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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – VOORWAARTS A : 14 – 13 
AKC/Luma bekert verder en op weg naar finale? 

 

Aanval:  Sayer (0) - Jarre (5) – Maite (1) - Shiara (3) 
Verdediging: Jari (2) - Levi (2) - Jiska (0) – Jade (1) 
Ingevallen: Raf (0) - Shari (0) 
Scheids:  Tina en Renske (degelijk!) 

 

7 0 - 1 Brent schot 3 9 - 7 Jari schot 
7 1 - 1 Jarre schot 5 10 - 7 Maite schot 

10 2 - 1 Jade schot 8 11 - 7 Shiara schot 
11 2 - 2 Heleen schot 9 11 - 8 Yannick schot 
12 3 - 2 Jarre schot 13 11 - 9 Lauren schot 
14 4 - 2 Jarre vrijworp 14 12 - 9 Shiara inloop 
15 4 - 3 Yannick schot 18 12 - 10 Christoph schot 
19 4 - 4 Yannick schot 21 12 - 11 Jens schot 
21 4 - 5 Liesje schot 29 12 - 12 Lauren schot 
21 5 - 5 Jarre schot 34 13 - 12 Jarre inloop 
27 5 - 6 Lauren inloop 35 13 - 13 Christoph schot 
29 6 - 6 Levi schot 35 14 - 13 Levi schot 
32 7 - 6 Shiara schot 
34 7 - 7 Brent schot 
35 8 - 7 Jari stip 

 
Avondwedstrijden niet ons ding? 
Een avondwedstrijd, redelijk wat wind en koud, wat zou het worden? Zou het ongeslagen AKC/Luma het ook in 
povere weersomstandigheden kunnen waarmaken? We maken er geen geheim van dat de Beker van België (Trofee 
Gaston Van Steenbergen) één van de hoofddoelen is dit seizoen. Op 1 mei 2019 willen we namelijk onze nieuwe 
chalet en nieuwe kunstgrasvelden officieel openen met de Bekerfinale op onze terreinen. Bij winst werd al een 
goede stap in de juiste richting gezet. 
 
Moeizame wedstrijd 
De wedstrijd ging vrij moeizaam van start, beide ploegen hielden mekaar in evenwicht en aan de rust stond er dan 
ook een voorsprong van slechts één doelpuntje op het bord. De beide verdedigingen hielden de bovenhand en het 
waren enkel Shiara en Jarre die aan een aanvaardbaar percentage afwerkten. Direct na rust ging het echter beter 
en met een drie op een rij van Jari, Maite en Shiara stonden we plots op een comfortabele 11 – 7 voorsprong. Het 
duurde toen echter veel te lang voor we terug konden scoren en de 12 bleef liefst 20 minuten op het bord staan, wat 
Voorwaarts de gelegenheid gaf om op gelijke hoogte te komen en met minder dan twee minuten op de klok stond 
het plots terug gelijk (12 – 12). Gelukkig werden de onzen net op tijd terug wakker, eerst Jarre op knappe inloop, 
direct gecounterd door Hellemans van Voorwaarts en vervolgens de winning-goal van Levi in de slotseconden en 
we bekeren verder. 
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Pluim van de wedstrijd gaat naar… teamspirit 
De pluim van de match geven we graag aan gans ons team dat er bleef in geloven tot op het laatste (nooit hadden 
we de indruk dat we deze wedstrijd konden verliezen). De kopkes gingen ook in iets moeilijkere omstandigheden 
niet naar beneden, we bleven geconcentreerd en trokken een moeilijke wedstrijd binnen, iets wat in het nog niet zo 
verre verleden al eens anders was. Proficiat team! 
 
Waren er bij de onzen uitschieters? Zeker wel, Jade leek wel lijm aan haar handen te hebben want elke bal van de 
tegenstrevers werd steevast tegen haar handen gegooid, op die manier recupereerde een bijzonder sterke Jade 
keer op keer de bal, wat onze aanval talloze kansen bezorgde om tot scoren te komen (iets wat deze keer niet zo 
gemakkelijk gebeurde). En deed Maite het maandag bij de wedstrijd van de Diamonds tegen Team NL al bijzonder 
goed, dan ging ze ook deze wedstrijd op de ingeslagen weg verder. Onvoorstelbaar hoe Maite op enkele jaren tijd is 
uitgegroeid van vijfde dame naar een meelopertje en nu naar één van onze topdames binnen het Belgische korfbal. 
Fantastische evolutie van de altijd sympathieke Maite! 
En dan hadden we uiteraard ook nog Shiara die haar knappe wedstrijd bekroonde met drie treffers. Als “Shiara 
scoort winnen we de wedstrijd” is een lang uitgezongen liedje, want ook als Shiara niet scoort winnen we alle 
wedstrijden! 
 
