikopi. Niemand had dit voorspeld. Wel werd er 7 keer op 16-13 gegokt.
- Op 01/10 speelde AKC gelijk tegen Voorwaarts met 17-17 Dit was vroegr de ‘vaste’ uitslag van Ilja maar sinds
hij coach is kan dat niet meer, geen verliespunten!!
- De week daarop speelde AKC weer gelijk: 20-20 op Boeckenberg. Er waren 4 winnaars, nochtans had ik tegen
iedereen gezegd dat we geen 2 keer achter elkaar konden gelijk spelen 😊.
- Op 18/11 wonnen we met overtuigende 23-13-cijfers van R4A/Deurne. Dat had niemand juist voorspeld. Tom
Wellens was er nog het dichtst bij met 24-13.
- Op 02/12 was er spijtig genoeg geen pronostiek omdat ondergetekende te laat in de zaal van Voorwaarts
arriveerde na het sinterklaasfeest georganiseerd door de JEC.
- Op 16/12 veloren we met 24-20 op Floriant. Er waren niet veel supporters aanwezig maar zij die
pronostikeerden hadden dit zeker niet verwacht. Alleen Kristel Monnoyer durfde een klein verlies (21-20)
voorspellen.
- Bij onze eerste terugwedstrijd in zaal (tegen R4A/Deurne) werd weer een monsterscore behaald: 18-27.
Niemand had dit correct, Philip d’Aes was er het dichtst bij met 19-27.
- Op Sikopi speelde onze eerste ploeg weer de ‘vaste’ uitslag van coach Il: 17-17. Dat is wel straf, zo 2 keer in 1
seizoen. Weer geen winnaar want zoals ook Leon altijd zegt: op een gelijkspel moet je niet gokken.
- Op Voorwaarts wonnen 12 personen onze pronostiek door de 18-20 winst te voorspellen. Onder hen waren
Frank Hardies, Sim Hardies, Danny Hardies en Monique Hardies-Vleminckx. Wie ontbreekt er in dit rijtje?
Juist Sven Hardies. Hij had nochtans ook meegedaan met onze pronostiek.
- Onze laatste veldwedstrijd was thuis tegen het reeds veroordeelde Scaldis. Ik noteerde slechts 2 keer een
verlies maar de voorspelling kwam wel van Jimmy Engels. Tot onze grote soijt verloren we nog ook die dag.
Het werd 16-17. Doordat niemand deze uitslag juist voorspelde beginnen we volgend seizoen met een pot van
52 euro.

Jos Duchesne bevond zich sinds 1992 van alle deelnemers al het meest in de top 5 (nl 10 maal). Hij wordt gevolgd
door Jos en Chris Van Riet en Alida Brouwers met 4 vermeldingen. Jos Van Dyck en Anneke Van Peteghem
stonden al 3 keer in de top 5 en 16 personen stonden er al 2 maal in.

Overzicht voorbije 10 jaar
2005-2006
Luypaers Jetty
Brouwers Chris
Bocxstael Katrien
Duchesne Jos
Hardies Danny
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63,37
63,37
61
60,16
46,97

2006-2007
Van Nuffel Danielle
Rottiers Ben
Geerts Emmy
Mooney Maria
Van Dyck Jos

192,12
67.12
47,25
47.25
44,08

2007-2008
Duchesne Jos
de Boer Nancy
Janssens Kristel
Van Nuffel Daniëlle
Deckers Simonne

118,37
93,15
85,87
63,65
36,12
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2008-2009
Simons Leon
Keyl Diane
Hermans Ann
De Meester Franky
Pooters Irma

99,74
71,58
60,62
60,37
60,37

2009-2010
Duchesne Jos
Hardies Sim
Pooters Irma
Van Dyck Jos
Peeters Marc

116,26
84
66,16
65,37
65,37

2010-2011
Van den Berg Franky
Van den Berg Kevin
Steyaert Daniëlle
Vlyminckx Nadia
Naessens Luc

115,25
115,25
81.50
77.30
74.22

2011-2012
Van Peteghem Anneke
Herremans Yvonne
Deckers Simonne
Brouwers Chris
Bocxstael Katrien

147,93
104,96
70,11
67,9
67,9

2012-2013
Duchesne Jos
Van Ghysel Charis
Peeters Anneke
Van bosch Raymond
Duchesne Anne

155,93
102,93
70,87
62,97
48,22

2013-2014
Nevejans Danny
Hardies Frank
Van Peteghem Anneke
Embrechts Krisje
Lenjou Ronny

127.00
60.64
56.27
50.12
38.25

73,5
65,86
46,93
37,68

2015-2016
Wils Ludo
Duchesne Jos
Hardies Dannny
Van Oeckel Kristel
fam Peeters

163,87
94,87
94,87
67,87
52,12

2016-2017
Janssens Kristel
Van Oeckel Kristel
Bompa Y.V. Harneveldt
Fam Merckx
Francken Pat

86,46
81,68
76,43
54,24
45,37

2014-2015
Francken Pat153,53
Van Peteghem Anneke
Kegeleers Sandra
Bollen Sissy
Amorgaste S + Bracke C

De jeugdcommissie en alle jeugdleden bedanken de ‘pronostikeurs’ voor hun deelname.
Tot slot nog een goede raad voor zij die dit jaar niets wonnen: ‘BLIJVEN VOLHOUDEN’.

Agezeziemoetzegeldemme
PS: Vanaf 25 augustus wordt er terug op het reservegetal van de lotto gespeeld. Wie zijn nummer niet wenst te
behouden, verwittigt zo snel mogelijk Carine Duchesne (03/289.56.44). Mogelijk komen er voor het nieuwe seizoen
nog enkele nummers vrij. Wie interesse heeft, geeft zijn/haar naam op aan CD.

Spreuk van de Weuk
Onze U21-selectie treedt in juli nog aan,
en dan pas …is het korfbalseizoen gedaan !!!
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Maak deel uit van ‘s werelds grootste burgeractie!
Op 15 september 2018 maken we onze planeet schoon. Miljoenen vrijwilligers, 150 landen, één dag. We hebben
jouw hulp nodig om ons deel te doen: België.

Hoe kan je meedoen? Volg de 3 stappen hieronder!

