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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
AKC/LUMA A – VOORWAARTS A: 23 -17 

 

Aanval:  Sayer (4) – Jarre (10) – Maite (1) – Shiara (0) 
Verdediging: Jari (3) – Levi (3) – Jiska (1) – Jade (0) 
Ingevallen: Lars (1) – Siebe  
Scheids:  Miguel Wensma – Maarten Van Och (uitstekend) 
 

1 0 - 1 Jens Vogels schot 1 11 - 9 Brice Mardisson schot 
3 1 - 1 Jarre vrijworp 5 12 - 9 Jarre schot 
4 1 - 2 Julie Caluwé schot 6 13 - 9 Sayer onderhands 
6 2 - 2 Jari vrijworp 10 14 - 9 Jari stip 
6 3 - 2 Jarre schot 11 14 - 10 Julie Caluwé schot 
7 4 - 2 Jarre schot 13 15 - 10 Maite inloop 
7 4 - 3 Christoph Hellemans schot 15 15 - 11 Heleen Dennis omdraaier 

10 4 - 4 Christoph Hellemans stip 20 16 - 11 Levi schot 
14 5 - 4 Jarre stip 21 16 - 12 Julie Caluwé achter korf 
15 5 - 5 Brent Struyf schot 23 17 - 12 Jarre schot 
16 6 - 5 Jiska schot 24 18 - 12 Sayer schot 
17 6 - 6 Christoph Hellemans achter korf 25       Jari mist stip   
21 7 - 6 Jarre korte kans 29 19 - 12 Jari inloop 
23 8 - 6 Jarre stip 30 19 - 13 Brice Mardisson schot 
24 8 - 7 Julie Caluwé schot 30 20 - 13 Jarre stip 
26 9 - 7 Levi schot 31 21 - 13 Sayer korte kans 
29 10 - 7 Sayer schot 32 21 - 14 Brice Mardisson korte kans 
29 11 - 7 Jarre inloop 32 22 - 14 Levi schot 
32       Voorwaarts mist stip   32       Siebe ipv Jari   
35 11 - 8 Julie Caluwé vrijworp         Lars ipv Jarre   

33 23 - 14 Lars  korte kans 
33 23 - 15 Heleen Dennis schot 
34 23 - 16 Julie Caluwé inloop 

 

AKC/LUMA OPENT VELDCOMPETITIE OP SUBLIEME WIJZE 
 
Na de matige tot zeer zwakke oefenpartij van vorig weekend tegen Voorwaarts hadden we er alles behalve een 
goed oog in. We werden toen kansloos weggespeeld tegen een oppermachtig Voorwaarts. Met in ons achterhoofd 
ook nog de bedroevend zwakke start van de vorige veldcompetitie (0 op 6) wisten we dat het bijzonder moeilijk zou 
zijn om goed uit de startblokken te komen en onze kansen al niet vanaf wedstrijd één te hypothekeren.  
We kenden bovendien een korte voorbereiding, moesten enkele nieuwe spelers in het systeem inpassen, het zou 
dus alles behalve gemakkelijk worden! 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 3                                    Jaargang  96                       21 augustus 2018 
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Maar… wat bleek vanaf minuut één: AKC/Luma mét of zonder Jari in de rangen is een gans andere ploeg, de 
spelers en coachen hadden duidelijke lessen getrokken uit de vorige wedstrijd, nieuwe spelers werden naadloos 
ingepast, zowel in A, B als C en speelden ze daar hun wedstrijden alsof ze er al heel hun leven stonden en wat ons 
nog het meest plezierde: we zagen een (h)echt team tussen de lijnen dat vanaf de eerste tot de laatste seconde voor 
elkaar door het vuur wilde gaan en streed voor elke morzel grond. AKC/Luma: ONE TEAM, dat was duidelijk! 
 

Het eerste kwartier ging gelijk op (6 – 6), maar we hadden dan al kunnen constateren dat Brent Struyf zijn 
kunstjes van vorige week niet meer zou kunnen herhalen tegen Jari, dat Jarre deze keer wél scherp stond af te 
werken, dat Sayer in de vorm van zijn leven zit, dat Levi nog beter lijkt geworden te zijn en de mand verdomd goed 
weet hangen, dat Jiska een échte aanwinst is voor ons team (zeg maar dé dame waarnaar we op zoek waren – snel, 
goed schot, drive naar binnen en uitstekende verdediging!) en dat onze andere drie dames Maite, Shiara en Jade 
formidabele dames zijn, die perfect in het plaatje passen. Kortom, een streling voor het oog om naar te kijken. 
 

