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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
KWIK A - AKC/LUMA A : 18 - 24 

 

Aanval:   Sayer (5) – Rafke (1) – Shiara (1) – Maite (2) 
Verdediging:  Jari (4) – Jarre (6) – Jiska (2) – Jade (2) 
Ingevallen:  Siebe (1) – Shari - Levi 
Scheids:   Ben Morel – Danny Van den Bergh (vlekkeloos!) 

 

1 1 - 0 Dimi schot 3 8 - 12 Jarre schot 
2 2 - 0 Lisbeth schot 4 9 - 12 Amber schot 
3 2 - 1 Jari stip 6 9 - 13 Rafke schot 
5 2 - 2 Jari schot 8 9 - 14 Jiska schot 
5 3 - 2 Lisbeth achter korf 8 10 - 14 Nick schot 
6 3 - 3 Sayer stip 9 10 - 15 Sayer schot 
8 3 - 4 Jiska achter korf 10 11 - 15 Dimi stip 

13 3 - 5 Jarre schot 10 11 - 16 Jarre achter korf 
14       Matthias mist stip   10 11 - 17 Jari schot 
17 4 - 5 Lisbeth schot 11 12 - 17 Matthias schot 
18 4 - 6 Sayer stip 14 12 - 18 Maite schot 
22 5 - 6 Nick schot 14 13 - 18 Nick schot 
13 5 - 7 Jade omdraaier 15 13 - 19 Jade schot 
26 5 - 8 Shiara schot 16 13 - 20 Sayer inloop 
28 6 - 8 Amber inloop 20 14 - 20 Simi onder korf 
29 6 - 9 Jarre schot 22 14 - 21 Jarre achter korf 
29 6 - 10 Jari onder korf 22 15 - 21 Tess onder korf 
30       Dimi mist stip   24 15 - 22 Maite schot 
30 6 - 11 Sayer schot 25 15 - 23 Siebe achter korf 
31 7 - 11 Amber achter korf 26 15 - 24 Jarre achter korf 
34 8 - 11 Jonas schot 27 16 - 24 Nick onder korf 

30 17 - 24 Dimi schot 
34 18 - 24 Lisbeth inloop 

BIEKES MEER DAN EEN MAAT TE KLEIN VOOR GRANDIOOS AKC/LUMA 
 

De topwedstrijd tussen de twee ongeslagen leiders ging door op een nevenveld van Kwik vermits in het hoofdveld 
al enkele scheuren zitten. We wisten van bij voorbaat dat we scherp zouden moeten staan om de landskampioen 
eronder te houden en dat we vanaf minuut één mee in de match moesten zitten. Maite kwam terug uit kwetsuur 
en Jarre terug uit verlof, Jari testte nog even voor de wedstrijd en vond dat hij in orde was om de match te spelen. 
We konden dus aantreden in onze sterkste opstelling met allemaal fitte mensen op het veld en op de bank, het 
vertrouwen was dan ook groot bij onze talrijk opgekomen supporters die op dat vlak alvast de Kwik-aanhang van 
bij aanvang aftroefden. Vermits het een risicomatch was vlogen er voor aanvang van de wedstrijd al enkele 
helikopters in de lucht boven Merksem om al het supportersgeweld in goede banen te leiden (of was het nu voor de 
wedstrijd Antwerp – Zulte Waregem, dat zou ook kunnen 😊).  

 

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

  
Nummer 7                                   Jaargang  96                     17 september 2018 
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Supporters en “oude garde” maakten er een feest van 
Zoals Ludo Wils het ons liet weten: het was even geleden dat hij nog een wedstrijd van AKC/Luma had bijgewoond 
op zondag maar het viel hem (en ook ons) op dat er bijzonder veel volk van AKC/Luma aanwezig was en dat ook de 
“ouderen” terug de weg naar onze korfbalvelden gevonden hadden. Schitterend. Al deze suppo’s hebben zich 
zeventig minuten lang geweldig geamuseerd, genoten van de prestatie van ons team en hebben ze luidkeels 
aangemoedigd zoals gevraagd. Er bloeit een nieuwe fantastische samenhang tussen suppo’s en spelers, geweldig 
om dit te mogen meemaken. Alles was dan ook klaar voor een mooi middagje korfbal en dat kwam er ook! 
 