1. Stel een team samen om een klein deel van België schoon te maken op 15 september.
AKC/LUMA -> inschrijven via sandra.pals@telenet.be
2. Laat ons weten hoeveel leden het team heeft en waar je gaat schoonmaken.
bijeenkomst op 15/9/2018 om 10.00 uur aan de kantine -> Rivierenhof | Deurne
3. Tijdens de volgende maanden ontvang je als teamleider informatie over hoe je een opruimactie organiseert.
Start met het mappen van afval en betrek partners om je activiteit tot een succes te maken!

Een ongekend planetair project

Tien jaar geleden werd de eerste opruimdag georganiseerd in Estland. Wel 4% van de lokale bevolking werkte mee
om het land op te ruimen. Tijdens dit evenement werd 10.000 ton afval verzameld. Vandaag wordt hard gewerkt
om in 150 landen 5% van de bevolking samen te brengen om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen, en dat in
slechts één dag: 15 september 2018, World Cleanup Day! We roepen alle sectoren van de samenleving op om zich
te verenigen en actie te ondernemen om onze planeet op deze ene dag op te ruimen.
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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
20-24/08/18: sportweek voor AKC/Luma op onze terreinen
25/08/18: AKC/LUMA-Belfius-M.M.M.-tornooi
Testen: 08/09/18 (onder voorbehoud, afhankelijk van competitieschema)
Halloween: 27/10/18
Sinterklaas: 01/12/18
Carnaval: 02 of 09/03/19
Ontbijtbuffet: 21/04/19
Uitstap: 30-31/05-01/06/19
Combitornooi: ?

2. Combitornooi (09/06/2018)

Zaterdag 9 juni ging op AKC de zevende editie door van het combi-tornooi. Het samenstellen van de ploegen was
ook dit jaar geen lachertje, we trachten steeds om familieleden bij elkaar te zetten maar dat zorgt er soms wel voor
dat niet alle ploegen gelijk zijn qua sterkte. Uiteindelijk geraakten we aan 8 ploegen van min. 9 speler. Door
enkele laattijdige afschrijvingen moest er hier en daar gepuzzeld worden maar uiteindelijk konden alle ploegen
toch steeds hun wedstrijden spelen. Het ging er in sommige poulewedstrijden bijzonder spannend aan toe. Soms
zelfs zo dat het leek of men vergeten was dat het een tornooi voor de fun was.
De kruisfinales gingen tussen de ploegen 2 en 6 en de ploegen 4 en 8. Ploeg 2 en 8 speelden de grote finale met
als winnaar ploeg 2.
Proficiat aan alle deelnemers en super bedankt aan iedereen die een wedstrijdje wilde fluiten (zeker aan Eddy
Mertens en Erik Van Hove die er een aantal voor hun rekening hebben genomen) en aan alle medewerkers achter
de schermen.
’s Middags waren er voor de hongerigen hamburgers, croques of koffiekoeken.
ploeg 1

-

ploeg 2

5

-

16

ploeg 5

-

ploeg 6

16

-

3

ploeg 3

-

ploeg 4

2

-

7

ploeg 7

-

ploeg 8

4

-

8

ploeg 1

-

ploeg 3

8

-

10

ploeg 5

-

ploeg 7

17

-

5

ploeg 2

-

ploeg 4

15

-

9

ploeg 6

-

ploeg 8

7

-

9

ploeg 1

-

ploeg 4

6

-

11

ploeg 5

-

ploeg 8

9

-

11

ploeg 2

-

ploeg 3

18

-

8

ploeg 6

-

ploeg 7

6

-

4

kruisfinales:
ploeg 2
-

ploeg 5

13

-

7

ploeg 4

-

ploeg 8

3

-

5

finale
ploeg 2

-

ploeg 8

15

-

9
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3. Eindeseizoensviering

Zaterdag 9 juni was het op AKC eindeseizoensviering, alle jeugdleden konden hun jeugdleiders bedanken en ook
de ouders die verantwoordelijk waren voor het wassen van de truitjes en het verzorgen van de drinkbussen werden
in de bloemetjes gezet. Ploegen die dit seizoen uitzonderlijk presteerden en een titel of beker meepikten werden
gehuldigd door het bestuur.
Hieronder vind je enkele van de teksten:
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U6:
We
zijn
dit
jaar
begonnen met Noa,
Sam, Dien, Lin, Olga,
Fien, Andrea, Ferre en
Ferre,
Lias,
lennie,
Matiz, Matz, Louiz en
Thore, allemaal anciens
die in september weer
heel veel zin hadden om
te trainen. Tijdens het
jaar zijn er nog (Evi,
Bartosz, Lio, Maurice,
Len, Margaux, Nathan,
Vic, Tibe, Max, Dax,
Saige en Feline) toppers
begonnen. Het was een
druk
jaar
en
er
gebeurde elke maand wel iets speciaal. In september hadden we een leuk springkasteel en een vriendjestraining,
in oktober was er de halloweentraining en deden we de testen, in november trokken we de zaal in en in december
kwam de Sint op bezoek en hadden we een echte kersttraining. In januari werden we even filmsterren en maakte
we een filmpje om onze fanions aan te moedigen in Barcelona. Onze groep bleef maar groeien zodat we op zoek
moesten naar een extra hulp die we vonden bij Aida en in de zaal gebruikte we nu ook het tweede zaaltje omdat de
turnzaal te klein werd. In februari vierde we carnaval en werden we even: draak, ridder, prinses, Pippi langkous of
iets anders, in maart konden we eindelijk terug in onze bosjes spelen!! In april kwam de paashaas op bezoek, in
mei speelde we met water, kroonde we de koning en koningin en deden we aan omnisport. Vandaag hadden we een
Duivelse training. Wat een jaar! Bedankt lieve benjamins om altijd zo enthousiast en talrijk aanwezig te zijn.
Jammer genoeg zijn er een aantal van jullie die we
volgend jaar niet meer bij ons
terug zien maar die de stap naar
de minieme maken. Eindelijk
echte matches spelen. We zijn er
zeker van dat jullie er klaar voor
zijn en wensen jullie veel plezier,
Sam, Nartosz, Lias, Noa, Evi,
Ferre en Ferre. Alle andere
Benjamins hopen we in september
terug te zien. Voordat we ons
filmpje laten zien nog even een paar dankuwelletjes: alle ouders, Agnes, de kookmamas, Rubi
en een speciale vermelding voor verdienstelijke jeugdlid Bartosz.

