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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
FLORIANT A - AKC/LUMA A : 9 - 20 

 

Aanval:  Sayer (5) – Raf (3) – Maite (1) - Shiara (1) 
Verdediging: Jari (6) – Levi (2) – Jiska (1) – Jade (1) 
Ingevallen: Dennis - Shari  
 

11 0 - 1 Raf 1 hand 3 3 - 8 Levi schot 
11 0 - 2 Maite schot 4 3 - 9 Jari schot 
12 0 - 3 Jari stip 10 4 - 9   stip 
13 0 - 4 Jari stip 11 5 - 9   schot 
15 1 - 4 inloop   11 5 - 10 Levi schot 
16 1 - 5 Shiara achter korf 13 5 - 11 Jari stip 
19 2 - 5  korte kans 20 6 - 11   schot 
25 2 - 6 Jiska schot 22 6 - 12 Sayer inloop 
27 2 - 7 Sayer schot 23 6 - 13 Jari schot 
30 3 - 7   schot 24 7 - 13   schot 

24 7 - 14 Raf vrijworp 
25 7 - 15 Sayer stip 
26 8 - 15   achter korf 
27 8 - 16 Jari schot 
27 8 - 17 Sayer stip 
28 8 - 18 Sayer stip 
33 8 - 19 Jade korte kans 
34 9 - 19   schot 
35 9 - 20 Raf schot 
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SPARTACUS/NDN - AKC/LUMA A (Beker) : 9 (13) - 22 
 

Aanval:  Jari (4) – Levi (4) – Thalia (0) - Jade (2) 
Verdediging: Sayer (4) – Raf (5) – Shari (1) – Shiara (2) 
Ingevallen: Dennis (0) – Brooklyn (0)  
Scheids:  Ben Morel – Danny van den Langenberg 

 

1 1 - 0 Levi korte kans 1 14 - 5 Sayer schot 
1 1 - 1   schot 3 14 - 6   schot 
3 2 - 1 Sayer stip 3 15 - 6 Jari schot 
5 3 - 1 Raf schot 4 15 - 7   schot 
5 4 - 1 Levi achter korf 4 16 - 7 Raf schot 

13 5 - 1 Jari schot 6 17 - 7 Raf inloop 
14 5 - 2   schot 8 17 - 8   schot 
15 6 - 2 Shari achter paal 11 18 - 8 Levi schot 
15 7 - 2 Jade korte kans 14 19 - 8 Shiara inloop 
17 8 - 2 Jari onder korf 16 20 - 8 Sayer schot 
19 9 - 2 Shiara onder korf 28 21 - 8 Raf schot 
20 10 - 2 Sayer schot 29 22 - 8 Raf inloop 
22 10 - 3   schot 34 22 - 9   schot 
25 11 - 3 Jade schot 
26 11 - 4   schot 
27 11 - 5   schot 
28 12 - 5 Jari schot 
33 13 - 5 Levi inloop 

 

Wedstrijd om zo snel mogelijk te vergeten. Wat gaan we van deze vrijdagavond onthouden: we wonnen, er was 
vuurwerk naast de lijn, spijtig genoeg niet op het plein en de mensen van Spartacus/NDN hebben er alles aan 
gedaan om het de nog redelijk talrijk opgekomen supporters van AKC/Luma naar hun zin te maken met de nodige 
hapjes, waarvoor onze hartelijke dank. Op naar de volgende bekerwedstrijd tegen Voorwaarts op vrijdagavond 
21/9 op ons veld. Dat er om die wedstrijd winnend te kunnen afsluiten uit een ander vaatje getapt moet worden zal 
iedereen wel duidelijk zijn. 

 

AKC/LUMA A – BOECKENBERG A : 18 - 16 
 

Aanval:  Sayer (4) - Raf (6) – Shari (0) - Shiara (2) 
Verdediging: Jari (3) – Levi (0) - Jiska (0) – Jade (1) 
Ingevallen: Lars (2) 
Scheids:  Vincent Van der Beken – Michael Janssens (quasi foutloos!) 
 

2 1 - 0 Raf schot 1 9 - 9 Lucas stip 
5 2 - 0 Sayer stip 6 9 - 10 Goffa schot 
6 3 - 0 Jari stip 6 10 - 10 Raf schot 
7 3 - 1 Sofie schot 7 10 - 11 Tinne schot 
9 4 - 1 Sayer onder korf 8 10 - 12 Lucas schot 
9 5 - 1 Shiara schot 9 11 - 12 Raf schot 

12 5 - 2 Goffa schot 10       Goffa mist stip   
15 5 - 3 Lucas schot 13 12 - 12 Raf vrijworp 
18 6 - 3 Raf vrijworp 14 13 - 12 Sayer schot 
24 6 - 4 Matti achter korf 20 14 - 12 Sayer stip 
27 6 - 5 Goffa schot 21 15 - 12 Jari stip 
28 7 - 5 Jade korte kans 22 15 - 13 Lucas achter korf 
28 7 - 6 Lucas schot 22 16 - 13 Lars schot 
29 8 - 6 Raf schot 26 17 - 13 Shiara schot 
31 8 - 7 Goffa schot 29 17 - 14 Goffa vrijworp 
31 9 - 7 Jari stip 30 17 - 15 Lucas schot 
34 9 - 8 Tinne inloop 31 18 - 15 Lars schot 