Jarre stond aan een belachelijk hoog percentage af te werken en had er na een kwartiertje al 4 in het mandje 
liggen. Hij zou er uiteindelijk liefst 10 binnen knallen en het was een zaligheid om hem samen met maatje Sayer 
aan het werk te zien. Onze twee nieuwe internationals waren ongrijpbaar voor de Voorwaartsdefensie en ook 
Sayer legde er nog 4 binnen. Wat Gert Degenaers in verdediging ook probeerde, beide heren bleven vanuit alle 
posities scoren. Er waren enkele beauty’s bij. Jarre kreeg een applauswissel en werd vervangen door Lars, die 
meteen dankte met een doelpunt, om eventjes te bewijzen dat we nog heel wat talent op de bank hebben! Maite 
scoorde de zestiende van dit vak. Subliem! 
 

In het andere vak was Jari vanaf de eerste wedstrijd alweer “King of the rebound” en bezorgde zijn tegenstrever 
een slapeloze nacht. Hij scoorde er drie en maatje Levi deed hem dat na. Jiska zorgde met haar doelpunt voor de 
kers op de taart. De supporters die toch nog redelijk talrijk waren opgekomen ondanks de vakantieperiode en de 
wedstrijd Antwerp-Club Brugge, waren bijzonder blij met deze eerste goal van onze spitsdame en sloten Jiska 
meteen in hun harten. We gaan gegarandeerd nog veel plezier beleven aan Jiska. Knap meid! 
Op het einde van de wedstrijd verslapte de concentratie enigszins en kon Voorwaarts nog terugkomen naar wat 
redelijker cijfers, maar moest het gaspedaal tot aan het gaatje zijn ingedrukt was het een échte monsterscore 
geworden. AKC/Luma kan terugblikken op een quasi feilloze wedstrijd.  
 

Dit was de opener waarvan we gedroomd hadden. De desastreuze start van vorig seizoen is volledig vergeten en we 
trekken deze keer met veel meer moed naar Borgerhout/GW dan vorig seizoen. Ook de Zebra’s openden sterk en er 
staat dus volgende week al direct een échte topper op het programma. Een warme oproep dan ook naar alle 
supporters om massaal naar de nieuwe kantine van Borgerhout/GW af te zakken en ons team te setunen. 
 
We waren ook getuige van de wedstrijden van AKC/Luma B en C en ook hier zagen we schitterende prestaties van 
de onzen. In het B-team versterking van Dennis, een talent, mist misschien nog een beetje wedstrijdritme maar 
dat hij kan korfballen is duidelijk. Onze youngsters Lars en Raf aan de ingooi, zij waren formidabel, daarbij een 
geweldige Siebe, wat een snelheid, wat een detente, een steengoede Shari, die de mand doorboorde met haar ogen 
dicht, een super Anthe, fantastisch in de steun, die andere youngster Brooklyn, die eveneens een kei van een 
wedstrijd speelde en Thalia deed het op de gekende rustige en doordachte manier waarop zij altijd speelt. Ook hier 
zagen we de meest fantastische acties. De wijze raadgevingen van coach Mitch hadden duidelijk hun invloed op het 
spel, we zagen al enkele échte Lenaerts-acties de kop opsteken en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Super 
gasten! 
 

En ook de wedstrijd van AKC/Luma C was er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Ze wonnen na een 
pracht van een wedstrijd van het onverslaagbaar gewaande Voorwaarts met Jef Van Pelt en Jens Verbruggen in 
de rangen. Met kleppers als Robbie, Wim, Simen en Kevin tussen de lijnen, hebben we een herenviertal dat 
makkelijk in elke B-ploeg meekan, neem daarbij dan de inzet van ons getalenteerde damesviertal Imke, Yamina, 
Ellen en Jana erbij, dan weet je bij voorbaat dat deze ploeg fantastische prestaties gaat neerzetten en dat deden ze 
dan ook. Als we dan ook nog kunnen beschikken over Aaron, Yari, Andreas, Sten, Jelle en Yent’l en Nikki en dat 
we binnenkort ook nog Steffi, Elke, Kathleen en Pieter-Jan kunnen recupereren dan zal je beseffen dat het bij de 
AKC/Luma kern écht wel goed zit. Dat ze mekaar naar hogere prestaties stuwen is mooi meegenomen.  
 

We haalden een zes op zes tegen Voorwaarts, hoe lang zou dit niet geleden zijn? We kunnen alleen maar trots op 
de prestaties van al onze ploegen zijn. Knap werk teams, dit smaakt naar meer en waarom al niet volgende week 
tegen Borgerhout/GW, ook dat zou een formidabele stunt zijn, met een zes op zes terugkeren van de Zebra’s. 
 

Nog even de prestaties van de scheidsrechters evalueren. Bij de A-ploeg deden scheidsrechter van het jaar Miguel 
Wensma en zijn assistent Maarten van Och hun titel alle eer aan en floten een uitstekende wedstrijd, iets wat we 
ook kunnen stellen over de B-fluitenier Gommaire Vandenbossche, die sober en efficiënt en vooral consequent floot 
en onze eigen Ben Rottiers floot op zijn gekende manier de C-ploeg. Geen discussies, geen gezever, gewoonweg 
knap gefloten Ben. Laat ons deze prestaties van de drie leidingen onder de noemer voortreffelijk catalogeren! 