U8:

Bedankt lieve coaches,
... voor de toffe trainingen
... voor de spannende wedstrijdjes
... voor de vele aanmoedigingen
... voor de goede zorgen en knuffels
... voor jullie oneindige geduld
Bedankt voor een geweldig seizoen!!!

AKC-Flitsen

Pagina 11

U10:
We zijn het seizoen aarzelend gestart. Er waren veel u8 tjes overgekomen en
er kon dus nog veel bijgeleerd worden. We lagen er in de beker vrijwel
meteen uit met een stevige pandoering. Dit vond de ploeg absoluut niet leuk,
en we zijn er direct ingevlogen. Er werd een heel jaar lang hard getraind, al
moesten we onze ploeg daar soms wel eens attent op maken. We hebben dan
ook enorm veel vooruitgang geboekt in het zaalseizoen, pasjes geven met
onze beide handjes en altijd gaan verdedigen en meegaan met onze
tegenstander is iets waar we altijd aan vastgehouden hebben en dit heeft
geloond. We hebben er een heel leuk en leerrijk jaar van gemaakt.
Lisa is ons poppemieke van de U10.
Gooien doet ze als de beste,
dat konden jullie op de jeugduitstap al zien.
Haar haren zitten altijd mooi in de plooi,
supporteren doet ze alle geluk voor de rooi.
Tijdens de match vond je haar vaak aan de paal,
waar ze prima steuntjes gaf zowel op het veld als in de zaal.
Amy is zeker een groot talent,
vergelijk haar maar met Serena Williams als je haar
kent…
Verdedigend bijt ze zich altijd vast in haar tegenstander,
de bal onderscheppen kan ze als geen ander.
Je kan altijd op haar rekenen
en zal nog veel voor AKC betekenen.
Het meisje met het meeste energie, dat is Nette,
zelfs de jongens kunnen haar niet van de bal ontzetten.
Vaak heeft ze op training eens een pijntje,
maar ze kan dan zeker ook tegen een geintje.
Ze pikt tijdens de match graag haar goaltje mee
en vindt op de training alles altijd OK.
Rifa was bij de U10 duidelijk de reus.
rebounds pakken onder de korf deed ze dan ook fameus.
In trainen had ze vaak geen zin,
toch gingen de korte kansen er tijdens de matchen beter en beter in.
Ze verlaat volgend seizoen de U10,
laat dan bij de U12 maar wat zien.
In ons ploegje was Ella de babbelkous,
we hebben dus een toekomstige coach in de house.
Trainen doet ze erg graag,
het laatste wat ze is, is traag.
Ook Ella verlaat de U10 na dit seizoen,
ook bij de U12 zal ze het super doen!
Dat Fen goed kan lachen is voor niemand een geheim,
maar dit seizoen plakte ze ook aan haar tegenstander als contactlijm.
Ze staat altijd klaar om te scoren
en zal nog veel van zich laten horen.
Ze komt altijd met iedereen overeen,
ook bij de U12 heeft ze mij nog aan haar been…
Cleo moesten we nooit motiveren,
zij wil altijd zo veel mogelijk bijleren.
Ook dit seizoen had ze wel wat pech,
hopelijk zijn al die vieze beesten nu voor altijd weg!
Het veld was soms wat te klein voor haar stevige passen,
maar haar tegenstanders zullen nog goed moeten oppassen!
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Marie is altijd heel erg lief,
ze werd tijdens de matchen ook meer en meer actief.
Ze kon jammer genoeg niet mee op jeugduitstap,
gelukkig is de sportweek er rap.
Ook Marie verlaat de U10,
je zal haar zeker nog bij de U12 zien.
Matthias is duidelijk de danser van de ploeg,
ook van juichen na een goal krijgt hij vaak niet genoeg.
Hij heeft veel bijgeleerd dit jaar,
dus staat nu ook hij voor de U12 klaar.
Blijf wel altijd goed opletten,
dan kan jij nog veel stappen vooruit zetten!
Mitch won dit seizoen de wimpel,
scoren tijdens de match vindt hij meer en meer simpel.
Grapjes maken doet hij tegenwoordig ook graag,
zeker als ik voor een kus vraag…
Mitch gaat nu ook over naar de U12 bij Kim en mij,
zij zullen ook blij zijn met een knul als jou erbij!!!
Kasper is ondertussen al zeker geen nieuwkomer,
wat hij wel is gebleven is een dromer.
Hij leert elke training weer wat bij,
hij is er dan ook bijna “altij”.
Kasper voelt zich op AKC al helemaal thuis,
hij wil op zaterdag dan ook vaak niet naar huis.
Veel ploegen kennen ondertussen het verre schot van Finn.
Maar ook wat hij voor de rest kan, is niet min.
Soms ontbreekt er wat aandacht,
maar hij heeft alle uitdagingen dit jaar wel volbracht.
De tegenstander kon Finn vaak niet vinden op het veld,
voor de U10 was hij dan wel de held.
Sepp heeft dit jaar enorm veel vooruitgang geboekt,
al hebben hij en wij soms wel eens gevloekt.
Hij kan al heel mooi op 1 been gooien,
en zal veel minder snel voor zijn aanvaller plooien.
Op jeugduitstap kon hij zich weer helemaal uitleven,
laat volgend seizoen de andere ploegen maar weer beven!!!
Ebe was eigenlijk nog een U8,
maar heeft ons dit jaar al heel wat plezier gebracht.
Zijn schotje is fenomenaal,
maar hij is ook zo snel als een aal.
Ebe heeft al gezien hoe het moet op de Europacup,
hij wordt zeker een topper voor deze club!!!