34 18 - 16 Tinne schot 
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WE BLIJVEN OP KOP 
Boeckenberg kwam aan de ingooi zonder Jesse (gebroken voet), Nick (reis) en Nikki (reis) en we hadden er dan ook 
alle vertrouwen in dat het ook deze keer weer ging lukken en dat we op kop zouden blijven. Bij de onzen nog steeds 
de uitstekend spelende Raf in de rangen, Shari die de aan haar teen gekwetste Maite kwam vervangen en een 
herstelde Lars op de bank. Het zou er op aan komen om de wedstrijd gefocust te beginnen. 
 
Uitstekende start 
Na nog geen tien minuten stond er al een mooie 5 – 1 voorsprong op het bord en zagen we dat Raf blijkbaar in een 
ongelooflijke vorm steekt. Binnen de 5 minuten had hij met een schot en een uitgelokte stip de bordjes al naar 2 – 
0 laten verhangen en met een sublieme pas op Sayer, die handig binnen legde van onder de korf was hij zonder 
enige twijfel de man in the picture tijdens de aanvangsfase. Hij zou zijn knappe wedstrijd later gewoon verder 
zetten met zes treffers en twee uitgelokte stippen. Hij is niet te snappen, niet te vatten, maar hij doet het keer op 
keer, we hebben een “special one” binnen onze rangen. Fantastisch hoe het samenspel met Sayer en de dames in 
het vak verloopt en lukt het even niet in het andere vak breng je hem gewoon naast Jari en ook daar doet Rafke 
zijn ding. Onze coachen zijn uitgekookt en gebruiken de spelers op de juiste plaatsen en maken ook verstandig 
gebruik van hun bank.  
 
Glenn Goffa en Lucas De Ridder brengen Boeckenberg terug in de match 
Dankzij een uitstekende Goffa en een raaktreffende Lucas knokte Boeckenberg zich echter terug in de match om te 
gaan rusten met slechts 1 doelpuntje voorsprong voor de onzen. Ondanks de uitstekende verdediging van Sharike 
op Karen enerzijds, het aan banden leggen van de tegenstreefsters van Jiska en Jade anderzijds én het 
formidabele reboundwerk van Shiara, geraakten we niet weg van de Panters en werd het nog spannend, zeker 
wanneer Boeckenberg in de tweede time langszij kwam en erop en erover ging (10 – 12 na 8 minuten). En toen was 
er opnieuw Rafke die eerst met een schot en daarna, na een strafworpmisser van Goffa, met vrijworp tekende voor 
de 12 – 12. Ons andere U19-talent, Lars, werd ingebracht en we wisten dat we safe zaten. Sayer zette met schot en 
stip de 14 – 12 op het bord en we waren definitief weg. Met nog een stip van Jari, 2 schoten van Lars en een verre 
loeier van Shiara werd alle onheil bezworen en sloten we af met een mooie 18 – 16 overwinning. 
 
Niet mooi wel efficiënt 
Het vertoonde spel was misschien niet van het allerbeste kaliber, maar we kunnen ons toch meer dan verzoenen 
met de prestatie van de onzen. Opnieuw zagen we een hecht team tussen de lijnen, met voldoende vechtlust om het 
tijd op het gepaste moment te doen keren. Volgende week kunnen we terug rekenen op Jarre en Siebe, zullen we 
waarschijnlijk Maite kunnen recupereren en zien we dan ook niet in waarom we het kampioen Kwik niet heel 
moeilijk kunnen maken. De kwetsuren van Steffi en Elke evolueren gunstig, binnenkort komt ons Afrikaantje 
Kathleen ons terug vervoegen, we zitten dus goed om van dit seizoen een heel bijzonder te maken! 
Mooi, ’t leven is mooi! 
 
Topper tegen Kwik 
Volgende week trekken we naar Merksem voor de topper tegen de Biekes. Waarschijnlijk zal daar wel een hele 
horde politieagenten aanwezig zijn voor deze risicomatch, is het niet KBKB? We doen het zonder attributen maar 
in rood-witte outfit en luidkeels! We rekenen erop dat alles wat ook maar een klein beetje rood-wit gezind is zal 
aanwezig zijn. Ook zij die naar onze vrienden van de Great Old gaan kijken tegen Zulte Waregem (wedstrijd vangt 
aan om 18 u) verwachten we eerst op Kwik! 
 
Uitstekende leiding 
Waren we in het verleden regelmatig niet te spreken over de leiding van de heren Van der Beken en Janssens, we 
moeten toegeven dat ze ons de laatste seizoenen meer en meer zijn gaan bekoren. Ook nu weer was er volgens ons 
niks aan te merken op hun leiding. Sober, geen hoofdrol opeisend, kortom: perfect! Leuk te kunnen constateren dat 
het toch niet al te grote hoopje topscheidsen week na week uitstekend werk levert. De kwantiteit is er misschien 
niet, de kwaliteit wel en dat stemt ons hoopvol voor het vervolg van deze competitie. 
 