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018 
 

15u30: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A 
14u00: BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B 
12u40: BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C 
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 – De Vogelaere Dennis - Deloffer 
Jenthe – Duchesne Andreas – Fontyn Sten – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet 
Simen – Van Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Harneveldt Yve – Van Herck Robbie – Vervoort Yari 
 
 

WEDSTRIJDEN KEMENDE WEEK 
 

1/09/2018 13:30 U14 Afd A FLORIANT A SPARTACUS/NDN 

1/09/2018 14:00 U12 Afd C AKC/Luma CATBA 

1/09/2018 14:00 U16 Afd C AKC/Luma A VOORWAARTS A 

1/09/2018 15:00 U19 Afd D AKC/Luma B BOECKENBERG 

1/09/2018 15:30 U19 Afd A AKC/Luma A SCALDIS 

2/09/2018 9:45 1Ste Gew C AKC/Luma 3 GANDA 2 

2/09/2018 10:00 1Ste Gew A AKC/Luma 2 BLAUW WIT 2 

2/09/2018 10:00 U16 Afd B AKC/Luma B VOBAKO B 

2/09/2018 12:40 2De Gew B BOECHOUT-VREMDE 2 AKC/Luma 4 

2/09/2018 12:40 Topleague C FLORIANT C AKC/Luma C 

2/09/2018 14:00 Topleague B FLORIANT B AKC/Luma B 

2/09/2018 15:30 Topleague A FLORIANT A AKC/Luma A 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

Topleague A AKC/Luma A VOORWAARTS A 23  17 

Topleague B AKC/Luma B VOORWAARTS B 19  17 

Topleague C AKC/Luma C VOORWAARTS C 15  13 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
We zijn uitstekend aan het seizoen begonnen met een zes op zes voor onze kernploegen. De drie ploegen hebben 
fantastische dingen laten zien. Bo, Ilja en Mitch hebben samen met hun spelers knap werk geleverd en de spelers 
optimaal aan de start gebracht. We waren zondag trots AKC/Luma te zijn en hopen dat die trend zich de komende 
week tegen Borgerhout/GW verder zet. 
Volgend weekend staat ons AKC/Luma Belfius MMM-tornooi op het programma dat ons weer een heleboel werk 
bezorgde en zal bezorgen. We durven rekenen op vele vrijwilligers om dit tornooi te doen uitgroeien tot wat het 
altijd al was: een topper!. In het vervolg van deze Flitsen zal u vast uw naam ergen terugvinden om ergens te 
helpen, mogen we iedereen vragen om hun steentje bij te dragen zodat alles “lekker” loopt. 
Volgende zondag dan nog 1 keer alleen de kernploegen aan het werk en vanaf de week nadien barst de 
veldcompetitie ook voor alle andere teams los. 

Pit 
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Spreuk van de Weuk 
Spijtig voor diegenen die op verlies hadden gewed, 

De winnende toon is gezet !! 
 

2. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: € 81,37 in de pot voor volgende week 
 
3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
Onze super-actieve Evenementencel (bestaande uit Anneke, Mu, Chris, Pat, Tom, Albert, Sam, Sven en Pit) heeft 
het programma voor het seizoen 2018-2019 zo goed als volledig klaar. Noteer al met stip volgende activiteit in uw 
agenda. Meer uitleg volgt in één van onze volgende Flitsen. 

 Tot einde september: Wandelrally door Oud-Antwerpen 
 Vrijdag 5 oktober: Fuif “Oktoberfest” (Sam) 
 19-20/10 : 36 uren van AKC/Luma met 

o Quizavond op vrijdag (samenstelling Robbie en Kevin – presentatie: Robbie – jury: Pit 
en Inge) 

o Tussen Twee Palen (Pit) en petanquetornooi (Pat)/kubtornooi (Sven) op zaterdag  
o Spaghetti-avond (Albert) op zaterdag en tussen de middag belegde broodjes (Christel)  

 Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari 
 Restaurantdag (Bjorn en Albert) op zondag 2 december 
 Dartstornooi (Jari en Pit) op zaterdag 27 oktobere 
 Kub-Tornooi (Sven) op zaterdag 20/10 (zie boven bij 36 uren) 
 Faute Fuif op 9/3 (Sam) 
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4 
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op nieuwe locatie en aankomst op AKC op 18 mei 
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 

Pit 
 

4. NIEUWE LEDEN 
Hier zijn we weer: 
Het verheugd ons u reeds volgende nieuwe leden te kunnen aankondigen: 

 Jiska Frensch – Jonker De Hazelaan 50 – 2940 Stabroek - °16/05/1997 – kern 
komt naar ons van Floriant 

 Dennis De Vogelaere – Keerbaan 27 – 2160 Wommelgem - °23/09/1992 – kern 
Speelde vorig jaar bij Deetos in Dordrecht, Nederland 