U12:

Ik denk dat we weer, net zoals vorig seizoen, kunnen terugblikken op een meer dan geslaagd seizoen waar we
zowel als individu zijn gegroeid maar ook als groep weer een aantal grote stappen in de positieve richting hebben
gezet en daar zijn wij – Jessy & ik - toch weer heel trots op. Ook dit seizoen was het weer een hele leuke, plezante,
grappige, maar vooral een leerrijke ervaring om met jullie als ploeg te mogen samen werken.
Het seizoen zijn we begonnen met zoals ieder jaar, de sportweek, wat een voorbereiding is op het MMM tornooi.
Dit seizoen was er geen Nationaal tornooi, doordat we met dispensaties zaten mochten we niet deelnemen en
moesten we deelnemen aan het Neventornooi, waar we enkel iets of wat tegenstand hadden van Scaldis maar toch
een verdiende eerste plaats hadden afgedwongen.
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Ons Bekerverhaal begon tegen Hoboken/Mercurius, een ploeg
uit de A-reeks – een triller van een match, niet goed voor den
tikkietik, waar we na verlengingen, door een mooie doorloop van
Seth, met een overwinning naar huis gingen. Hier lieten we zien
dat er een ploeg op het veld stond die voor elkaar hebben
gevochten! Volgende ronde tegen Hoevenen A, begonnen we heel
ijverig aan de wedstrijd, stonden in de eerste helft 2 doelpunten
voor, maar in de 2e helft kwamen de zenuwen/druk iets te veel
boven en werd het gelijk .... spannend ... maar door een korte
kans van Jarri, sloten we ook deze wedstrijd weer winnend af –
GO TEAM !!! Hup, naar de volgende ronde, daar moesten we
tegen Leuven A en hebben we spijtig genoeg het onderspit
moeten delven.
Voorronde van het veld, was Spartacus de enige moeilijke tegenstander, en die kwamen we in de zaal ook weer
tegen, wat samen met Scaldis toch wel pittige wedstrijden waren, maar doordat we als ploeg er op de juiste
momenten steeds stonden, kwamen we ook dit seizoen als terechte reekswinnaar eruit!
Dan nog een eindronde op het veld en die hebben we dan ook glansrijk afgesloten met als kers op de taart, ook hier
weer als reekswinnaar te eindigen – TOP mannen.
Wij willen jullie dan ook bedanken voor de wekelijkse inzet, jullie talrijke aanwezigheid, dit geldt uiteraard ook
voor de mama’s en papa’s die er voor zorgden dat jullie aanwezig waren en als er verschuivingen waren jullie toch
alle moeite deden om het tot een goed einde te brengen. Ook een dikke merci aan de papa’s & mama’s die er elke
week voor zorgden dat er drinken was voor tijdens de wedstrijd en ervoor zorgden dat onze kids steeds in een
proper shirt konden aantreden bij de wedstrijden – THANKS !!!
Tot slot nog een klein woordje over onze spelertjes, Jade, Kato, Yasmine, Lowie en Kamiel gaan ons verlaten om
een stapje hoger bij onze U14 aan te treden:

1/Yasmine:
Net zoals vorig seizoen, nog steeds ons tetter- en treuzelmieke van de ploeg, dit seizoen ook weer stappen
vooruitgezet, vooral door je inzet en wil, zelfvertrouwen is ook meer gegroeid maar nog iets meer in jezelf geloven,
kansen durven nemen want je kan dit. Heel veel succes volgend seizoen, we gaan je missen!
2/Kato:
Onze Kapitein van de ploeg, steeds geef je je volledig, niet altijd gecontroleerd 😉, je speelt altijd voor je vak, doet
dit met volle overgave en dit steeds met een glimlach op je gezicht of toch ook soms met een zucht en een kwade
blik 😊. Blijven luisteren naar wat er gezegd wordt door de trainers, probeer het positief op te nemen en je zal
blijven groeien in je kwaliteiten.
3/Jade:
Onze werkster van de ploeg, steun, rebound, steeds in functie van haar vakgenoten, en in tegenstelling tot vorig
seizoen, heb je nu wel uw kansen genomen. Blijf die inzet houden en geloof wat meer in jezelf, niet meer zoveel
twijfelen en gewoon doen want je kan het!
4/Youna:
Letterlijk, de kleinste van de ploeg, maar je hebt je mannetje meer dan goed gestaan tegen die groten, net zoals
vorig seizoen, ben je zoals een dieseltje, komt stelselmatig op gang maar eens je in rotatie bent, ga je er voor,
probeer je overal tussen te zitten, blijf je vooral inzetten, zet dat stapje extra want je kan dat, gewoon doen!
5/Lisa:
De stille van onze ploeg, eerste jaartje U12, het was in het begin wat zoeken maar uiteindelijk je weg toch
gevonden, geloof in jezelf Lisa en meer DURVEN want je kan het, ook dat goaltje scoren, dat heb je de laatste
matchen ook bewezen!
6/Seth:
Net zoals Lisa mee overgekomen van de U10, in het begin ook wat onzeker, maar naarmate het seizoen vorderde,
ook gegroeid, niet enkel in lengte maar vooral in je spel. Ondanks dat je even een mindere periode had, heb je je
goed herpakt en zijn we blij dat we dat vrolijke gezichtje volgend seizoen terug gaan zien.
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7/Kamiel:
Het zotteke van de ploeg. Altijd vol energie! Nog steeds zit er in dat hoofdje scoren, scoren en nog eens scoren dat
dat het belangrijkste is maar ondanks dat hebben we toch momenten gezien dat je ook een vakspeler bent, die
juiste steun belopen en dan ook mee een stuk van die goal op je naam te zetten, Hou dit vast Kamiel, volgend
seizoen wordt dit eens zo belangrijk, maar vooral luisteren, commentaar is daarvoor niet steeds slecht, dit is ook
om je beter te maken want het zit in je, veel succes volgend seizoen.
8/Lowie:
Onze Lowie! Samen met Kamiel het energetische duo, op training, tijdens de besprekingen in de kleedkamer,
noem maar op! Dit seizoen heb je vooral aan maturiteit gewonnen, je hoofd liet je niet meer zo snel hangen, jij gaat
er ook steeds voor, zalig om te zien hoeveel en op welke manier je steeds ballen onderschept, blijf die inzet houden
Lowie, ook als het eens niet makkelijk gaat, hoofdje gebruiken en je gaat nog veel potten breken, ook jij heel veel
succes volgend seizoen.
9/Jarri:
De jongste van onze ploeg! Elke wedstrijd stond je daar vol enthousiasme, inzet, moeilijke of makkelijke
tegenstander, steeds ging je ervoor. Bijna elke wedstrijd scoorde je, ik zeg wel bijna want als je uw doorlopers nu
eens met 2 handjes zou nemen, zouden er een pak meer streepjes achter je naam staan 😉. Blij om zo’n
gemotiveerde speler in ons team te hebben, doe zo voort Jarri!
10/Lucas:
Onze nieuwkomer van de ploeg, komt van bij de “panters” en ik denk dat hij zijn overstap naar ons nog geen
moment heeft beklaagd. Je zet je ook telkens in, zowel op training als in de match, nog meer durven want we
weten dat je het kan en het is zo leuk om dat vreugdesprongetje en fonkelingen in je ogen te zien als je je goaltje
meepikt. Blijf je inzetten en dan ga je nog veel progressie maken.
Het einde is nu weer aangekomen, eerst nog examens/toetsen, maar het belangrijkste, de vakantie breekt bijna
aan! Geniet er ten volle van en een deel van jullie zullen we in augustus weer terug zien en gaan we er terug volle
bak invliegen, aan diegene die naar onze U14 gaan, succes maar dit is geen vaarwel maar wel een tot ziens !
De Coachen, Jessy & Kim
Jarre: Lieve Kim en lieve Jessy, wij zijn jullie dankbaar voor dit mooie seizoen, alle mooie momenten en al die
speciale momenten. Zoals toen we reekswinnaar werden in de zaal en op het veld.
Lisa: Op sommige momenten ging het niet zo goed, maar dan waren jullie er voor ons om dit op te lossen. Soms
waren jullie teleurgesteld maar dat kwam steeds weer goed. Als er iets niet lukte stonden jullie altijd voor ons
klaar.
Youna: Nu even apart: Jessy, wij konden steeds op jou rekenen, je was steeds enthousiast; Ook al moesten we je
soms missen door de kleine Jace? Maar toen je er weer was, was ons ploegje terug compleet. Een coach zoals jij
hadden we echt wel nodig en soms was het nodig om ons 1 voor 1 terug op onze plaats te zetten. BEDANKT!
Jade: Kim: het 12e jaar op rij dat je voor velen van ons hier de U12 training geeft. Er gaan wat kinderen naar de
U14 volgens jaar en die gaan je heel erg missen maar we zullen je nog wel eens zien hé? Ook jij stond heel vaak
met een lach op het veld, niet altijd maar toch heel vaak: tot volgend seizoen. BEDANKT!!
PS: ik heb niks gezegd over het gaatje in je broek 😊.
Lucas: We voelden ons dit jaar niet alleen 1 ploeg maar ook vriendschap? Het was een heel leuk jaar? De
Sinksenfoor was 1 groot feest, een herinnering om niet te vergeten.
Kato: Onze ploeg was een familie- en vriendengroep. Op 3-daagse was het ook heel fijn. Enals er een selcht
moment was ging dit snel weer over. We kwamen vaak goed overeen. Soms was het vroeg opstaan maar met zeo’n
TOPTRAINSTERS was dit niet erg, we wonnen toch meestal.
Yasmine: We deden gezellige uitstapjes en die waren heel tof en druk en leuk, waaruit bleek dat de meisjes van
onze ploeg de durvers waren, Seth de eter en de rest zijn mietjes.
Lowie: Lucas was net nieuw op AKC en voelde zich al meteen thuis maar ja met zo’n toptrainsters zoals jullie lukt
dat wel hé.
Kamiel: Dus allerliefste trainsters, bedankt, we gaan jullie missen.