Kwik mocht 13 minuten meespelen 
We hadden ervoor gewaarschuwd, de Biekes schoten uitstekend uit de startblokken en na 4 pogingen stond er na 
een dikke minuut al een 2 – 0 op het bord dankzij de twee beste Kwikspelers Lisbethje en Dimi. Niet getreurd 
echter, als Jari zegt dat hij er klaar voor is dan is dat ook zo, eerst een fantastische doorbraak van onze snelste 
dame ooit, Jiska, foutief gestuit en penalty omgezet door onze “lange” en daarna een mooi schotje van zelfde speler. 
Jari, die een fantastische prestatie neerzette had eigenhandig de bordje laten gelijk hangen. Nog één keer Lisbetje 
(schitterend duel met Jiska trouwens, we geven beide dames een 9/10) en dan ging AKC/Luma erop en erover. We 
zagen een formidabel team tussen de lijnen waarbij alles klopte. Jarre zijn afwezigheid wegens New Yorkreis had 
geen enkel spoor nagelaten op zijn schotkracht, Sayer was heer en meester in de rebound, vocht een duel uit op het 
scherp van de snee maar nooit erover en won dat duel met brio, bovendien legde hij er weer enkele binnen 
waaronder alweer een formidabele inloop zoals alleen hij dat kan, Rafke moet niet scoren om een fantastische 
partij neer te zetten, hij deed het op zijn “Rafkes”, grandioos dus en onze “lange” maakte hét doelpunt van de 
wedstrijd van onder de korf, fenomenaal hoe hij de bal nog met één handje kon binnen gooien vanuit die positie. 
Dat waren onze heren, maar wat te zeggen van onze dames? Speelden de Kwikdames de voorbije weken nu niet 
alle dames weg en legden zij er niet steevast een stuk of 12 à 15 in het mandje? Nu waren onze dames duidelijk 
beter dan de Kwik-lady’s, de 7 – 7 gelijke stand benadrukt niet genoeg het verschil dat er was. We zagen een 
aalvlugge Jiska (die week na week nog sterker lijkt te worden), een beresterke Shiara (wat een power, wat een 
drive, onze korfbalster van het jaar is gewoonweg “top” momenteel), een fantastische Maite, die niet alleen 
verdedigend één van de besten (zoniet dé beste) is in België maar nu ook nog begint binnen te gooien van ver en 
een totaal open gebloeide Jade die naar dé vorm van haar leven lijkt toe te groeien (wat zou daar achter zitten?). 
Als je dan nog beschikt over een bank om “U” tegen te zeggen met smaakmakers als Lars (deze week spijtig genoeg 
afwezig wegens ziekte), Levi, Siebe en Dennis langs herenzijde en een opnieuw uitstekend ingevallen Shari, 
Thalia, Brooklyn en Amber langs dameszijde dan zitten we goed. 
 
Wedstrijd op hoog niveau van de onzen 
AKC/Luma was baas op alle vlakken en het ongenaakbaar gewaande Kwik dat met een doelpuntengemiddelde van 
meer dan 25 per wedstrijd op kop stond werd gewoonweg omver geblazen. Ze kwamen deze keer slechts aan 18 
doelpunten want één ding is zeker, onze fanions zijn de best verdedigende ploeg in België dat is al langer duidelijk. 
Ze werkten deze keer dan ook nog eens af aan een bijzonder hoog percentage, als ze deze vorm kunnen houden 
(wat zeker moet mogelijk zijn met zo een uitgebreide kern) staan er ons nog mooie dagen te wachten.  
Hadden we in het verleden steevast ergens wel een dipje van een vijftiental minuten dan zien we hier dit seizoen 
niks meer van en ook dat geeft ons veel vertrouwen. Ons team is rijper geworden en beschikt over dé ideale mix 
tussen rijper talent en getalenteerde jongeren. Ga zo verder vrienden, ik (en met mij alle supporters) hebben een 
fantastische ploeg aan het werk gezien, dit smaakt naar meer, te beginnen nu vrijdagavond tegen Voorwaarts. 
 
Het kan nog beter 
Volgens enkele van onze spelers en ons coachingteam zitten we nog lang niet aan onze bovengrens en kan het nog 
beter. We stellen voor dat we trachten om de volgende twee competitiewedstrijden met dezelfde inzet en 
ingesteldheid aan te vatten en met een 14 op 14 af te sluiten (met dan al zo goed als zeker een kruisfinaleplaats op 
zak) en ook de twee komende vrijdagen het bekeravontuur verder zetten, we willen er namelijk alles aan doen om 
op 1 mei 2019 de bekerfinale op onze nieuwe velden te laten doorgaan mét AKC/Luma in de finale. Volgend 
weekend kan het dus een formidabel weekend worden indien we zowel vrijdag als zondag winnend kunnen 
afsluiten op onze eigen velden. 
 