 Jelle De Ley – Hoogbos 90 – 2930 Brasschaat - °25/01/1999 – kern 
Gespeeld bij Spartacus, komt nu terug onze kern vervoegen 

 Wendy Van Thielen – Otterstraat 12 – 2800 Mechelen – °16-04-1976 
Wendy was al adherent maar komt nu onze 5 (lees AKC/Luma 4) versterken 

 Sandra Pals – Belpairestraat 3 – B 5/2 – 2600 Berchem - °09/06/1967 – senior 
 Eric Claessens – Belpairestraat 3 – B 5/2 – 2600 Berchem - °28/07/1962 – senior 

Eric was supporter en wordt terug competitiespeler. 
Zij komen ook AKC/Luma 4 vervoegen. 

 Mike Gils – Helhoekweg 87 – 2310 Rijkevorsel – °30-03-1984 – adherent 
Papa van Dean Gils (treedt aan bij de gemengde ploeg Spartacus/AKC-Luma U14) 

Alvast allemaal veel korfbalplezier op en rond het veld! 
Martine 

 
5. AKC/LUMA BELFIUS MMM-TORNOOI	
Zaterdag 25 augustus is het weer zo ver. Dan vindt op het AKC/Luma Belfius-MMM-jeugdtornooi plaats. We noteerden 82 
ingeschreven ploegjes. Uiteraard kunnen we weer vele helpende handen gebruiken. Als je weet dat dit tornooi niet alleen 
een goede voorbereiding is voor onze jeugdleden voor het komende seizoen, maar ook nog een mooie bron van inkomsten, 
waar we de jeugdwerking 2018-2019 onmiddellijk mee kunnen starten, dan zal je begrijpen dat dit al meteen een zeer 
belangrijke dag wordt voor AKC/Luma Daarom vragen wij die dag weer de medewerking van de ouders van onze 
jeugdleden.  
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Let dus goed op en help mee om deze dag tot een succes te maken. Ook voor het leggen van de velden, het plaatsen van 
tenten, geluidsinstallatie, tafels, stoelen ed hebben we weer veel medewerkers nodig. Hieronder het schema. Hou dit goed in 
de gaten zodat alle voorbereidingen feilloos kunnen verlopen. Wie zich nog kandidaat wil stellen voor één of andere taak 
mag dit altijd melden bij marc.bocxstael@telenet.be. 

 

Voor de toogploegen stellen we volgend schema voor: 
08u30 – 09u30: JEC olv Peggy Meyvis 
09u30 – 11u30: ouders van U8+U10 olv Lien Fonteyne? 
11u30 – 13u30: ouders van U12+U14 olv Wolf Van Tilburg 
13u30 – 15u30: ouders van U16 olv Bart Horemans? 
15u30 – 17u30: ouders van U19 olv Sonja Van Uffelen 
17u30 - ?: JEC olv Carine Duchesne 
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6. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze 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!  

Sam Bedeer 
 
7. RACE FOR THE CURE - ANTWERPEN - 30/09/2018  
Belofte maakt schuld. Al voor de 9de keer doen we mee.  
Omdat iedereen wel iemand kent, binnen een ploeg, binnen een team, in de familie of vriendenkring... 
Korfbal speel je met 8 in een team en 1 op 8 vrouwen krijgt borstkanker.  
Best confronterend... 1 dame per wedstrijd dus! 
Kom daarom deze éne zondag eens met ons meelopen (6km) of wandelen (3km), 
 en ga wat later langs je club om je fanions aan te moedigen. 
'T IS VOOR HET 'GOEDE' DOEL, leden van àlle korfbalploegen welkom! 
Inschrijven: rechtstreeks via de website www.think-pink.be/nl/raceforthecure 
Teamcode: EEAE2  
of bij Katy Embrechts via korfbalgoesthinkpink@gmail.co 
Opgelet nieuwe locatie: Linkeroever, Frederik van Eedenplein! 

Bedankt alvast,  
Katy Embrechts 

 
8. 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 
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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. 
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 
 

Onze hoofdsponsor, Luc Vingerhoedt van de firma Luma gaf alvast het 
goede voorbeeld en neemt 50 vierkante meter (1.000 euro) voor zijn 
rekening, waarvoor alvast onze hartelijke dank. Wie volgt? De andere 
sponsors vermelden we volgende week. 

Pit 
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9. LOTTO 
25 augustus beginnen we er weer aan: een nieuw seizoen met het reservegetal van de lotto. Voor wie het systeem 
niet kent: even een woordje uitleg. Je kan een nummer kopen voor 50 cent per week. We spelen met 2 lijsten dus 
elk van de 45 nummers komt 2 keer voor. Als jouw nummer op de reservebal van de zaterdagtrekking staat win je 
de helft van de ingezette pot (€10). De andere helft gaat naar de jeugd. Net zoals vorig seizoen: als je de eerste 
maand ineens voor een gans seizoen betaalt (€20) dan krijg je een consumptie gratis. We hebben nog enkele 
nummers over. Wil je graag meespelen en zo onze jeugd steunen? Laat dit aub zo snel mogelijk weten aan 
ondergetekende op marc.bocxstael@telenet.be of op 0486/86 42 09. Veel succes allemaal. 