De stand 
1. AKC.Luma en Kwik 8 
3. Voorwaarts en Boeckenberg 4 
5. Borgerhout/GW en Sikopi 3 
7. Floriant 2 
8. Putse 0 
 

Pit 
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Spreuk van de Weuk 
’t Was niet denderend, 

Maar het bevestigt wel de trend !!  
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018 
 

15u30: KWIK A - AKC/LUMA A 
14u00: KWIK B - AKC/LUMA B 
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 
 

11u00: ASKC 2 - 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 
 

09u45 : VOORWAARTS 3 - AKC/LUMA 3 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine – Vlyminckx Nadia 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 
 

09u00:  MINERVA 4 - AKC/LUMA 4 
Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen 
Wendy - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Schellens Erik - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 
 
 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

19/09/2018 19:00 BVB U16 KCBJ AKC/Luma 

21/09/2018 20:00 BVB AKC/Luma VOORWAARTS 

22/09/2018 14:00 U16 Afd C AKC/Luma A BOECKENBERG 

22/09/2018 14:00 U19 Afd D VOORWAARTS B AKC/Luma B 

22/09/2018 15:30 U14 Afd A BORGERHOUT/GW A SPARTACUS/NDN 

23/09/2018 9:45 U12 Afd C SIKOPI A AKC/Luma 

23/09/2018 9:45 1Ste Gew C AKC/Luma 3 PUTSE 2 

23/09/2018 10:30 U19 Afd A VERDE AKC/Luma A 

23/09/2018 10:00 1Ste Gew A AKC/Luma 2 VOORWAARTS 2 

23/09/2018 10:00 U16 Afd B AKC/Luma B KCBJ A 

23/09/2018 11:00 2De Gew B AKC/Luma 4 RIVIERA/DEURNE 5 

23/09/2018 12:40 Topleague C AKC/Luma C PUTSE C 

23/09/2018 14:00 Topleague B AKC/Luma B PUTSE B 

23/09/2018 15:30 Topleague A AKC/Luma A PUTSE A 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 
 

BVB U 12 ASKC AKC/Luma 4  1 

BVB SPARTACUS/NDN AKC/Luma 13  22 

1Ste Gew C RIJKO 2 AKC/Luma 3 9  12 

U12 Afd C VOBAKO A AKC/Luma 12  1 

U14 Afd A SPARTACUS/NDN KWIK A 1  14 

U16 Afd C AKC/Luma A PUTSE A 12  4 

U19 Afd A APPELS A AKC/Luma A 7  40 

1Ste Gew A RIVIERA/DEURNE 2 AKC/luma 2 8  17 

U16 Afd B AKC/Luma B RIJKO  9  9 

2De Gew B AKC/Luma 4 RIVIERA/DEURNE 6 19  8 

Topleague B AKC/Luma B BOECKENBERG B 16  17 

Topleague A AKC/Luma A BOECKENBERG A 18  16 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Vrijdagavond was er de bekerwedstrijd tegen Spartacus/NDN die gemakkelijk werd gewonnen maar waarbij het 
niveau maar povertjes was. Niet getreurd echter we bekeren verder. 
 

Leden niet geïnteresseerd in beleid van AKC/Luma 
Zaterdag waren er de testen voor onze jeugd en was een aangenaam drukke bedoening op AKC/Luma. De 
uitslagen van deze testen leest u verder in de jeugdflitsen. ’s Avons was er de Jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering en dat was een absoluut dieptepunt te noemen. Slechts 22 aanwezigen en 16 volmachten is belachelijk 
weinig. Is iedereen akkoord met het gevoerde beleid van AKC/Luma? We gaan uit van yes want jullie doen niet de 
moeite om naar de JAV te komen. Kom dan aub de volgende weken ook niet af met enige vorm van kritiek op wat 
dan ook, je hebt je kans gemist. We gaan ook niet de moeite doen om jullie hier enig verslag over deze vergadering 
uit te brengen, de afwezigen hadden ongelijk en zien wat ons betreft maar dat ze aan de gegevens komen die daar 
werden besproken. De beheerders die herkiesbaar waren werden met eenparigheid van stemmen terug verkozen 
en ook onze voorzitter werd met 38 op 38 terug verkozen voor een volgend seizoen. De lidgelden zijn verhoogd, 
maar dat zal je dan wel merken als het zover is. 
 