Oproep suppo’s 
Zoals hierboven al aangehaald gaan we er alles aan doen om volgend weekend twee keer te winnen. Dat kan 
echter niet zonder jullie. Uit ondervinding weten we dat bekerwedstrijden op vrijdagavond op iets minder 
belangstelling kunnen rekenen, maar we willen jullie vragen om voor één keer alle vrijdagavondactiviteiten opzij 
te schuiven en onze fanions naar de overwinning te komen roepen. We willen écht op 1 mei in die finale staan! 
Zondag is er dan onze sponsordag, waarop alle sponsors uitgenodigd zijn om op AKC/Luma een hapje en een 
drankje te komen nuttigen. Voor de uitstraling van onze vereniging is het dan ook belangrijk dat we ook dan 
massaal aanwezig zijn. Laten we afspreken dat iedereen vrijdag én zondag aanwezig is en dat we er een prachtig 
weekend van maken. 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 3 

De stand 
1. AKC/Luma 10 
2. Kwik   8 
3. Boeckenberg   6 
4. Borgerhout/GW     5 
5. Voorwaarts   4 
6. Floriant   4 
7. Sikopi   3 
8. Putse   0   

 
De scheidsrechters 
Een ronduit fantastische partij ook van Ben en Danny, geen tierlantijntjes, geen gezever, fluiten wat ze zagen en 
dat was in 99 % van de gevallen correct. Floten ze al een knappe partij tegen Spartacus/NDN, uiteraard veel 
makkelijker dan de deze, dan was ook nu de prestatie af! Zoals we vorige week al aanhaalden: we zitten goed met 
ons scheidsrechterkorps, ze fluiten allemaal op niveau. Houden zo! 
 
Rood-wit doet het! 
Zoals u allen weet zitten er onder onze eigen supporters ook heel wat Great Old supporters. Zij hebben zondag de 
moeite gedaan om eerst hun eigen AKC/Luma de maat te zien nemen van Kwik, om zich daarna te haasten naar 
“den Antwaarp” en ook die rood-witte ploeg een formidabele wedstrijd te zien spelen tegen Zulte, met een 5 – 1 als 
einduitslag. Dit is mijn club, mijn ideaal, dit zijn de mooiste clubs van allemaal. Proficiat AKC/Luma én Antwerp! 
 
B-ploeg krijgt niet wat ze verdienen 
Onze B-ploeg ging verschrikkelijk slecht van start en kwam er bij aanvang en ook nog een heel deel van de tweede 
helft niet bij te pas, tot plots werd besloten (bij een 9 – 3 achterstand en nog slechts 17 minuten op de klok) om er 
toch nog voor te gaan. En hoe ze terug kwamen… Het ging van 9 – 3 in één ruk naar 10 – 10 en met een officiële 
arbiter had de 10 – 11 van Levi altijd geteld en was AKC/Luma nog met de overwinning aan de haal gegaan. Door 
dit puntenverlies staan we nu op de tweede plaats op 1 puntje van Voorwaarts en gelijk met Kwik, de twee 
volgende wedstrijden winnen en we blijven bovenaan de rangschikking! 

Pit 
 

 
Spreuk	van	de	Weuk  

’t Is een proper weekend …  
als de jeugd een CleanUp mag plegen, 

En de kern een paar twijfels kan wegvegen !!! 
 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 23 SEPTEMBER 2018 
 

15u30: AKC/LUMA A – PUTSE A 
14u00: AKC/LUMA B – PUTSE B 
12u40: AKC/LUMA B – PUTSE 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 
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10u00: AKC/LUMA 2 – VOORWAARTS 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 : AKC/LUMA 3 – PUTSE 2 
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 
 

11u00:  AKC/LUMA 4 – RIVIERA/DEURNE 5 
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 Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 
 
 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

26/09/2018 19:00 BVB U19         ?? AKC/Luma 

26/09/2018 19:00 BVB U14   SPARTACUS/NDN VERDE 

28/09/2018 20:00 BVB   AKC/Luma 

29/09/2018 15:00 BVB U10 VOBAKO AKC/Luma 

29/09/2018 13:30 U14 Afd A SPARTACUS/NDN BOECKENBERG A 

29/09/2018 14:00 U12 Afd C RIJKO A AKC/Luma 

29/09/2018 15:00 U16 Afd C GANDA B AKC/Luma A 

29/09/2018 15:00 U19 Afd D AKC/Luma B TEMSE B 

29/09/2018 15:30 U19 Afd A AKC/Luma A MINERVA 

30/09/2018 9:30 U16 Afd B LEUVEN AKC/Luma B 

30/09/2018 0:00 1Ste Gew C VRIJ AKC/Luma 3 

30/09/2018 0:00 1Ste Gew A VRIJ AKC/Luma 2 

30/09/2018 9:45 2De Gew B SCALDIS 3 AKC/Luma 4 

30/09/2018 12:40 Topleague C AKC/Luma C SIKOPI C 

30/09/2018 14:00 Topleague B AKC/Luma B SIKOPI B 

30/09/2018 15:30 Topleague A AKC/Luma A SIKOPI A 
 
 
 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

BVB U14 SCALDIS SPARTACUS/NDN 5  6 

U12 Afd C AKC/Luma NEERLANDIA A 3  3 

U16 Afd C FLORIANT A AKC/Luma A 7  26 

U16 Afd B TEMSE AKC/Luma B 7  3 

U19 Afd D AKC/Luma B CATBA B 19  7 

U19 Afd A AKC/Luma A HOB/MERCURIUS 37  3 

2De Gew B MINERVA 4 AKC/Luma 4 5  11 

U14 Afd A SCALDIS SPARTACUS/NDN 10  8 

1Ste Gew A ASKC 2 AKC/Luma 2 7  15 

1Ste Gew C VOORWAARTS 3 AKC/Luma 3 8  12 

Topleague B KWIK B AKC/Luma B 10  10 

Topleague A KWIK A AKC/Luma A 18  24 
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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.  
 