Carine Duchesne 
 

10. SPONSORNIEUWS 
Er zijn voor komende seizoenen weer heel wat nieuwe sponsors en huidige sponsors die hun overeenkomst 
verlengden. 
We sommen ze hieronder graag voor u op! 
 
- Luma Epoxyvloeren: zoals u al wist heeft onze hoofdsponsor Luc Vingerhoedt de overeenkomst verlengd. We 
heten dus met veel plezier nog zeker 3 seizoenen AKC/Luma! Luma is gespecialiseerd in het plaatsen 
van korrelvloer, steentapijt, mortelvloer, troffelvloer en marmerstone. Neem een kijkje op luma-epoxy.be! 
 
- Casa Projects prijkt weer op de rugzijde van de shirts van onze kern. Neem contact op voor bouwprojecten en -
coördinatie, klantenbegeleiding, EPC en interieurprojecten. Bert De Ley en Kristel Janssens geven u graag meer 
uitleg of ga naar casa-projects.be. 
 
- Maar liefst 3 jeugdploegen zullen schitteren in de nieuwe shirts van Thuisverpleging Denie Bjorn! Onze 
U19a, U16a en U14 komen er weer piekfijn voor! Thuisverpleging nodig? Bel Bjorn op 0498/52.62.03! 
 
- Onze Loodgieter Wim Harrus verlengde zijn overeenkomst voor 3 seizoenen. Bel Wim op voor 
badkamerrenovaties, centrale verwarming, ontstoppingen of algemeen onderhoud en herstellingen. 0475/69.10.59. 
 
- Belfius zet binnenkort onze jeugdcoachen in het nieuw! Dankzij Philippe Baeten krijgt onze jeugdwerking weer 
een extra duw in de rug! 
 
- Bake & Cook by Catering Kitty is trotse shirtsponsor van onze U16b! Creatieve catering op maat? Koken bij jou 
thuis? Workshops koken of teambuilding? Neem contact op met Kitty Palmaerts of kijk op cateringkitty.be. 
- Ook Euro Drive blijft onze jeugd steunen! Contacteer Isabelle Van Daele of Peter Van Loon voor het ideale 
luchthaven- of personenvervoer! Op euro-drive.be vind u de nodige info! 
 
- Keurslager Didier & Barbara is de nieuwe shirtsponsor van onze U19b. U kan bij Didier en Barbara terecht 
voor heerlijke charcuterie, fijne vleeswaren, dagschotels, verse soepen,... 1 adres: Generaal Slingeneyerlaan 118 in 
Deurne (zijstraat Wim Saerensplein). 
 
- Aerenhouts Elektro staat met zijn nieuwe logo op de linkerschouder van de kernshirts! Onze oud-speler Peter 
Aerenhouts helpt u bij alle elektriciteitswerken (nieuwbouw, renovatie, reparatie). Bel hem op 0477/93.81.13. 
- Op de rechterschouder prijkt nu het logo van Loyaerts Bouwmaterialen. Kijk op loyaerts.be voor de nodige 
info. 
 
- Shayne Van Den Bergh voorziet onze U10 weer van nieuwe shirts! Transport Roadrunner prijkt met zijn 
aangepaste logo weer voor 3 seizoenen op de truitjes! Wil je meer weten over hun diensten? Kijk dan 
op transportroadrunner.be. 
 
- Mokafina blijft partner van AKC/Luma. We kunnen dus nog langer genieten van hun heerlijke koffie! 
 
- Carrosserie Santvoort blijft hét adres voor schadegevallen aan uw wagen! Marc Willemse en zijn team zorgen 
voor hoogstaande kwaliteit van herstellingen aan alle merken! 
 
Een aparte vermelding voor Bego Sport! Dankzij Rudi Van Put wordt alles van kledij tiptop afgeleverd! Daar 
bovenop zorgde hij ook nog voor een éxtra sponsoring door 16 kernspelers te voorzien van gratis Mizuno stabils én 
zaalschoenen en kreeg onzen "2" (de vroegeren "3") nieuwe spelersshirts!  
 
Hartelijk dank aan deze vele sponsors! Jullie zijn van goudwaarde voor onze club! 
 
Ook interesse in sponsoring? Neem contact op met Sam Bedeer (sambedeer@hotmail.com). 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zaterdag 8 september 2018 – 20.00 u 

 
  Agenda :  - openingswoord van de voorzitter 
                     - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                     - aanstelling van het stemopnemingsbureau 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 september 2017. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.          Bevestiging van de benoemingen als erelid, lid van verdienste en lid van sportverdienste 
4.          Interpellaties. 
5.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
5.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2017-2018.. 
5.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
6.1        Goedkeuring wijziging in het Huishoudelijk Reglement betreffende de inningsperiode van de lidgelden. 
6.2.       Vaststelling van de bijdragen voor 2019-2020. 
6.3.       Vaststelling van de begroting voor 2018--2019. 
7.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
7.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
8.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2018-2019. 
9.          Varia. 
 