Het sportieve gedeelte 
Wat het sportieve van de voorbije week betreft kunnen we melden dat bij de jeugd er overwinningen waren van de 
U19A en de U16A, dat de U16B gelijk speelden tegen Rijko en dat de U14 en U12 zwaar in het verlies werden 
gespeeld. De U12 liggen er ook uit voor de beker na een nederlaag tegen ASKC. 
Bij de gewestelijken waren er overwinningen voor zowel AKC/Luma 2, 3 als 4 en een spijtige eerste nederlaag van 
onze B-ploeg tegen Boeckenberg na een eerder matte prestatie van de onzen. Onze fanions behaalden een 8 op 8 en 
staan mee op kop. Volgende week volgt er de topper tegen Kwik, benieuwd of we het eerste deel van de 
veldcompetitie zonder puntenverlies kunnen afsluiten? We willen alvast een oproep doen naar ons rood legioen om 
nog eens massaal uit te rukken naar Kwik om onze fanions mee naar de overwinning te stuwen. Be there! 
 

Bedankt ouders U14 
Zondagmiddag zagen we een nieuwe gedreven toogploeg aan het werk. De ouders van de U16B waren op onze 
oproep ingegaan en hebben een fantastische toogploeg samengesteld. Het was leuk om te merken hoe deze mensen 
met enthousiasme het toogwerk opknapten zondagmiddag. Hartelijk dank, wie volgt? 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 45 
Winnaars: Jens + Priscilla Van Hoof en fam. Denie 

 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Kathy Lenaerts; Vanja Van Ghysel, Leon Simons, Stefan Wijckmans, Lisa Cambré, Anneke Van 
Peteghem, Jonathan Cambré, Aida Jobe, Chris Van Riet 
Bedrag: €7,83 
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4. 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.  

 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)/kubbtornooi (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 oktober 
 Kubb-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 

 

NIEUW! REAGEER SNEL. MET DE BUS NAAR HET EUROPEES KAMPIOENSCHAP 
Op zondag 21 oktober speelt onze nationale ploeg de finale van het Europees Kampioenschap tegen 
Nederland in Leeuwarden. Vermits er in die Belgische ploeg liefst 5 AKC/Luma-spelers zitten (Maite, 
Shiara, Jari, Sayer, Jarre) vinden we het niet meer dan logisch dat we onze supporters de 
mogelijkheid bieden om ze daar in het Hoge Noorden te gaan aanmoedigen. We leggen een bus in om 
aan de vraag van onze suppo’s tegemoet te komen. De wedstrijd vangt aan om 15 u. De bus zal dus 
vertrekken om 9.30 u onder de brug van de autostrade. Er wordt een korte stop ingelegd om onderweg 
iets te eten. We vertrekken terug om stipt 17.30 u en zullen ook dan een stop maken om iets te eten. De 
prijs hangt af van het aantal deelnemers. Inschrijven moet wel dringend gebeuren omdat we een 
minimum aantal deelnemers nodig hebben om deze verplaatsing te laten doorgaan. Schrijf je vandaag 
nog in via akc.evenementencel@gmail.com Stel het zeker niet uit want we beslissen of de reis doorgaat 
uiterlijk op maandag 17/9; Maak het bekend aan vrienden en kennissen. 

Pit 
5. NIEUWE LEDEN 
Weeral 4 nieuwe leden voor onze club deze week en zeker geen onbekenden: 

 Vic Van Hoof – Vriesedonklaan 6 – 2930 Brasschaat - ° 12/10/2014 
 Tibe Van Hoof – Vriesedonklaan 6 – 2930 Brasschaat - °12/10/2014 
 Erik Schellens – Turnhoutsebaan 457 – bus 84 – 2940 Borgerhout - °23/02/1960 (komt onze 4 vervoegen) 
 Lenn De Buck – Barnkrachtstraat 58 – 2170 Merksem - °29-01-2015 (zoontje van Valerie Caudron) 

Veel korfbalplezier, Martine 
 
6. SPORTCHEQUES DEURNE 
Het district Deurne geeft haar sporters de kans om elk jaar een sportcheque aan te vragen. In totaal bieden 93 
sportclubs uit Antwerpen deze service aan hun leden aan. Ze aanvaarden, net als jullie club, de Deurnese 
sportcheque. 
Wie kan in 2018 van een sportcheque genieten? 

1. De sporter zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar): 
 tussen 3 en 18 jaar 
 tussen 18 en 26 jaar én student 
 ouder dan 55 jaar 

2. De sporter woont in Deurne; 
3. De sporter betaalt meer dan 45 euro lidgeld voor een jaarwerking; 
4. De club aanvaardt sportcheques (dit is het geval). 

Alle informatie en de aangepaste informatiebundel vind je op www.deurne.be onder SPORT 
Sportcheques afgeven aan Chris Van Riet (Turnhoutsebaan 165 bus 3 Deurne) voor 15 oktober. De cheque onder-
tekenen en uw bankrekening invullen. 
Het bedrag zal door AKC/Luma op uw rekening worden overgeschreven.  De sportcheque zal niet meer in 
mindering gebracht worden van uw lidgeld, dit is niet mee toegelaten door het District Deurne. 