Was de rest van onze spelers dan minder. Nope, ook zij speelden allen op een zeer degelijk niveau maar vonden 
deze keer iets minder gemakkelijk de mand. Geen probleem als je blijft spelen voor elkaar en er blijft in geloven, 
de doelpunten volgen dan wel. Onze coaches gebruikten goed hun wissels, Rafke erin voor Levi die even vast zat en 
daarna terug Levi om het laatste doelpunt aan te tekenen. Shari erin voor Jade die even gekwetst langs de kant 
diende verzorgd te worden en daarna Jade er terug in om op haar zelfde elan verder te gaan. Knap van onze bank 
weeral! 
 
Vrijdag naar Ri4a/Deurne 
We staan nu stilaan waar we willen staan, namelijk in de kwartfinale van de beker die we volgende vrijdag (28/9) 
tegen Ri4A/Deurne spelen. Een haalbare kaart, maar zeker niet te onderschatten. De Wolven draaien mee 
bovenaan de rangschikking in de reeks onder ons en zijn een meer dan degelijke tegenstrever, het wordt dus 
oppassen en de match in handen nemen vanaf minuut één. We willen er alles aan doen om na de zaalcompetitie de 
halve finale te spelen tegen de winnaar van Scaldis – Leuven en zo verder door te stoten naar de finale. Niet gaan 
zweven blijft de boodschap. 
 
Supporters met z’n allen aanwezig volgend weekend! 
Volgend weekend sluit het doek over de heenronde van de veldcompetitie en willen we nog even alles uit de kast 
halen. We doen dan ook een oproep naar ons rood legioen om zowel vrijdagavond als zondagmiddag massaal onze 
spelers te komen aanmoedigen en ze ongeslagen de zaal in te krijgen. Er is daarna liefst zes weken geen korfbal 
meer te zien van onze fanions, zak dus vrijdag af naar Ri4A/Deurne en beleef de laatste veldwedstrijd van 2018 
mee op ons terrein op zondag. Als alles meezit is het misschien wel meteen de allerlaatste wedstrijd op 
onze huidige locatie, zoiets mag niemand missen! 
 
Scheidsrechters op niveau 
We zagen Tina en Renske een meer dan degelijke wedstrijd fluiten. Ze vulden mekaar uitstekend aan en floten 
consequent. Meer moet dat niet zijn, prima wedstrijd dames! 
 
Bedankt 
Nog even een kort bedankje aan Anthe, die de shoes van Levi even vlug ging halen anders had deze laatste het 
winnende doelpunt niet kunnen aantekenen 😊. Ook nog even mijn verontschuldigen aanbieden aan Anthe voor 
het niet vermelden van haar naam in het verslag van vorige week. Zij liep op training een hersenschudding op en 
kon daardoor vorige week niet aantreden tegen Kwik. Bij deze is dat rechtgezet en we hopen dat ze geen last meer 
zal hebben van haar kwetsuur! 
 

 

Spreuk van de Weuk 
’t Was vrijdag suspense, 

Want de bekerfinale is … een grote wens !! 
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AKC/LUMA A – PUTSE A : 23 – 14 
Sluiten we de voorronde af met het maximum? 

 

Aanval:  Jari (11) - Levi (1) – Jiska (1) - Jade (0) 
Verdediging: Sayer (2) – Jarre (5) – Maite (1) – Shiara (1) 
Ingevallen: Siebe (1)  
Scheids:  Thierry Van Goidsenhoven – Eddy Mertens 
 

1 0 - 1   schot 1 9 - 8 Levi korte kans 
2 1 - 1 Jari stip 1 10 - 8 Jari schot 
4 1 - 2  inloop 2 11 - 8 Jarre schot 
5 1 - 3   stip 4 12 - 8 Sayer stip 