Toelichtingen : 
1. punt 7.1. :   

  Kandidaturen hiervoor kunnen schriftelijk worden ingediend tot 10 september 2018 bij de 
  secretaris Martine Duchesne. 

2. punt 9. :  
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 10 september 2018, worden behandeld. 
3. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
4. Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en 

tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging. 
 
Martine Duchesne 
Secretaris 

               Marc Bocxstael 
                                                                                               Voorzitter 

 

TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 25 augustus 2018   
Van 09.00 tot 19.00 u: Ouders jeugdleden (AKC/Luma Belfius MMM-tornooi) 
Zondag 26 augustus (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Kantine gesloten  
Weekendverantwoordelijke: Chris 
 
Zaterdag 1 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Ellen – Brooklyn - Yari 
Zondag 2 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u AKC/Luma recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Marc 
 
Zaterdag 8 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Yent’l, Siebe en Jelle 
Zondag 9 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Rosita, Irma, Danny en Chris 
Van 13.00 tot 19.00 u: Ouders AKC/Luma U16B 
Weekendverantwoordelijke: Franky de Meester 
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Zaterdag 15 september 2018   
Van 10.00 tot 13.00 u: Pit (World Clean Up Day) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Maite, Anthe, Jenthe 
Zondag 16 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Kantine gesloten (geen thuisdwedstrijden) 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Tom 
 
Zaterdag 22 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia, Shari en Andreas 
Zondag 23 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Putse) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ploeg Franky Van den Berg 
Van 13.00 tot 19.00 u: U19 o.l.v. Franky Van den Berg 
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg 
 
Zaterdag 29 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska, Steffi en Wim 
Zondag 30 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Sikopi) 
Van 09.00 tot 12.00 u: Kantine gesloten (geen thuiswedstrijden) 
Van 12.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
 
Zaterdag 6 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 7 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ploeg Duchesne 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
 
Zaterdag 13 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Niki en Levi 
Zondag 14 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U16A 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
 
Vrijdag 20 oktober 2018 (Quizavond) 
Van 18.30 tot 01.00 u: Evenementencel + vrijwilligers (2 Franky’s?) 
Zaterdag 21 oktober 2018   
Van 10.00 tot 13.00 u: Evenementencel (Tussen Twee Palen) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Elke en Sten (Petanquetornooi) 
Van 18.00 tot 23.00 u: Evenementencel (Spaghettiavond) 
Zondag 22 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Kantine gesloten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
 
Zaterdag 28 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis 
Zondag 29 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U19B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra 
 
Zaterdag 28 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis 
Zondag 29 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U19B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra 
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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 
20-24/08/18: sportweek op AKC/Luma 
25/08/18: Belfius-MMM-tornooi op AKC/Luma 
01/09/18: start hanglotenverkoop voor Sinterklaas 
08/09/18: Testen  
01/12/18: Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten op AKC/Luma 
09/03/19: Carnaval (onder voorbehoud) 
21/04/19: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06/19: jeugduitstap naar Genk 
?: combitornooi met eindeseizoensviering? 
 

2. Sportweek 
Als jullie dit lezen is de sportweek van start gegaan op AKC/Luma. Zij die nog niet betaald hebben, gelieve dit zo 
snel mogelijk te doen 90 euro p/p op rekening van AKC/Luma BE46 0680 7200 4036 met vermelding: sportweek – 
naam en voornaam.  
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…  
 
3. AKC/Luma-Belfius‐MMM‐tornooi	
Zaterdag 25 augustus is het weer zo ver. Dan vindt op het AKC/Luma Belfius-MMM-jeugdtornooi plaats. We noteerden 82 
ingeschreven ploegjes. Uiteraard kunnen we weer vele helpende handen gebruiken. Als je weet dat dit tornooi niet alleen 
een goede voorbereiding is voor onze jeugdleden voor het komende seizoen, maar ook nog een mooie bron van inkomsten, 
waar we de jeugdwerking 2018-2019 onmiddellijk mee kunnen starten, dan zal je begrijpen dat dit al meteen een zeer 
belangrijke dag wordt voor AKC/Luma Daarom vragen wij die dag weer de medewerking van de ouders van onze 
jeugdleden. Let dus goed op en help mee om deze dag tot een succes te maken. Ook voor het leggen van de velden, het 
plaatsen van tenten, geluidsinstallatie, tafels, stoelen ed hebben we weer veel medewerkers nodig. Spoedig verschijnt er een 
gedetailleerd schema in de flitsen. Hou dit goed in de gaten zodat alle voorbereidingen feilloos kunnen verlopen. Wie zich 
nog kandidaat wil stellen voor één of andere taak mag dit altijd melden bij marc.bocxstael@telenet.be. 
 