U14:
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Evi: Dag Robbie en Kevin, we hebben een bedankje gemaakt voor jullie. We willen jullie eerst en vooral bedanken
voor een fantastisch seizoen, we zullen nu alle mooie momenten herbekijken.
Rune: We begonnen met de mentaliteit dat we allemaal even goed waren, en dat we een seizoen zonder verlies aan
konden. Ons eerste doel was het nationaal tornooi wat super belangrijk was voor onze veldronde, we hadden het
nationaal tornooi dan ook direct in onze handen na een moeilijke match tegen Ago aalst konden we dan o ok de
finale spelen tegen Temse, die wonnen we dan vrij makkelijk in de gietende regen.
Jolien: In de voorronde hebben we heel hard geknokt om alles te winnen, we hadden moeilijke matchen en wat
makkelijkere matchen. Ook de eerst match voor de BVB te kunnen spelen hadden we gewonnen we konden met
een goed gevoel de zaal in;
Noah: In de zaalcompetitie hadden we maar 1 doel, de plek in de kruisfinales veroveren. Van het veld naar de zaal
is dan ook een hele aanpassing maar daar hadden we dan ook niet veel last van en wonnen de matchen dan ook
soepel… Tot we op een zaterdag naar Ago Aalst moesten we hoorden sommige mensen al zeggen van zonder Ernst
kunnen ze toch niet winnen maar we hebben dan hoe dan ook bewezen dat we dat wel konden met als gevolg dat
we met een overwinning naar huis gingen, hoe dan ook op naar Herentals.
Lotte: Ik speelde mijn eerste keer in Herentals, we kwamen aan en voelden dan ook meteen de stress opkomen.
Tijdens de match bleek dan ook dat we ons wouden bewijzen allemaal apart en dat leed tot een achterstand van 20. We konden hier blijkbaar niet zo goed mee om en lieten de match dan ook uit onze handen glippen, bij ons
verlies kwamen dan ook veel emoties bij iedereen. Gelukkig konden we onze gedachten verzetten tijdens een
schitterden overwinst van onze U16!
Albert: Herentals waren we allang vergeten, we konden dan ook met goeie moed de halve finale van de beker tegen
kwik aan. Die wonnen we dan ook met spannende cijfers na een hete wedstrijd… we konden zo aan de FINALE
beginnen8 Ra Ra Ra tegen wie, tegen onze lieve vriendjes van Vobako… deze keer wouden we de steek niet laten
vallen en wonnen de wedstrijd dan ook met 6-4. Hierna konden we dan een leuk feestje vieren op AKC.
Kadisha: We konden dan ook de veldfinale winnen, we gingen uiteraard voor 2op 3. Deze keer was het niet Vobako
maar tegen de biekes, niet dat dat makkelijker is in tegendeel we kwamen dan ook op een gegeven moment
2goalen achter maar deze keer lieten we ons hoofdje niet zakken en kwamen ineens 2goalen voor en wonnen dan
ook de match, ook na deze match konden we een stevig feestje vieren op AKC.
Mila: We willen eerst en vooral onze trainers apart bedanken, en we beginnen met onze aanvallende trainer,
Robbie. Robbie je had altijd wel ideetjes als het geen dynamishe korfbal is dan is het statische korfbal of nog beter
gemengde korfbal, bij deze willen wij u allemaal bedanken voor een fantastisch jaar/seizoen.
Kia: Nu willen we onze verdedigende trainer bedanken, Kevin. Je was degene die ons altijd goeie moed insprak als
we in een dipje zaten tijdens de match, zoals je altijd zegt: We gaan erop en erover! Je stond ook altijd klaar voor
ons als we een emotioneel momentje hadden, hierbij willen we u bedanken Kevin.
Ernst: We willen nu eventjes ons mamaatje van de ploeg bedanken, Kristel. Hoe jij ons altijd verzorgde en hielp
als we een moeilijk momentje hadden dat kan niemand. Ik denk dat wij allemaal heel veel steun hebben gekregen
van jou en daar zijn wij u ongelooflijk dankbaar voor, KRISTEL WE LOVE YOU!
Math: bij deze willen wij nog een paar bedankingen doen.
Math: We willen beginnen met Marina te bedanken als was mama 😊
Kian: We willen ook Noemi bedanken voor de drinkenbusssen.