Chris Van Riet 
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7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze 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 
 
 

6. 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! 
Hoe INSCHRIJVEN? 
Ga naar: https://www.think-pink.be/nl/acties/d/a/4811 
Gebruik de button: Schrijf je in bij een team. 
Gelieve je inschrijvingsgeld te betalen op: 
Rekeningnummer: BE16 0882 7126 8474, op naam van Korfbal goes Think Pink. 
Tot 30/9/2018 

Bedankt alvast,  
Katy Embrechts 
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9. 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. 
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 
 

Ondertussen kregen we de bevestiging van onderstaande personen die 
ons project willen sponsoren.  
Wie wordt de volgende? 
 

Frank Wilms  
Jef Windels  
Ronny Remeysen 
Familie Palinckx-Verhoeven  
Jos Duchesne  
Duchesne en partners  
François Peire 
Agnes de Boer 
Sandra Kegeleers 
Sam Bedeer 
Max Bedeer 
Demets 
Familie Aerenhouts-Laeremans (150 m2)  
Luma (50 m2) 
Firma Agidens (1 vak) 
 
TOTAAL: 16.480 euro 

 
Pit 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 9 

36 UREN VAN AKC/LUMA 
 
Op vrijdag 19 oktober is er onze quizavond o.l.v. Robbie 
en Kevin. Inschrijven kan je doen via de lijst in de 
kantine of een eenvoudig mailtje naar 
patrick.van.dyck@gmail.com. Inschrijvingsprijs is 5 euro 
per deelnemer. Verzin ook een ludieke ploegnaam. 
 
Op zaterdag 20 oktober is het tornooidag op AKC/Luma: 
Tussen Twee Palen, pétanque en vanaf dit jaar ook een 
Kubb-tornooi.  
 
Inschrijven kan bij de mensen vermeld op de bijhorende 
affiches of formulieren. 
 
Deelname is gratis voor alle activiteiten.  
 
Belangrijk. U kan zich inschrijven voor alle 3 de 
tornooien. Er wordt een zodanig schema uitgewerkt dat 
U zonder stress kan deelnemen aan alles.  
Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaald tornooi kan 
dit worden afgeschaft.  
 

De evenementencel 
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Beste sportvrienden,  
Op zaterdag 20 oktober vindt ons allereerste KUBB-tornooi plaats. Een aangenaam dagje op 
onze geliefde club.  
Inschrijven op onderstaand blad of bij Sven Van Mieghem (0486126761) 
Ploegjes van 2 personen en een ploegnaam. Deelname is gratis.  
Aanvang rond 10.00 u 
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TUSSEN TWEE PALEN 
Naar jaarlijkse traditie organiseert  ook dit 
seizoen weer het “Tussen Twee Palen-tornooi”.  
Dit zal doorgaan op 20 oktober om 10.00 u.  
 

 
 

Er wordt gespeeld in jeugdreeksen, een recreantenreeks 
en een seniorenreeks.  
Gelieve op het formulier in de kantine uw naam en 
categorie te vermelden.  
Deelname is gratis.  
Inschrijven enkel via de lijst in de kantine of bij Pit.   
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PETANQUETORNOOI 
Op zaterdag 20 oktober is er ook weer een 
pétanquetoernooi. Aanvang 10.00 u  
Inschrijven kan op onderstaande lijst of bij Pat 
Francken. Deelname gratis.  
 

 
 

 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 13 

TOOGPLOEGEN 
 
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 
Vanaf 19.00 u: Bert De Ley and friends 
Zondag 16 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (geen thuisdwedstrijden) 
Weekendverantwoordelijke: Pit 
 
Zaterdag 22 september 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia, Shari en Robbie 
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: Franky de Meester 
 
Zaterdag 6 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 7 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Recreanten 
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 U12 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
 
Vrijdag 19 oktober 2018 (Quizavond) 
Van 18.30 tot 01.00 u: Evenementencel + vrijwilligers (2 Franky’s?) 
Zaterdag 20 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 21 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra 
 
Zaterdag 27 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis 
Zondag 28 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: Ben Jassin 
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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 
 

Nieuwe leden 
 
Ook deze week mogen we 3 nieuwe leden verwelkomen bij AKC/Luma en nog wel allemaal bij de U6. Wat een toffe groep is dit toch! De 
tweeling Vic en Tibe Van Hoof, zonen van Shirley en coach van de 1e ploeg Bo, kleinzonen van de enige echte keizer Eddy en Gerda en van 
Marc, Liliane, Linda en Tinne zijn nu officiele AKC/Luma-ers. Ook Len De Buck, zoon van Valerie en Kurt en achterkleinzoon van Rosita komt 
deze groep vervoegen. Aan alle drie, veel plezier op het korfbalveld maar ook in de kampen naast het clubhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
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. Jeugdbekers 
Onze U12-ploeg heeft de eerste bekerwedstrijd achter de rug. Spijtig genoeg waren ze niet opgewassen tegen 
ASKC en verloren hun 1/16e finale met 4-1. Het programma voor de andere ploegen ziet eruit als volgt: 
 
U19: 26/09 – 1/8 finale: winnaar Scaldis-Vobako (12/09) – AKC/Luma 
U16: 19/09 – 1/8 finale: KCBJ – AKC/Luma 
U14: 12/09 – 1/16 finale:  Scaldis - Spartacus/NDN-AKC/Luma 
U10: 29/09 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma 
Veel succes! 
 