Voor de toogploegen stellen we volgend schema voor: 
08u30 – 09u30: JEC olv Peggy Meyvis 
09u30 – 11u30: ouders van U8+U10 olv Lien Fonteyne? 
11u30 – 13u30: ouders van U12+U14 olv Wolf Van Tilburg 
13u30 – 15u30: ouders van U16 olv Bart Horemans? 
15u30 – 17u30: ouders van U19 olv Sonja Van Uffelen 
17u30 - ?: JEC olv Carine Duchesne 

JEUGDFLITSEN 
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4. AKC/Luma-kledij 
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-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/Luma-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. AKC/Luma-Testen 
Wij willen jullie er nu al op attent maken dat op zaterdag 8 september de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten 
georganiseerd worden! Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar testen alle jeugdleden hun 
sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef, steeds aangepast aan jouw leeftijd, worden de punten 
genoteerd op jouw persoonlijk scoreblad. Op het einde van alle proeven worden je punten verwerkt en vergeleken 
met de streefgetallen per leeftijdscategorie. Indien je de vereiste score bereikt hebt, verdien je een AKC/Luma-
sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De jongen en het meisje met het hoogste aantal 
punten wint deze medaille. Ten slotte worden alle scores herberekend aan de hand van vooraf bepaalde 
coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde van grootte. Wie na deze berekening 
de meeste punten heeft, wordt de algemene winnaar en gaat naar huis met de beker van het bestuur. Kortom, 
een leuke dag vol beweging, sport en spel met in het achterhoofd de Olympische gedachte dat het belangrijker is 
om deel te nemen dan te winnen.  
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.  
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
 Testen vanaf 10u00, inschrijven tot 14u00 
 Prijsuitreiking rond 16u00 
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub. 

We zijn nog op zoek naar: 
 mensen die vanaf 9u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen 
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag) 
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden? 

Graag een seintje aan Merckx Jana (merckxjana@hotmail.com) (of iemand anders van de JEC) als u graag hier 
of daar wil inspringen.  
 

6. Hangloten 
Vanaf zaterdag 1 september wordeen er op AKC/Luma weer hangloten verkocht, dit om onze kindervriend uit 
Spanje financieel een beetje bij te staan. Doe dus mee en koop een lot. De prijs is €1 en je hebt altijd prijs.  
 

7. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coachen 
U6 3, 4 en 5  14u00-15u00 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 

68), Amber (0499/43 94 50) en Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 18u30 -19u30 14u00-15u30 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 

49 45) en Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 18u30 -19u30 14u00-15u30  Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47) en Vanja 

0486/67 71 15) 
 
Hallo mama’s en papa’s, hierna vinden jullie het herfstprogramma voor onze jongste jeugdleden tot aan de 
zaalperiode. Wedstrijdjes van de speelgelegenheid van de KBKB voor U8 en U10 zullen nog apart vermeld 
worden dus alert blijven en steeds aandachtig de flitsen doornemen. (Er wordt bijna wekelijks gespeeld). 
Afschrijvingen: die dien je te maken naar de betrokken coachen, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. De 
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woensdagavondtrainingen zijn voorzien voor de alle U8-ers, en alle U10-ers, niemand is verplicht aanwezig 
maar graag hadden wij al onze spelertjes telkens wel aanwezig gezien op de zaterdagnamiddagtrainingen. In 
overleg met de coachen hebben we beslist om onze U6-ers op woensdag nog vrij te geven (vele feestjes met 
klasgenoten en andere bezigheden !!!) Heb je een probleem of een vraagje: neem contact op met de coachen, zij 
zullen jullie telkens adviseren, helpen en/of motiveren. Print dit schema, zo blijf je wekelijks op de hoogte van 
trainingen, wedstrijden, extra organisaties.  Samen met de coachen hebben we getracht om afwisselingen, 
combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en hapjes. Ook dit jaar hebben Rosita, Irma 
en Danny zich weer kandidaat gesteld om onze jongste spelertjes af en toe te verrassen op een speciaal hapje 
(hiervoor reeds een dikke merci!!!) 
Hopelijk zien we iedereen telkens tijdig verschijnen. 
 
datum wat Voor wie 
20-8 tot 24-8 Sportweek op AKC/Luma vanaf U8 
Zat 25 aug  MMM-tornooi op AKC/Luma vanaf U8 
Zat 1 sept Eerste veldtraining, Verrassing: springkasteel (na de training) U6, U8 en U10 
Woe 5 sept Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 8 sept AKC/Luma-tests voor U6, U8 en U10 op AKC/Luma, Hotdog 

Speelgelegenheid voor U10 en U8 
Bekerwedstrijd U10 

U6, U8 en U10 
U8 en U10 
U10 

Woe 12 sept Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 15 sept 
Za en zo 16 sept 