VRIJDAG 19 OKTOBER : QUIZ 
 

 
Ploegen van minimum 3 en maximum 6 deelnemers 
Deelname: 5 euro inschrijvingsgeld/deelnemer 
Mooie prijzen te winnen 
Presentatie: Robbie en Kevin 
Jury: Inge en Pit 
Inschrijven: op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com 
Vergeet geen ploegnaam te vermelden! 
Te verkrijgen: schoteltjes met kaas, kop, salami, ajuintjes en augurkjes 
 

ZATERDAG 20 OKTOBER: 
TUSSEN TWEE PALEN – Aanvang: 10 u 

 

 
Inschrijven doe je op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com 
Noteer  1 van volgende categorieën: senior – recreant of niet-korfballer – U19 – U16 – U14 – U12 – U10 – U8 – U6 
Deelname: GRATIS 
Prijs per categorie te winnen 
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PETANQUE – Aanvang: 10 u 
 

 
 

Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk en leuke ploegnaam. 
Met Ricard en jeneverstandje. 
Inschrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com. 
Deelname: GRATIS 
Mooie prijs voor de winnaar 
 

KUBB – Aanvang: 10 u 
 

 
Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk een leuke ploegnaam. 
Met Ricard en jeneverstandje 
Inschrijven in de lijst in de kantine of via Sven Van Mieghem op het nummer 0486126761 
Deelname: GRATIS 
Mooie prijs voor de winaar 
 

HAMBURGERS EN BROODJES – Tussen 12 en 14 u 
Tussen de middag kan u genieten van heerlijke hamburgers en broodjes. 
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com 
Keuze uit: hamburgers (3 euro) – smos kaas of smos hesp (2,5 euro) – broodje kaas, hesp of préparé (2 euro) 
 

SPAGHETTI – Tussen 18 en 20 u 
’s Avonds kan u genieten van een heerlijke spaghetti à la Berre Flambée aan 8 euro 
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com 

De evenementencel 
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BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag was er onze eerste World Cleanup-Day o.l.v. Sandra. Het was nog niet écht de overgrote meerderheid die 
kwam helpen maar het was al een goed begin. We doen het volgend jaar nog een keertje over en dan zal er 
waarschijnlijk nog een heleboel meer volk deelnemen. Een dikke merci aan Sandra en Eric voor de perfecte 
organisatie en aan zij die hebben meegeholpen. Een volledig artikel van Sandra vind je verder in deze Flitsen. 
Zaterdagmiddag waren we getuige van de knappe prestatie van onze U12 tegen Neerlandia. Zij behaalden een 
puntje tegen de veel sterker geachte Gentenaars, knap hoor! De U19 A en B waren té sterk voor HMKC en Catba 
en behaalden mega-overwinningen. De U16A gingen naar Floriant en ook zij keerden met een riante zege 
huiswaarts. Onze U14 hadden eerder in de week al een plaatsje weten af te dwingen in de volgende ronde van de 
beker door een nipte overwinning tegen Scaldis. 
Op zondag waren er dan de andere jeugdwedstrijden en daar moesten we spijtig genoeg nederlagen noteren voor 
onze U16B en U14. De gewestelijken deden het uitstekend met overwinningen voor AKC/Luma 2, 3 én 4. Kwik 
heeft geen C-ploeg dus onze C-tjes kwamen voor de tweede opeenvolgende week niet in actie, onze B-ploeg 
verdiende meer maar kon slechts 1 puntje mee naar huis nemen en op onze fanions stond ook deze week weer geen 
maat. Met bijwijlen sprankelend korfbal werden onze talrijke supporters verwend en komt AKC/Luma A alleen op 
kop van de rangschikking. Super hoe ons team het momenteel doet. 
Volgend weekend is er op vrijdagavond de bekerwedstrijd tegen Voorwaarts en spelen we zondag ook thuis tegen 
Putse. Op zondag is er ook onze sponsordag en verwachten we dus van onze suppo’s niet meer of niet minder dan 
dat ze allemaal aanwezig zullen zijn. 

Pit 
 

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

 

3. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag:  € 37,25 in de pot voor volgende week 
 

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
Onze super-actieve Evenementencel (bestaande uit Anneke, Mu, Chris, Pat, 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. 