Kian: We willen als laatste dan ook Bart bedanken voor de mooie foto’s die je altijd hebt getrokken.

U16B:
HAYLEY: Hier staan we dan. 9 juni, het einde van een super seizoen. Aangezien wat er allemaal vorig jaar
gebeurde, dachten niet veel mensen dat het ons nog zou lukken om 1 ploeg te worden. Maar kijk, zie ons hier
staan. 1 ploeg, 1 team. Niet iedereen had zin om dit seizoen te laten beginnen. Sommigen hadden nog twijfels,
maar al snel draaide we de knop om en gingen we er volop voor gaan. En wat was ons doel? Ons doel was om 1

AKC-Flitsen

Pagina 16

team te zijn en om voor die A-reeks te gaan. En beiden zijn gelukt, dankzij Bjorn en Eddy. Zij zijn altijd in ons
blijven geloven en soms ging het al eens wat moeilijker maar we kwamen er altijd terug boven op als 1 team.
YARO: Velen van jullie dachten dat de A-reeks ver boven ons niveau was. Dus we gingen het tegendeel bewijzen.
We begonnen meteen hard te trainen. We leerden een nieuwe tactiek en we leerden om beter met elkaar te spelen.
Al gauw was het mmm-tornooi in zicht. Op dit tornooi hebben we elkaar nog beter leren kennen op het veld en
soms verliep het wat minder, maar we hadden ook veel ups, waardoor we al snel een hechtere groep konden
worden. Op het mmm-tornooi zagen we ook direct dat we absoluut wel kans maakten om in die A-reeks te staan.
RENZO: Na het mmm-tornooi bleven we trainen voor het Nationaal tornooi. En toen stond het Nationaal tornooi
voor de deur. En dat was heel belangrijk voor ons. We moesten helemaal naar Ganda om ffkes een tornooi te
spelen. Het is echt kei stom dat het Nationaal tornooi in Ganda is want ¾ van de ploegen komen van het
Antwerpen. Maar bon, daar doet het niet toe.