Veldtraining U6, Spelers U6, krijgen uitnodiging mee voor 
vriendjesdag van 22 september 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 

U6 
 
U8 en U10 

Woe 19 sept Vrije veldtraining U8 en U10 
Zat 22 sept Veldtraining voor U6, Vriendjesdag: elke U6-er mag een vriendje 

meebrengen dat deelneemt aan de training 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 
Smoutebollen smullen: niewarem, nie willeh 

U6 
 
U8 en U10 
U6, U8 en U10 

Woe 26 sept Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 29 sept Veldtraining U6  

Beker U10 8e finale 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 

U6  
U10 
U8 en U10 

Woe 3 okt Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 6 okt Veldtraining voor U6 met Mamakes en Papakesdag, frietjes 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
Beker 4e finale voor U10 

U6 en ouders 
U8 en U10 
U10 

Woe 10 okt Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
13 tot 21 oktober Europees kampioenschap voor nationale ploeg senioren  
Zat 13 okt  Veldtraining voor U6 

Beker U10  
Speelgelegenheid U8 en U10 

U6 
U10 
U8 en U10 

Woe 17 okt Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 20 okt  Veldtraining voor U6 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
U6 
U8 en U10 

Woe 24 okt Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 27 okt  Halloweentraining voor U6, U8 en U10, iedereen komen verkleed in 

halloweenoutfit, pannenkoeken, Halloween op AKC/Luma (info volgt) 
U6, U8 en U10 
+ ouders 

29 okt tot 4 nov  Herfstverlof  
Woe 31 okt  Vrije veldtraining voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 3 nov Veldtraining U6, U8 en U10, gratis grime na de training voor wie 

wenst, Halloweenhapjes  
U6, U8 en U10 

Woe 7 nov Laatste vrije woensdagavond training voor U8 en U10 U8 en U10 
Zat 10 nov Laatste veldtraining voor U6 

Na de training kleine competitie “tussen 2 palen voor U6” 
U8 en U10 doen mee binnen de AKC/Luma-competitie “tussen 2 palen” 

U6 
 
U8 en U10 

17 nov Aanvang zaalcompetitie voor jeugd en senioren  
 
Namens de coaches, Agnes 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

Zaterdag 25 februari 2018 

AKC/Luma-Belfius-MMM-tornooi 
U19A op veld 1: 
10u00: AKC/Luma A – ASKC A 
11u30: AKC/Luma A – Riviera/Deurne A 
13u30:  Catba A – AKC/ Luma A 
15u00:  Scaldis – AKC/ Luma A 
16u15: eventueel finale 
 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 09u30 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
 
U19B op veld 3: 
10u30: ASKC B - AKC/ Luma B 
12u30: AKC/ Luma B – Temse B 
14u00:  AKC/ Luma B – Catba B 
14u30:  Riviera/Deurne B – AKC/ Luma B 
 
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley 
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
 
U16A op veld 4: 
11u00: Scaldis – AKC/ Luma A 
13u00: Rijko – AKC/ Luma A  
14u00:  AKC/ Luma A - ASKC 
16u15: eventueel finale 
 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 10u30 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Jan en Jarre 
 
U16B op veld 5: 
11u30: AKC/ Luma B – Top A 
12u30: Vobako A - AKC/ Luma B 
13u30:  Voorwaarts – AKC/ Luma B 
16u15: eventueel finale 
 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 11u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Kevin En 
Sayer 
 
U14: 
10u30: Top A – Spartacus/AKC/ Luma op veld 8 
12u00: Temse – Spartacus/AKC/ Luma op veld 6 
13u00:  Spartacus/AKC/ Luma – Putse op veld 8 
15u45: plaatsingswedstrijden  
16u15: plaatsingswedstrijden of finale 
 
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van 
Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
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U12 op veld 10: 
11u30: Vobako A - AKC/ Luma 
12u30: Voorwaarts - AKC/ Luma 
13u30:  AKC/ Luma - Top A 
16u15: eventueel finale 
 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna,  
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 11u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Debby en Kim 
 
U10 op veld 12: 
11u00: AKC/ Luma – Boeckenberg 
12u00: Top B - AKC/ Luma 
14u00:  AKC/ Luma – Rijko B 
15u00:  Temse B – AKC/ Luma 
 
Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Huyben Nette, Lowyck Lisa, Van Bouwel Nysa, Van Hove Amy 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin, Van Mieghem 
Sepp 
Bijeenkomst: 10u30 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
 
U8 op veld 13: 
10u30: Scaldis - AKC/ Luma A 
11u00: AKC/ Luma B – ASKC 
12u00:  Top A – AKC/ Luma B 
12u30:  ASKC – AKC/ Luma A 
13u00: AKC/ Luma A – Top B 
14u00: AKC/ Luma B – Scaldis 
15u00: AKC/ Luma A – AKC/ Luma B 
 
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre  
Bijeenkomst: 10u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
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