 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 oktobere 
 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 

 

Pit 
5. VERLOREN 
Tijdens de laatste wedstrijden op het MMM-tornooi is Noah Horemans (U16B) zijn nieuwe opwarm-shirt verloren 
(op de voorkant: enkel AKC Luma in het klein, Sponsor: Loodgieterij achteraan). Ofwel op het veld of in de 
jongenskleedkamer. Zijn naam staat er ingestreken met naamlabel. Als de mama’s eens zouden willen kijken of ze 
zijn bloesje alsnog terugvinden, zou fijn zijn. Zijn teamgenoten hebben het alvast niet. 
Alvast hartelijk dank! 

Noëmi 
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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! 
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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8. 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 
 
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. 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 
 

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 - Fam. Demets  
Familie Aerenhouts-Laeremans (150 m2)  
Luma (50 m2)  
Firma Agidens (1 vak)  
TOTAAL: 16.480 euro 

Pit 
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PROGRAMMA RECREANTEN 
 
Het  programma  van de  recreanten dit  najaar: 
-zaterdag  15 september:  Sikopi – AKC/Luma :  uitslag: 4  - 8 !  
-zaterdag 22 september:   ons  eigen jaarlijks  recreantentornooi  op  AKC/Luma !!!  Het wordt een tornooi  met 9 
ploegen !!   We  beginnen eraan om  10 uur. 
-zaterdag 29 september:  thuiswedstrijd : 15.00 uur:   AKC/Luma - ASKC2 
-zaterdag 27 oktober: thuiswedstrijd: 15.00 uur:  AKC/Luma - Appels 
De  rest  volgt   later  natuurlijk  nog, naargelang  het  seizoen vordert. 

Groetjes, Rob. 
 

TOOGPLOEGEN 
 
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: 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 U16A 
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: Ben Jassin 
 
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: Sandra 
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dank u 

 
 

‐ Muriel Cooreman: mijn GROTE inspiratiebron ❤ 
‐ Chris Van Riet: Buurtboost inschrijfster 
‐ Pit Van Dyck: infoverzender + toogdienst (9.30 – 13.00 uur) 
‐ Franky Van den Berg: levering-kantine-opener 
‐ Eric Claessens: secretariaat ter plaatse 
‐ Katy Embrechts: grijptang-uitleenster 
‐ Toby De Prins: filmreporter ter plaatse 
‐ Stad Antwerpen: rood-witte A-asbakjes leverancier 
‐ Provincie A’pen: 27 grijptangen en 3 bolderkarren in bruikleen 
‐ Stadsmakers: vuilniszakken + handschoenen schenking 
‐ and last but not least … ALLE TOPPIE HELPERS! 

 
Max & Sam 
Bedeer 
Shirley Covents 
Wendy Van 
Thielen 
Aida Jobe 

Tania Pals  
Amber Francken 
Bjorn Denie  
Anke Bocxstael 
Fay Nelen  
Leen Claes 

Lenthe Fabri  
Jessy Van den Berg 
Geert Fabri  
benjamins  
+ 2 grotere jongens 😊 

Onder een stralende zon werden de volgende plekken afval-VRIJ gemaakt door hen: 
 HET kamp & zone rond de AKC/LUMA kantine 
 gracht naast de Ruggeveldlaan 
 parking (links kasteel Sterckshof) + weg naar clubhuis 
 gracht naast berm autostrade, grens brug Wouter Haecklaan 
De kids vonden het AVONTUURLIJK. 
De volwassenen verbaasden zich over ‘Hoe snel een vuilniszak vol zit!’. 
We troffen aan: blikjes, brilmontuur, gsm, bierglazen, chips zakjes, plastiek flesjes, batterijen, maandverband, 
flessen wijn & bier, anti-slipmatje, zwaailicht wegenwerken, skelet/beenderen (waarschijnlijk slachtafval), CD’s, 
plastiek zakjes, een blinkend iets …  
oeps, ’t is een échte kikker! en, helaas, zoveel meer! 

 DANK U allen, Sandra PALS 
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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 
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 gemengde U14-ploeg heeft de eerste bekerwedstrijd achter de rug. Zij wonnen met 5-6 en kunnen zich 
opmaken voor de 1/8 finale tegen Verde. Het programma ziet eruit als volgt: 
 

U19: 26/09 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma (wordt mogelijk verzet) 
U16: 19/09 – 1/8 finale: KCBJ – AKC/Luma 
U14: 26/09 – 1/8 finale:  Spartacus/NDN-AKC/Luma – V erde 
U10: 29/09 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma 
Veel succes! 
 

3. Vriendjesdag AKC/Luma 
Info voor ouders: Volgende week zaterdag, 22 september 2018 mogen alle U6-ers een vriendje meebrengen naar 
onze AKC/Luma-velden.  Elk kindje heeft een flyer meegekregen die ze aan een vriendje of vriendinnetje kunnen 
overhandigen.  Iedereen krijgt een leuke training, initiatie, gegeven door de ervaren coaches van onze U6-ers. Wie 
geen flyer heeft gekregen wegens afwezigheid kan de flyer uit de AKC-jeugdflitsen meegeven. Na de training 
worden alle aanwezige deelnemers getrakteerd op heerlijke smoutebollen dankzij Danny, Irma en Rosita. 
Op een toffe namiddag, namens de coaches, Agnes 
 

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. 