10 1 - 4   inloop 7 12 - 9   schot 
12 2 - 4 Jari achter korf 7 13 - 9 Jari korte kans 
18 3 - 4 Sayer schot 11 13 - 10   schot 
18 3 - 5   schot 11 14 - 10 Maite schot 
19 3 - 6   schot 13 15 - 10 Jari schot 
23 4 - 6 Jari stip 16 15 - 11   schot 
25 4 - 7   schot 20 16 - 11 Jarre inloop 
31 4 - 8   schot 20 17 - 11 Shiara schot 
33 5 - 8 Jari achter korf 21 17 - 12   schot 
34 6 - 8 Jiska schot 22 18 - 12 Jari schot 
35 7 - 8 Jarre schot 24 19 - 12 Jarre schot 
35 8 - 8 Jarre schot 24 19 - 13   onderhands 

26 20 - 13 Jari stip 
29 21 - 13 Jari stip 
31 22 - 13 Siebe onder korf 
32 22 - 14   schot 
33 23 - 14 Jari stip 

 
 
Op zoek naar het maximum 
We waren het aan onze stand verplicht om op zoek te gaan naar het maximum na de heenronde veld. Daarvoor 
moesten Putse en Sikopi nog opzij gezet worden. Deze laatsten krijgen we volgende week over de vloer. 
Putse stond dan wel met 0 punten op de laatste plaats toch zetten zij al enkele knappe resultaten neer en waren 
we gewaarschuwd dat de geel-blauwen niet moesten onderschat worden. 
 
De weergoden hadden het veld van AKC/Luma omgetoverd tot een zompig tapijt waar nog net genoeg plaats over 
was om toch nog in vrij goede omstandigheden aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Bovendien stopte het plots 
met regenen bij aanvang van de wedstrijd en was er dus geen sprake van hinder want ook de aangekondigde storm 
kwam er niet! 
 
Slechtste start van deze competitie 
Onze fanions waren de eerste 33 minuten totaal niet bij de les, presteerden niks en stonden dan ook op een 
terechte 4 – 8 achterstand alvorens er werd besloten om eindelijk te gaan korfballen. Het draaide langs geen 
kanten, elk schot was te kort en er kon dan ook niet op gerebound worden, de passen waren miserabel en we 
hadden geluk dat Jari op zijn eentje ons in de wedstrijd wist te houden tijdens de aanvangsfase. Gelukkig was er 
ook deze keer weer een uitstekende Jade om voor weerwerk te zorgen. 
 
Zes minuten volstaan om Putse KO te zetten 
In minuut 33 keerde het tijd volledig. Vier aanvallen, vier doelpunten van Jari, Jiska en tweemaal Jarre en het 
stond toch nog gelijk aan de rust. En toen waren al onze supporters er al gerust in: ook deze wedstrijd gingen we 
niet uit handen geven! Direct na rust nog een vier op een rij van Levi, Jari, Jarre en Sayer en met 12 – 8 op het 
bord was de wedstrijd gespeeld. Onze heren namen zwaar de bovenhand op hun tegenstrevers (zij scoorden er 
liefst 19, waaronder 11 van Jari – onze “lange” is klaar om die Ollanders op te vreten). In die tweede helft bouwde 
AKC/Luma zijn voorsprong stelselmatig uit om even te bewijzen dat de eerste helft een klein “accident de 
parcours” was. Fantastisch rechtgezet, respect! 
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Ongeslagen de zaal in? 
Volgend weekend moeten we nog twee keer de wei in, eerst op vrijdagavond tegen Ri4A/Deurne en zondag thuis 
tegen Sikopi om dan een rustperiode te krijgen van liefst zes weken. Onze vijf internationals (Jari, Jarre, Sayer, 
Shiara en Maite) trekken naar Leeuwarden en Heerenveen om daar hun Europees Kampioenschap af te werken, 
terwijl de anderen er alles zullen aan doen om eind november onder optimale omstandigheden aan de 
zaalcompetitie te kunnen beginnen. Maar… nog eerst twee keer knallen volgend weekend. 
Wanneer we kunnen draaien met een 14 op 14 is de kruisfinale veld al zo goed als binnen en als we dan ook nog in 
de halve finale van de Beker Van België zitten kunnen we niet zeggen dat dit de “Beste start ooit” was, AKC 
ploegen uit het verleden deden dit staaltje al meermaals voor, maar kunnen we spreken van een formidabel 
succes! Niks aan het toeval overlaten en gaan met die banaan durven we stellen. Subliem werk team! 
 