3. AKC/Luma-Testen 
Zaterdag was het weer zeer druk op de velden van AKC/Luma. Onze jeugdleden konden dan de jaarlijkse 
korfbaltesten afleggen. 55 AKC/Luma-ers verschenen officieel aan de start en onze U6-ers legden een alternatief 
parcours af. We zagen dat in de ‘oudere’ leeftijdscategorien er een beetje faalangst heerst want er verschenen niet 
veel deelnemers. 42 AKC/Luma-ers behaalden het vooropgestelde streefgetal en verdienden een badge (lees 
sleutelhanger). Ook alle deelnemende U6-ers kregen een sleutelhanger. De eerste van elke reeks kreeg een 
medaille en alle punten (behalve die van U6 en U8) werden herrekend met een coefficient zodat we een algemene 
winnaar kregen die de beker van de beheerraad won. Dit jaar was dat Luwis Van Camp (U16). 
Rangschikking algemeen winnaar: 
 
 

JEUGDFLITSEN 

Tibe  
U6 

Len  
U6 

Vic  
U6 
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1 VAN CAMP LUWIS 1690,931 

2 VAN MIEGHEM SEPP 1682,34 

3 SIMOEN BREND 1522,07 

4 SOMERS YOUNA 1504,225 

5 WIJCKMANS EVI 1503,556 

6 VAN MIEGHEM FINN 1493,736 

7 CORDON EBE 1479,864 

8 DE BACKER CLEO 1479,5562 

9 HUYBEN NETTE 1478,5718 

10 SOMERS YILAN 1444,104 

    
 
Rangschikking per categorie: 
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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. 
 
 

 
 
 

5. Koffertje met Testen-materiaal 
Vorige zaterdag stond de JEC (Jeugd Evenementen Cel) om 8 u klaar om 
alles klaar te leggen voor onze jaarlijkse testen. Groot was onze verbazing 
dat het ‘Testen-koffertje’ nergens te vinden was. Laatst is het 
gesignaleerd in het matereriaalhok. Heeft iemand enig idee waar dit 
zwarte koffertje zich momenteel zou kunnen bevinden aub? De JEC zal de 
eerlijke vinder eeuwig dankbaar zijn. 
 
6. Aandacht en respect voor materiaal 
De laatste tijd merken wij dat er materiaal verdwijnt uit onze materiaalruimte. Al enkele keren vonden we dit dan 
terug in de kampen van onze jongste AKC/Lumakes. Mogen wij aan de ouders vragen om hun kinderen er attent 
op te maken dat het materiaal van AKC/Luma dient om te korfballen en niet om mee te spelen in de boskes? 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 

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  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 18u45 -19u45 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: dien je te maken bij de betrokken coachen, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. 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.  
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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!!!) 
datum wat Voor wie 
Woe 12 sept Veldtraining voor U10 U10 
Zat 15 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 Veldtraining voor U10 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 Veldtraining voor U10 U10 
Zat 29 sept Veldtraining U6  

Beker U10 8e finale 
Speelgelegenheid voor U8 en U10 

U6  
U10 
U8 en U10 

Woe 3 okt Veldtraining voor U10 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 Veldtraining voor U10 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 Veldtraining voor U10 U10 
Zat 20 okt  Veldtraining voor U6 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
U6 
U8 en U10 

Woe 24 okt Veldtraining voor U10 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  Veldtraining voor U10 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 woensdagavond training voor U10 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 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 
 

 

Woensdag 12 september 2018 

Beker van België 1/16 finales 
19u00: U14: Scaldis -  Spartacus/NDN-AKC/Luma A (kunstgras) 
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: 18u00 op Scaldis Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Sportcentrum Wilrijkse Plein  Vogelzanglaan, 6  2020 Antwerpen    Tel.: 03 502 19 83 / 03 827 42 46 
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Zaterdag 15 september 2018 

Speelgelegenheid U8 en U10 van cluster 7 
10-12u: U8 op Spartacus met Catba, Spartacus en 2 x AKC/Luma 
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre  
Bijeenkomst: 9u30 op Spartacus Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
Sportkamer Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 486 2100 Deurne  Tel.: 0478 47 93 88 

12-14u: U10 op Spartacus met Catba, Spartacus en 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 en Sepp 
Bijeenkomst: 11u30 op Spartacus Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Sportkamer Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 486 2100 Deurne  Tel.: 0478 47 93 88 

Competitie 
14u00: U12 Afd C: AKC/Luma – Neerlandia A 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna,  
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 13u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Debby en Kim 
 

14u45: U16 Afd C: Floriant A - AKC/Luma A 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 13u45 op Floriant Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Gemeentelijk Sportcentrum Sportstraat 9820 Merelbeke  Tel.: 09 231 72 91 
 

15u00: U16 Afd B: Temse - AKC/Luma B 

Audenaert Lotte, Colin Kia, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 14u00 op Temse Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
De Hoeve Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse 
 

15u00: U19 Afd D: AKC/Luma B – Catba 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: 14u00 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
 