JEUGDFLITSEN 
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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. 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. 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 19 sept Veldtraining voor U10 U10 
Zat 22 sept Veldtraining voor U6 en U8, Vriendjesdag: elke U6-er mag een 

vriendje meebrengen dat deelneemt aan de training 
Speelgelegenheid voor 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 
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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 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 
 

Zaterdag 22 september 2018 

Speelgelegenheid U10 van cluster 7 
14-16u: U10 op Scaldis met Spartacus, Scaldis en AKC/Luma (2 x) (kunstgras) 
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: 13u30 op Scaldis Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Sportcentrum Wilrijkse Plein  Vogelzanglaan, 6  2020 Antwerpen    Tel.: 03 502 19 83 / 03 827 42 46 

Competitie 
13u00: U12 Afd C: Sikopi - AKC/Luma (kunstgras) 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna,  
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 12u00 op Sikopi Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sikopi August Van Cauwelaertlaan 2050 Antwerpen  Tel.: 03 219 68 20 
 

14u00: U16 Afd C: AKC/Luma A - Boeckenberg 
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: 12u45 op AKC/Luma Jeugdleiders: Jan en Jarre 
 

14u00: U19 Afd D: Voorwaarts B - AKC/Luma B (kunstgras) 
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: 13u00 op Voorwaarts Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Gemeentelijk Park Fort V Fort V straat 2650 Edegem  Tel.: 03 449 90 38 
 

15u30: U14 Afd A: Borgerhout/CW A - Spartacus/NDN-AKC/Luma 
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: 14u30 op Borgerhout/GW Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Borgerhout/GW Borsbeeksesteenweg, 65a 2100 Deurne Tel.: 03 322 34 22 
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Zondag 23 september 2018 

Competitie 
10u30: U19 Afd A: Verde - AKC/Luma A (kunstgras) 
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 Verde Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Sportcentrum Wilrijkse Plein Vogelzanglaan, 6 2020 Antwerpen   Tel.: 03 237 37 43 (?) 
 

10u00: U16 Afd B: AKC/Luma B - KCBJ 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 09u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

 

U14 
 
Bekerwedstrijd  Scaldis-AKC/Luma  (12/9) :  5 - 6 
Aanval :         Kamiel - Lucas -Yasmine - Jade 
Verdediging : Isaac - Lowie - Lenthe - Kato 
Reserve :       Dean - Celine 
 
De eerste bekerwedstrijd - wat een spanning... en dat was er het eerste kwartiertje wel aan te merken. We lieten 
ons een beetje in de luren leggen door de mannen en vrouwen van Scaldis. Zij kregen wel wat kansen die ze 
gelukkig niet konden omzetten in een goal. Onze mannen gaven echter niet op. Qua goals gaat het mooi gelijk op. 
We laten ze niet verder uitlopen dan 2 punten en komen na de rust zelf ook 2 punten voor. 
Onze coaches hebben de nodige peptalk klaar. De boodschap is duidelijk : samen spelen, voor elkaar spelen! Samen 
sterk! De mindset zit heel goed bij deze ploeg, ook al spelen ze nog maar enkele weken samen en dat alleen al 
verdient een welgemeende duim. Toch is het soms nog moeilijk om elkaar te vinden op het veld. 
We geven onze voorsprong nog uit handen en Scaldis komt terug tot een gelijkspel in de laatste minuten. In die 
allerlaatste minuut is het alles geven om toch nog die winning goal te kunnen maken. Voor de ouders naast het 
veld is het nagelbijten, maar hij valt ! De winning goal is terecht voor ons, een verdienste van heel de ploeg! 
Toch even vermelden dat deze ploeg voor augustus nog nooit heeft samen gespeeld en ze elkaar niet kenden. Op 
een maand tijd hebben zij zo een grote stap gezet in zo veel opzichten, een verdienste van zowel coaches als de 
kids. Ook al behalen ze niet altijd die overwinning, de spirit en teamgeest is er zeker wel - komaan toppers, op 
naar de volgende! 
 
Scaldis-AKC/Luma : 10 - 8 
Aanval :         Lowie - Kamiel - Jade - Fay 
Verdediging : Lucas - Dean - Lenthe - Kato 
Reserve :       Mira - Yasmine - Isaac 
 
Veel te vroeg, maar toch iedereen op tijd voor weer een wedstrijd tegen Scaldis. Onze ploegleider legde al onze 
wedstrijdtruitjes klaar op nr op de bank dus tijd om erin te vliegen. De wedstrijd start, maar we zijn nog niet echt 
goed wakker. Direct staan we er ééntje in het krijt, maar we laten ons niet doen en komen gelijk. Wij spelen echt 
mooi korfbal. De bal gaat vlot rond. Er volgen voldoende kansen, maar bij ons wil de bal er niet in en wat bij ons 
niet lukt, werkt wel bij Scaldis wel. Onze spelers laten het hoofd niet hangen en komen terug zodat we gaan rusten 
met twee doelpuntjes verschil: 5-3 rust.  
 