Woordje over de scheidsrechter 
 
 
De stand Toleague A 
1. AKC/Luma 12 
2. Kwik 10 
3. Boeckenberg   6 
 Voorwaarts   6 
 Floriant   6 
6. Borgerhout/GW   5 
7. Sikopi   3 
8.  Putse   0 
 

De stand Topleague B 
1. AKC/Luma   9 
 Voorwaarts   9 
 Borgerhout/GW   9 
4. Kwik   7 
5. Boeckenberg   6 
6.  Floriant   4 
7. Sikopi   2 
 Putse   2 
 

De stand Topleague C 
1. Putse   7 
2. AKC/Luma   5 
3. Voorwaarts   4 

  Borgerhout/GW   4 
4. Sikopi   3 
5. Floriant   1 
 

Pit 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018 (Beker van België) 
 

20u00: RI4A/DEURNE - AKC/LUMA A 
De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Driesen Shiara – Duchesne Thalia – Francken Amber – 
Frensh Jiska – Leprince Shari – Rottiers Jade  
De Ley Jarre – De Ley Jelle – De Ley Siebe – De Ryck Raf – De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Harrus Wim –
Jobe Sayer – Van den Dycke Levi 

 
ZONDAG 30 SEPTEMBER 2018 

 

15u30: AKC/LUMA A – SIKOPI A 
14u00: AKC/LUMA B – SIKOPI B 
12u40: AKC/LUMA C – SIKOPI 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 Herck Robbie – Vervoort Yari 
 
 

09u45:  SCALDIS 3 - 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 Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