15u30: U19 Afd A: AKC/Luma A – Hoboken/Mercurius 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/ Luma Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
 

Zondag 16 september 2018 

Competitie 
09u45: U14 Afd A: Scaldis - Spartacus/NDN-AKC/Luma (kunstgras) 
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: 08u45 op Spartacus/NDN Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Sportcentrum Wilrijkse Plein  Vogelzanglaan, 6  2020 Antwerpen    Tel.: 03 502 19 83 / 03 827 42 46 
 

Woensdag 19 september 2018 

Beker van België 1/8 finales 
19u00: U16: KCBJ- AKC/Luma A (kunstgras) 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 18u00 op KCBJ Jeugdleiders: Jan en Jarre 
KCBJ (Buurthuis J. Vissenaekers) Professor Scharpélaan 54 3130 Begijnendijk 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

U16A 
 
AKC/Luma  - Putse A :  12 - 4  (6 -2) 
Doelpunten/doelpogingen 
Dames : Lotte 1/12 – Lisa 0/2 – Femke 2/7 (Kadisha 2/4)  
Heren :  Luwis 1/9 – Renzo 1/7 – Vinnie 1/10 - Kyan 2/9 (Brend 2/5 –  Ernst 0/3) 
 
In de eerste plaats een dikke merci aan Kristel en Lotte om mijn taken over te nemen. Ondergetekende was niet 
zelf aanwezig (verplichtingen met U19), dus even rond gehoord bij trainer en supporters om toch iets zinnigs te 
kunnen vertellen (alhoewel). De tegenstrever kennen we wel …. redelijk groot en kandidaat om mee te strijden in 
de A-reeks. Turven werd er gedaan en het is dus een zekerheid …. we werken opnieuw niet goed af (12/73 = 16%), 
wat beneden het normale niveau ligt en naar aantal toe ook aan de heel lage kant. Neem een voorbeeld aan jullie 
grotere versies (U19) : afwerking aan 35% op 113 pogingen dus nog een lange weg af te leggen denk ik.  Hoe komt 
dit ? Bij het horen van de commentaren zijn er veel redenen. Je niet goed genoeg vrijlopen, niet doen wat er wordt 
gevraagd, je vakgenoten niet coachen, verkeerde (te ver) schotkeuzes, ….. blijkbaar werkpunten genoeg. Wat al 
zeker niet kan is het niet werken als een team en dan bedoel ik echt niet alleen op het veld. Er staat een bank voor 
iets naast het veld. Die heeft een functie en een heel belangrijke ….. is een onderdeel van het team zijn 
bijvoorbeeld.  Jullie zijn een bende toppers en kunnen opnieuw, het zoveelste mooie seizoen beleven. Jullie hangen 
goed aan elkaar, gaan samen op stap, lullen veel en sturen vooral heel veel …. Als je dat voortzet op het veld en 
dat koppelt aan het opvolgen van de richtlijnen van de coaches dan zouden zij niet verplicht moeten wisselen om 
een wedstrijd op gang te krijgen en zou ook Putse dit snel voelen. Volgende week een verre trip naar Merelbeke 
voor hopelijk een groep zo gretig als vrijdag op training … 

Succes! One team DN 
 

U16B 
 
AKC/Luma B – Rijko : 9 - 9 
De U16 B ploeg was dit weekend 2 dagen op AKC/Luma te vinden, dus aan motivatie geen gebrek. Zaterdag waren 
we aanwezig met 9 van de 10 spelers voor de jaarlijkse testen. Zeker een vermelding waard, gezien het opvallende 
gebrek aan spelers van enkele andere ploegen. Bedankt aan alle vrijwilligers die elk jaar de verschillende proeven 
begeleiden en hun vrije zaterdag voor de club inzetten. En proficiat aan onze spelers die met 5 eerstejaars U16 en 
4 U14 allemaal een badge verdiend hebben. Niet slecht, jongens en meisjes! 
Op zondag mochten we de mat op tegen onze blauwwitte vrienden uit de Kempen en dit onder een heerlijk 
zonnetje. Wetende dat zij beschikken over 2 snelle en shotvaste heren moesten we op ons sterkst spelen. We 
kenden echter een moeizame eerste helft, waardoor we met een magere 3-7 de rust in gingen. In de tweede helft 
kwamen we duidelijk beter in ons spel en knabbelden we de achterstand gestaag weg. Het gelijkspel is dus meer 
dan verdiend. 
 