KIRSI: In de plaatsingsronde wonnen we 4/4. Da hadden we dan ook goe gedaan seg. Tijdens de finalerondes
verloren we van Temse en kwamen we uit tegen onze eigen A1 ploeg (knipoog). Daar verloren we ook van. Maar
dat was geen teleurstelling voor ons. Het enige da ons interesseerde was dat we in die A-reeks stonden en dat we
4des waren geeindigd. Voor ons was het nationaal tornooi dan ook meer dan geslaagd. Bjorn en den Eddy waren
dan ook heel fier op deze prestatie en zonder hun was dit zeker niet gelukt. In de voorronde veld wonnen we 4 van
de 6 matchen enkel de laatste 2werden verloren doordat de 1ste plaats toch al binnen was en de concentratie dus
een beetje zoek was. A-reeks zaal, zeg maar hallo tege ons dachten we.
KASPER: Maar voor we met z’n allen de zaal in konden gaan, gingen we met de hele u16 een weekendje naar
Friesland om te ‘ontspannen’. Maar toch deden we een ochtendloop en trainden we 1x met een de trainer van
LDODK, Erik Wolsink. Daarna gingen we naar een match kijken van LDODK tegen Fortuna. Da was heel tofkes.
Er was maar 1 ding waarover we het hele weekend bleven zagen. We sliepen met z’n allen op 1 kamer en er was
maar 1 stopcontact. En zagen dat we deden. Ook het eten was heel lekker (nogmaals dankjewel Sonja). Maar de
laatste dag van het weekend was den helft ziek. Iedereen had buikgriep. Dat was niet zo tofkes, maar we zijn er
allemaal doorgekomen.
HANNE: Na een weekendje ontspanning konden we beginnen aan ons zaalseizoen. Het was voor iedereen de
eerste keer met shotklok spelen, dus we waren er echt benieuwd naar. We waren elkaar helemaal zenuwachtig
aan het maken en we waren echt aan het stresseren over die shotklok. Uiteindelijk speelden we 3 oefenmatchen en
daaruit bleek da de shotklok langer was dan we dachten. Dus eigenlijk was er helemaal niets om bang voor te zijn.
CHARLOTTE: Voor Nieuwjaar liep het allemaal goed, we waren de goede weg op. Ookal wonnen we er maar 3/6.
Toch deden we het goed. Maar na Nieuwjaar liep het even allemaal mis. We wonnen er maar 1 op 7 en we kwamen
even met z’n allen in een dipje. Toch verdiende we zeker meer door 2 knappe prestaties tegen vobako A, nipt
verlies tegen temse en vobako B (telkens 1 goaltje verschil) en nipt verlies van sikopi. Onze kopjes gingen allemaal
omlaag. We hadden er geen zin meer in. Bjorn en Eddy merkten dit ook en sprak ons hier overaan. We beseften
dat we niet goed bezig waren, en we herpakte ons.
Na de finales in Herentals begon het veldseizoen opnieuw. En den deze was van ons, we hadden dit zelf niet 100%
verwacht.
MATTI: Na de zaal konden we er dus volop voorgaan. We stonden niet met onze A1 in onze reeks en we stonden
ook niet met Vobako in de reeks. Voor ons was dit een opluchting, want onze hoop werd toch wel wat groter om de
veldfinale te spelen. We vechten er keihard voor. Af en toe werd er een beetje te veel gelachen op de trainingen of
namen we het niet serieus. Daar konden den Bjorn en den Eddy ni mee lachen zennen.
ZOE: De week voor de veldfinale speelde we een heel belangrijke match. De match tegen Voorwaarts. Deze was erg
belangrijk voor ons. Als we wonnen speelden we veldfinale. We waren echt super zenuwachtig voor deze match.
Sommige ouders hebben een ontbijtje geregeld om ons te doen ontspannen. En het was lekker. Een dikke merci
aan de ouders die dit hebben georganiseerd. Een dik hartje voor jullie. Nu konden we naar Voorwaarts vertrekken.
Danku aan alle supporters die aanwezig waren. Jullie zijn geweldig!!!!!.
BREND: Niemand had dit verwacht, maar, het is ons gelukt. We stonden in de veldfinale. Na 2 keer ruime winst
tegen voorwaarts (beide matchen werden gewonnen met 4 doelpunten verschil). Voor ons was het echt een grote
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opluchting dat de A1 net niet met 4 punten verschil wonnen. Excuses daarvoor we gunden hun dit zeker wel maar
wij wouden ook zo graag naar die veldfinale. In de week van de veldfinale trainden we liefst 3x per week. Dinsdag
was het een training zoals de anderen. Woensdag hadden we een shottraining. We hadden ons hier zwaar mispakt.
We dachten dat het een rustige shottraining ging zijn, maar bij Bjorn en Eddy is daar geen sprake van. Op vrijdag
zijn we even op Spartacus gaan trainen, om te oefenen op het kunstgras daar.
ELISE: En dan was het zover. 26 mei: de finale. D-day voor ons allemaal. Voor we effectief naar Riviera gingen,
hadden we weeral een ontbijtje, maar deze keer ook met de u14 erbij. Daarvoor willen we ook even deze mensen
bedanken. We moesten vroeg op akc zijn, waardoor onze koppekes niet al te even fris waren. Maar we hadden er
kei veel zin in. Na het lekker ontbijtje vertrokken we met z’n allen naar Riviera. De meesten hadden nog niet echt
stress, ook al waren we al op riviera. Eerst gingen we supporteren voor de u14 en dan was het onzen tijd. Time to
shine. Hoe dichter dat de match kwam, hoe meer stress er naar boven kwam.
SAM: Het was een heel toffe match om te spelen. Het was een zeer toffe ervaring. Uiteindelijk waren we toch
verloren, maar we waren ontzettend trots dat we daar hebben mogen staan. Niemand verwachtte dit van ons. We
hebben laten zien wat we konden. En zoals we zeiden. Zilver kunt ge beter combineren dan goud. En das waar.
Ook hier willen we ons rood legioen danken voor hun zalige sfeer naast het veld.
LISA: Bij ons in het team staan we allen op de eerste plaats, is teamspirit erg belangrijk. Iedereen heeft zijn eigen
kwaliteiten en zo vulden wij elkaar aan. We waren vooral een eerlijke ploeg en we waren het meest van de erg
positief. Iedereen is even hard blijven werken. Soms deelden we liefde maar soms wat haat. We gingen er als 1
team voor. Zilver is het nieuwe goud. Bjorn, jij bent nu van ons af. Dat zal een opluchting zijn zeker? En Eddy, jij
bent van sommigen nog niet van af. Jij zit nog een jaartje opgeschept met de lastpakken van deze ploeg.
PETER: Dit was ons afgelopen jaar en ik denk dat dit zeker geslaagd was met als hoogtepunt de veldfinale. Nu 2
maandjes rusten en dan vliegen we er weer in. AKC ONE TEAM!!!!!
HAYLEY: Ook wil ik eventjes nog iets zeggen tegen sommigen van onze ploeg. Kirsi, Sam, Wij als ploeg gaan jullie
zeker en vast missen. Onze vriendschappen gaan zeker niet stuk gaan. Veel succes bij jullie nieuwe ploegen. Het
was echt fijn om jullie in onze ploeg te hebben. We will always love you. Ook gaan we Lisa, Zoe en Renzo missen in
de ploeg, veel plezier nog in den u16A volgend jaar toppers en maak ons trots.
Nen dikke merci aan de wasmamatjes, Wendy en Isabelle om onze stinkende truitjes weer proper te maken en een
dikke merci aan Serge en Vicky om ervoor te zorgen dat we genoeg drinken hebben voor tijdens de match.
Tenslotte ook nog een dikke merci voor Sonja die elke wedstrijd een leuk verslagje schreef.

U16A:
Beste coaches,
In het begin wisten we niet wat te verwachten van het seizoen. Wij waren bijna allemaal 1ste jaars U16 en hadden
een andere coachingstaff. De ambities waren vooral zoveel mogelijk progressie maken en daar waar het kon
prijzen pakken. We hebben 'maar' 1op 3 gehaald, maar hebben 3 keer het 'machtige' Vobako kunnen verslaan. Met
als hoogtepunt, de zaaltitel!!! Wat een match was dat?! Een echte rollercoaster van emoties, zowel op als naast het
veld. Wat een beleving!!
Dan de terugronde van het veld. Onzen "dash", ons vizier en onze goalkannonnen waren we precies vergeten in
Herentals. Toch hebben we het seizoen afgesloten met 5 keer winst, met nog eens nen thriller tegen Vobako. Een
scheids met net iets meer ervaring had onze laatste aanval laten uitspelen en dan......???? Dan had ik nog langer
moeten speechen.
Om af te sluiten nog een dikke proficiat aan onze U16B voor het bereiken van de veldfinale.
Beste coachen, we vinden het toch een geslaagd seizoen. De winst in de zaalcompetitie en het bereiken van de
Bekerfinale.
Coaches, kine, ploegafgevaardigde, de wasmama, de drinkbussenpapa en niet te vergeten de ouders, grootouders,
familie en andere suppo's......BEDANKT, BEDANKT en nog eens BEDANKT voor het voorbije seizoen.
Voor U16A, Vinnie Verholen

AKC-Flitsen

Pagina 18

U19:

We maken het niet te lang, want we zien dat jullie allemaal grote honger hebben.
“Klap gelak as ‘k na klap en da gon’k ni verààndere”
Inspirerende eerste woorden van Chris, ondertussen al bijna een jaar geleden.
We begonnen het seizoen als “den derde van de drie beste ploegen”. Kwik en Boeckenberg waren toch wel echt de
ploegen die dachten: wij gaan hier met de meeste prijzen lopen. Niets is minder waar, want hier staan we met
twee op drie. Ze kunnen zeggen wat ze willen over ons gebrekkige patattenveld, maar wij zijn toch wel de meest
dominante ploeg op het gras of hier in het zand.
Chris vertelde dat voor hem het allerbelangrijkste was dat we vooruitgang boekten, zowel individueel als collectief,
en dat prijzen pakken een bijzaak was, maar winnen was bij onze ploeg toch wel een ‘guilty pleasure’. Op training
mochten we altijd onze mening geven en “Ge moogt discussiëre zo veel gelak as da ge wilt, mor ik em altijd gelijk”
volgens Chris.
We duwen even op fastforward tot bij de kruisfinale. We starten als underdog aan de wedstrijd, maar de rood witte
supporters in de tribune geloofden sterk in ons. Helaas verloren we de wedstrijd en, net als Kenny die zijn
schitterende pak had thuisgelaten dit jaar, moesten we de beker achterlaten in Herentals. Alhoewel er grote
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teleurstelling was bij de ploeg, mochten we toch fier zijn op onze prestatie. We hadden laten zien dat AKC geen te
onderschatten ploeg is.
Daarna de halve finale BVB, tegen Floriant. Een ploeg die ons het zeker niet al te makkelijk gemaakt heeft, maar
toch hebben we ons plekje in de finale verdiend gewonnen. De Beker Van België, een match die we moesten en
zouden winnen. Geen haar op ons hoofd dat er aan dacht om nog een beker kwijt te raken aan de geel-zwarten. Het
grasveld van Borgerhout lag er voortreffelijk bij en we begonnen heel sterk aan de wedstrijd. Zeventien goals
maakten we op één helft, en het werden er uiteindelijk zesentwintig. Chris trots, Kenny trots en de ploeg heel blij.
We kroonden ons weeral tot bekerwinnaar van België, en dat smaakte naar meer.
Als we even teruggaan in de tijd komen we bij onze eerste match van de terugronde van het veld. Temse is zeker
niet te onderschatten, maar een ploeg waarvan we eigenlijk van hadden moeten winnen. Chris boos, Kenny boos
en de ploeg heel teleurgesteld. We hadden onszelf in een moeilijke positie gezet, maar onze coaches gaven ons de
kans om het recht te zetten. We hebben ons als ploeg hersteld en wonnen de match tegen Boeckenberg. We hadden
weer een finale om naar uit te kijken.
‘Last but not least’, de veldfinale. De laatste match van het seizoen. “Tis gelak een exaam” zei Chris. Diegene die
de meeste inzet toont en de juiste mentaliteit heeft, wint. Ik denk dat we allemaal kunnen beamen dat we
geslaagd zijn, voor dit examen dan toch. Onze tweede beker was binnen, nu enkel de goeie rapporten nog.

Chris, Kenny, bedankt. Ondanks dat we zeker niet de makkelijkste pubers waren, hebben jullie wel elke keer veel
geduld gehad met ons. En we hebben toch weer 2 bekers binnengehaald voor AKC, wat geen ondermaatse
prestatie is. We kunnen enkel hopen dat de volgende ploeg het minstens even goed doet.
Aan Peggy en Bob, bedankt om ons iedere match te voorzien van drinken.
Aan Sandra, bedankt om elke week onze truitjes te wassen.
Aan andere Sandra, bedankt om iedere match in een eerlijk verslag te zetten.
Aan de supporters, bedankt om elke week op te dagen met hetzelfde enthousiasme. De beste supporters van de
korfbalwereld!

4. AKC-kledij
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC-kledij. Je kan steeds
T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken,
rugzakken en regenvestjes bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com . Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met
AKC-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost €5.
Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.
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5. Rode-duiveltjes-training op AKC

Ja, en daar waren ze: een 20-tal U6-ers, versierd met rode duiveltjesattributen, maakten onze velden voor de
laatste keer dit seizoen onveilig. De duivelse training werd afgewerkt in het bos om na de opruimbeurt allen zich
“in de stijven eik” te zetten. Het was immers het afscheidsmoment van dit seizoen. De coaches verrasten ons allen
met een super leuk filmpje, waarin menig U6-ertje als hoofdrolspeler/ster in de huid kroop van een kernspeler, tot
hilariteit van vele aanwezigen. Elke U6-er kreeg nog een apart woordje en werd voorzien van een diploma,
snoepjes en een stress-balletje. Bartosz kreeg zijn wimpeltje van verdienstelijkste U6-er overhandigd en toen, ja
toen was het leuke korfbalseizoen voor onze U6-ers voorbij. Succes aan de jongeren die overgaan naar de U8 en
aan allen: tot volgend korfbalseizoen op AKC/Luma.
Foto’s van deze laatste zaterdag kan je terugvinden op fb, bij AKC-jeugd.
Namens de coaches, Agnes
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6. Sportweek AKC/Luma (20/08/2018 – 24/08/2018)
Van maandag 20/08 tot en met vrijdag 24/08 wordt op de velden van AKC/Luma weer een sportweek
georganiseerd. Alle AKC/Luma-jeugdleden (vanaf U8) kunnen hieraan deelnemen. Deze week is een prima
voorbereiding voor de nieuwe competitie en de ideale manier om je nieuwe ploeggenootjes te leren kennen.
Je kan inschrijven bij Chris Van Riet op chrisvanriet2@gmail.com.
Gelieve te vermelden:
Naam en voornaam
Geboortedatum
Adres
GSM mama
GSM papa
Mailadres
Vermelding: wordt afgehaald/mag alleen naar huis
Eventueel info over geneesmiddelen en dieet
De prijs bedraagt €90. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekening van AKC BE46 0680 7200 4036 met
vermelding: sportweek – naam en voornaam.
Hieronder wat nuttige informatie:
* Het clubhuis is open van 8u tot 17u.
* De sportactiviteiten starten om 9u en eindigen om 16u.
* De deelnemers krijgen om +/- 10u30 water, fruit, koek.
* Het middagmaal is in de prijs inbegrepen en vindt plaats in 2 groepen om 12u en om 12u45.
* Alle dagen meebrengen:
- sportkledij, sportpantoffels en shoes, extra kledij (regen of waterspelletjes)
- regenkledij
- zwemkledij (bij mooi weer geen zwemmen/bij veel regen mogelijk wel zwemmen)
- zonnecrème, anti-muggenspray, douchegerief
* Programma: voormiddag korfbaltraining
namiddag korfbal, andere sporten, spelletjes, springkastelen, minigolf…
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