Na ons sportwater en de instructies van onze top coachen komen we het veld op met alle neuzen in de goede 
richting en op een wip staat het terug gelijk. De tweede helft is echt een demonstratie van hoe leuk en tof korfbal 
kan zijn - onze spelers gaan er echt voor. De doelpunten kwamen er aan beide kanten maar wat een inzet van onze 
toppertjes in wording. Jammer genoeg konden we deze wedstrijd niet winnend afsluiten. Een puntje had zeker 
verdiend geweest. Als we elke week met deze inzet en balcirculatie spelen, gaan ze van ons nog horen en zeker 
spreken. Na dit gezegd te hebben, geef ik de pen door aan Lien - veel succes.  

Ann 
 

U16A 
 
Floriant - AKC/Luma :  7 - 26 (4 - 13) 
Doelpunten/doelpogingen/tegen 
Dames : Femke 3/10 – Lisa 2+4P/10 – Zoë 2/11 – Kadisha 2/8 
Heren :  Renzo 3/12 – Ernst 2/8 – Brend 3/10 – Kyan 3+1p/10 (Vinnie 1/6) 
 
Een naar korfbalnormen verre verplaatsing richting Merelbeke tegen de blue sharks en zonder Jan. Hoe zou dat 
lopen ? Ondanks de afstand voelden we ons direct thuis. Veel stof, geen gras en bijna kunstgras …. Het wordt daar 
mooi. Het enige verschil was de ploeg. Na een studieronde van enkele minuten waar beide ploegen gelijke tred 
hielden (2-2) sloeg onze turbo aan en gingen we op zoek naar een afwerkingspercentage zoals de grotere versies 
van ons. We walsten over hen en in no time stond er een behoorlijke kloof op het score bord en een 
afwerkingspercentage van 31% op het blad. Mooi.  
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Opnieuw een mooie prestatie en zeker opnieuw een nieuwe stap in jullie ontwikkeling want voor de eerste maal 
zagen we ons onszelf aanpassen aan de omstandigheden, met name de scheidsrechter. Op aangeven van Jarre 
maakten we na de studieronde gebruik van het steeds naar de stip wijzen van de scheids bij inside bewegingen. 
We maakten daar super gebruik van en scoorden in tegenstelling tot ons “normaal” spel veel via inloper of vanop 
de stip. Het inspelen op een scheids is ook een kunst en zeker iets om te onthouden want nuttig voor later. In een 
wedstrijd als deze is het moeilijk om werkpunten aan te halen, maar we kunnen er zeker 1 aanhalen : zeker bij de 
jongens schieten er nog teveel van buiten de zone …. Is helemaal niet nodig, vertrek van dichter langs de korf 
(maak het spel kleiner) en je komt zelden buiten de zone. Dit zorgt ervoor dat je automatisch beter zal schieten.  
We gaan nog een blauwe fobie ontwikkelen want woensdag beker tegen KCBJ en volgend weekend tegen de 
Panters ….. zelfde afwerkingspercentages aanhouden, maar dan meer via schot en iedereen happy zou ik zeggen. 
 

Succes 
One team 

DN 
 

U16B 
 
Temse A - AKC/Luma B  : 7 - 3 
Na de indrukwekkende remonte van vorige week dachten we sterker in onze schoenen te staan en gelanceerd te 
zijn. Maar we kwamen helaas van een kale reis terug, want we blijven opnieuw puntenloos achter. 
Aanval:         Kia (1/0) – Kian (0/2)/Albert – Milla (0/0)/Lotte (1/0) – Noah (1/1) 
Verdediging: Albert (0/2)/Rune (0/1)/Matthias – Evi (0/0) – Jolien (0/1) – Matthias (0/0)/Kian 
 

1-0 shot heer Temse 
1-1 shot Noah met steun van Kia 
2-1 shot heer Temse 
3-1 penalty heer Temse 
3-2 omdraaier Kia na pas van Noah 
RUST 
4-2 shot heer Temse 
5-2 korte kans heer Temse 
6-2 shot heer Temse 
7-2 shot dame Temse 
7-3 shot Lotte na pas van Kia 

 
Toen we de grote heren van Temse zagen, vreesden we voor een afslachting. Maar niets was minder waar, want 
ondanks de lengte van de tegenstander werd er door de meesten erg stevig verdedigd. Alleen hadden we weinig 
rebound. Het was dan ook jammer dat onze beste rebounder tegen deze grote heren op de bank startte. Ook Temse 
stond trouwens goed te verdedigen, wat ervoor zorgde dat het een eerder gesloten wedstrijd was, zeker de eerste 
helft. Het eerste doelpunt viel immers pas na 10 minuten. We zagen bitter weinig doelkansen, vooral aan onze 
kant. Ik hoorde de coaches de hele wedstrijd meermaals roepen ‘meer snijden over de korf’ en vooral ‘op snelheid 
nu’. Helaas was dat niet bij iedereen te zien. Alleen als iedereen continu in beweging is, kan je kansen creëren.  
 