Aanval:         Albert (0/2)/Matthias (0/0) – Milla (0/1)/Evi (2/0) – Lotte (1/1) – Rune (2/1)/Brend (0/0) 
Verdediging: Jolien (0/0) – Kia (1/0) – Kian (0/4)/Rune – Noah (3/0) 
 
1-0 inloper Lotte met steun van Rune 
1-1 shot heer Rijko 
1-2 shot heer Rijko 
2-2 shot Noah met steun van Kia 
2-3 shot heer Rijko 
2-4 inloper heer Rijko 
2-5 inloper dame Rijko 
2-6 penalty heer Rijko 
3-6 penalty Rune na fout op Albert 
3-7 shot heer Rijko 

RUST 
4-7 shot Noah met steun van Jolien 
5-7 shot Kia met steun van Noah 
6-7 penalty Evi na fout op Rune 
7-7 omdraaier Rune 
7-8 shot dame Rijko 
8-8 penalty Noah na fout op Kia 
8-9 shot heer Rijko 
9-9 penalty Evi na fout op Lotte 

 
Langs dameskant lagen we zoals verwacht boven  want de dames van Rijko hebben het ons niet echt moeilijk 
gemaakt. Beide sterke heren van Rijko stonden echter in hetzelfde vak, wat ons in de eerste helft duidelijk de das 
heeft omgedaan. We hadden geen antwoord op de snelheid en shotkracht van één van hen, die er maar liefst 5 kon 
binnen leggen. Maar als er één ding is, dat ons ploegje kan, is dat terugvechten. En hoe.  
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Het vak van Noah kon de match na de rust doen kantelen en enkele wissels in het vak van Rune leverden ook 
meteen resultaat op. Een frisse wind doet soms wonderen. Iedereen ging er weer in geloven, ook de supporters. Op 
korte tijd was de achterstand weg. Spijtig dat we daarna wat te veel last hadden van te snelle passen die de mist 
in gingen, waardoor we minder aanvallen konden opzetten. Maar hoe dan ook, jullie hebben een geweldige 
comeback gemaakt! Echt leuk om zien. Doe zo verder, mannekes! 
Tot slot nog even dit: bedankt Brend (U16 A) om er zondag bij te zijn! 

Linda 
 

U19A 
 
Appels  - AKC/Luma A :  7 - 40  (3 - 19) 
Doelpunten/pogingen/steunen/doelpunten tegen 
Dames : Amber 2/7/12/0 – Chaya 2/11/14/1 – Famke 8/11/5/0 – Eline 5/14/6/2 (Rubi) 
Heren : Kian 12/23/6/0 – Brend 3/18/4/2 – Demy 5/13/2/0 – Lars 3/9/5/1 (Matti 0/7/6/1 - Loran) 
 
Wat kan je schrijven over een wedstrijd als deze. Een zoveelste bewijs dat de formules voor de jeugd niet deugen ? 
Dat de verschillen veel te groot zijn en dat alles wat de Bond denkt hieraan te moeten doen het tegenovergestelde 
effect heeft ? Wie wordt hier beter van ? De “kleinere” ploegen die  2 weken op rij ne veertiger krijgen ? Probeer je 
kind maar gemotiveerd te houden. De topploeg die met de vingers in de neus en zonder op de gas te duwen die 
veertiger haalt ? Probeer je kind maar te blijven motiveren. We kunnen er dus veel over zeggen, maar niets aan 
doen; dus focus op de wedstrijd en op de werkpunten. 
Toch eerst een duim voor Appels want hoe zij ermee omgaan, zowel de kinderen als de supporters, knap. Zo 
positief en ondersteunend … doe zo voort zou ik zeggen.  
Onze eigen wedstrijd dan. Een oefengalop waar het vooral goed was om het schot af te stellen en met een 
afwerking aan 35% (40/113) kan je moeilijk zeggen dat we slecht bezig zijn. Dit is echt ontzettend knap. Af en toe 
wordt er eens iets anders geturfd en vandaag waren dat de steunen. Geen onderdeel om conclusies uit te trekken 
maar wel eens leuk om te weten hoe een vak zijn goals maakt. Het ene vak met veel diagonaal spel, het andere uit 
meer zuivere 2/2 situaties. Dit komt natuurlijk ook door de sterke kanten van bepaalde spe(e)l(st)ers en zodoende 
ook de meer opgezochte functies,  maar het is een mooi weetje. Weet niet of de trainers er iets mee kunnen, maar 
hoe meer je weet ….. 
Was alles dan top ? Uiteraard niet. Verkeerde schotkeuzes, verkeerde looplijnen, ….. punten genoeg voor Chris en 
Nick om mee te werken. De problematiek van de vaste, duidelijke ploegsamenstelling is er nog, maar alles went en 
zeker nu we tegen niet zo sterke tegenstanders spelen maakt dit het allemaal niet zo erg maar toch …. volgende 
week speelt de U19b opnieuw en hopelijk kunnen zij nu wel met hun volledige ploeg aantreden. Een laatste punt : 
aan iedereen … vergeet niet elke week jullie identiteitskaart mee te brengen want spijtig genoeg kon Loran 
hierdoor niet spelen (dubbele fout : eerst van AKC/Luma om de licentie te vergeten en dan ….). Als AKC/Luma een 
fout maakt en een boete krijgt is dat hun probleem maar als je niet kan spelen omdat je, zoals Nick heeft gevraagd, 
jullie kaart niet meebrengt is dat dubbel erg. 
Volgende week tegen Hoboken/Mercurius een nieuwe week om de volgende stappen te zetten. 
 

Succes. One team DN 
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