Na de rust volgden enkele wissels en ook een vakwissel, waardoor er toch wat meer snelheid en vlotheid in het spel 
kwam. Sommige combinaties werken nu eenmaal beter dan andere. We konden drie keer zoveel doelkansen 
afdwingen, maar de afwerking bleef spijtig genoeg achterwege. Was dit Temse dan zoveel beter? Nee, dat gevoel 
hadden we niet. Want met hun lengte en voordeel op reboundvlak hadden ze veel meer moeten kunnen doen. Maar 
daar slaagden ze niet in door onze verdedigende kwaliteiten. Nu dus nog hard werken opdat ook die aanval beter 
gaat, de juiste mensen aangespeeld worden en er gemakkelijker gescoord kan worden. Hopelijk kunnen we onze 
volgende tegenstrevers wel onder de mat vegen, zodat we alsnog in de groeipoule terechtkomen, waar we eigenlijk 
thuis horen. 
 
Tot slot nog even dit: we hadden een uitstekende scheids! En dat zien we niet elke week. En hopelijk valt de 
kwetsuur van Rune mee, die er kort voor het einde af moest nadat hij door zijn voet was gegaan. Hopelijk zien we 
hem snel terug tussen de lijnen. 
 
 
 
 

Linda 
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U19B 
 
AKC/Luma B – Catba B : 19 - 7  
Slecht nieuws deze week: de diagnose bij Vaja is dat ze haar voorste kruisbanden van de knie heeft gescheurd. Dit 
betekent dat ze een operatie zal moeten ondergaan en meerdere maanden zal moeten revalideren. Het seizoen zit 
er waarschijnlijk op, na drie minuten competitie. Ook de blessure van Peter zal nu toch een operatie vereisen. Van 
onze zes heren en zes dames voor dit seizoen zijn we er dus (minstens tijdelijk) telkens één kwijt. Het goede nieuws 
deze week was dat Zoë hersteld is, en weer kon aantreden voor een volledige wedstrijd. Gelukkig konden we deze 
week ook Brend recupereren, aangezien Lars weer paraat was voor de U19A, en Luwis daar bereid was om als 
vijfde heer de bank te bemannen. Wat puzzelwerk, maar we konden nu tenminste met een stevige ploeg de match 
tegen Catba B aanvangen. Niet een geduchte tegenstander in deze reeks, maar toch een match die we absoluut 
moesten winnen om in de beoogde groeipoule te geraken. 
 
Aanval:         Charlotte, Elise, Kasper 6 (1SW), Scott 5 
Verdediging: Hayley 1, Zoe 2, Brend 4 (1SW), Matti 
Ingevallen:    Yaro 1, Hanne 
 
Van in het begin van de wedstrijd bleek dat we de boel onder controle hadden. Kasper scoorde dadelijk twee keer, 
en Zoe en Brend verdubbelden deze score. Kasper maakte dan nog eens de 5-0, en er kon ons niets meer gebeuren. 
Er sloop wat nonchalance in het spel en we gingen eigenlijk teveel op het niveau van de tegenstander spelen. De 9-
4 bij de rust had wat meer mogen zijn. Na de pauze diepten we de kloof verder uit en kwamen we niet meer in de 
problemen. Scott scoorde niet voor de rust, en werd pas de tweede helft wakker. Hij maakte er dan wel vijf. 

Vervelend is dan weer dat Matti gekwetst het terrein moest verlaten. In de eerste helft was dat al met een 
vingerblessure, maar die was genoeg hersteld om de tweede helft weer mee te spelen. Al snel na de rust trapte een 
tegenstander ongelukkig op zijn voet, waardoor hij er definitief af moest. Hopelijk heeft dat geen langdurige 
gevolgen. 

Positief vandaag was ook dat Kasper stilaan zijn scherpte terugvindt in zijn shot. Het vertrouwen is misschien een 
tijdje weggeweest, maar nu vindt hij steeds makkelijker de korf. Dat kan een sterk wapen worden dit seizoen. Ook 
Brend scoort zijn aandeel van de goals. Het shot lukt regelmatig wel, maar zijn dominantie onder de korf kan hij 
nog meer verzilveren. En waar blijven de dames ? Bescheidenheid mag niet te lang duren, zij mogen ook hun kans 
gaan ! 

Jan 
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