6/10/2018 13:30 U16 Afd B VOBAKO B AKC/Luma B 

6/10/2018 15:00 U12 Afd C CATBA AKC/Luma 

6/10/2018 14:00 U16 Afd C VOORWAARTS A AKC/Luma A 

6/10/2018 15:30 U19 Afd D KWIK AKC/Luma B 

6/10/2018 13:00 U14 Afd A SIKOPI SPARTACUS/NDN 

7/10/2018 9:45 1Ste Gew C AKC/Luma 3 HOBOKEN/MERCURIUS 2 

7/10/2018 10:00 1Ste Gew A AKC/Luma 2 MINERVA 2 

7/10/2018 11:00 2De Gew B AKC/Luma 4 VOORWAARTS 5 

7/10/2018 11:15 U19 Afd A GANDA AKC/Luma A 
 
 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

BVB U16 KCBJ AKC/Luma 1 - 15 

BVB AKC/Luma VOORWAARTS 14 - 13 

U16 Afd C AKC/Luma A BOECKENBERG 15  - 3 

U19 Afd D VOORWAARTS B AKC/Luma B 14  - 14 

U14 Afd A BORGERHOUT/GW A SPARTACUS/NDN 13  - 7 

U12 Afd C SIKOPI A AKC/Luma 3  - 3 

1Ste Gew C AKC/Luma 3 PUTSE 2 21  - 7 

U19 Afd A VERDE AKC/Luma A 2  - 21 

1Ste Gew A AKC/Luma 2 VOORWAARTS 2 11  - 22 

U16 Afd B AKC/Luma B KCBJ A 5  - 0 FF 

2De Gew B AKC/Luma 4 RIVIERA/DEURNE 5 3  - 11 

Topleague C AKC/Luma C PUTSE C 10  - 10 

Topleague B AKC/Luma B PUTSE B 14  - 6 

Topleague A AKC/Luma A PUTSE A 23  - 14 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Vrijdagavond was er de bekerwedstrijd tegen Voorwaarts waarin we in de slotfase aan het langste eind trokken en 
wisten te winnen met 14 – 13. We bekeren dus verder, volgende vrijdag al tegen Ri4A/Deurne. 
Zaterdag was er ons jaarlijks recreantentornooi, een organisatie van Rob, waarover u verder meer leest. Het werd 
een succes met deelname van 8 en een halve ploeg en mede door de weergoden die ons goed gezind waren. Doen we 
volgend seizoen op onze kunstgraspleinen zeker opnieuw. 
Bij het sportieve viel het ons op dat onze jeugd in de U16A en U19A-reeksen geen enkele tegenstand hebben. We 
kunnen niet anders dan stellen dat het nieuwe systeem van de KBKB waarbij we geen nationale jeugdtornooien 
meer hebben maar een voorronde dik gebuisd is. Dit is niet prettig voor de winnende ploegen, die er gene zak aan 
hebben en ook niet voor de verliezende ploegen die wekelijks met belachelijke scores moeten afdruipen. Hier is dus 
weeral niet degelijk over nagedacht.  
De U19A verpletteren hun tegenstrevers van Verde met 2 – 21, de U16A wonnen met de vingers in de neus van 
Boeckenberg met 15 – 3. Bij onze U16B kwam KCBJ zelfs niet opdagen wegens een tekort aan spelers (in een A-
reeks?) en speelde onze U19B gelijk tegen Voorwaarts B. De U14 waren niet opgewassen tegen het sterke 
Borgerhout/GW en de U12 behaalden voor de tweede week op rij een punt binnen met een 3 – 3 score. 
Bij de gewestelijken was AKC/Luma 2 meer dan een maatje te klein voor Voorwaarts en werd weggespeld met 11 – 
22, met dank aan Robert Van Harneveldt voor het arbitreren. Het deed ons ook veel genoegen om Yve Van 
Harneveldt, na een lange afwezigheid, terug tussen de lijnen te zien. AKC/Luma 3 was te sterk voor Putse en onze 
vierlingen verloren in een verzopen wedstrijd kansloos van Riviera/Deurne 5. 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 11 
Winnaars: Marina Loriers en Thierry Mertens 

 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Kevin Van den Berg 
Bedrag: € 69,50 
 
4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
Onze super-actieve Evenementencel (bestaande uit Anneke, Mu, Chris, 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. 
 

WANDELRALLY: LAATSTE WEEK 
We maken alle deelnemers er nog even op attent dat de schiftingsvraag geen strikvraag is. We vragen 
jullie het totaal van de ingeleverde boekjes over gans de periode dat onze Wandelzoektocht liep, niet 
enkel de boekjes die afgegeven worden op 30/9! 
De prijsuitreiking van deze wandelrally zal plaatshebben op zaterdag 20/10 in de loop van de dag. 

 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. RECREANTENTORNOOI 22/9 
Zaterdag 22 september ging  ons jaarlijks  recreantentornooi  van AKC:Luma  door.  De  weergoden waren ons  
net gunstig genoeg gezind  (de  regen  bleef grotendeels  uit  tot  na de  wedstrijden)  en 9  ploegen gaven present.  
Het werd  een sportieve  dag met  veel  spelplezier en weinig  accidenten. 
Een woordje van dank voor alle mensen die dit tornooi weer mogelijk maakten. Ik denk dan aan: 

 het AKC/Luma-bestuur  dat  zich weer  achter  deze dag  schaarde 
 Pit die de  logistieke voorbereiding deed en ter plekke de nodige aanpassingen aan het wedstrijdschema  

voor zich nam 
 de scheidsen (Bo, Jana, Maite, Pit, Marc, Sayer) die vakkundig onze snedige acties beoordeelden  😊 
 Christel, Rudy  en Franky  die  zorgden  voor  heerlijke  broodjes en hamburgers 
 alle  mensen die de  toog verzorgden 
 Sandra  met  haar zoetgevooisde micro-stem 
 onze sponsor Copa Cava die weer zorgde voor de gesmaakte prijzen voor de deelnemende ploegen 

En nu op naar een volgende editie!  
 
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.  
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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!  

 
7. 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 
 
8. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT 
Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons 
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten 
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,  
sympathisanten, ploegen… 
 
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we 
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij 
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de 
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze 
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste 
of losse panelen…) 
 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook 
• op onze website 
• in onze Flitsen 
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We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project. Gebruik zelf het formulier of tracht het ook aan andere 
geïnteresseerden te bezorgen. Bijkomende formulieren kan je op eenvoudig verzoek bekomen. 
Je kan bijkomende formulieren verkrijgen door een mailtje te sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com. Geef het 
formulier nadien volledig ingevuld af aan Chris Van Riet of mail het naar chrisvanriet2@gmail.com 
 

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

Luc Vingerhoedt (Luma) 

Familie Aerenhouts-Laeremans 

Jos Duchesne 

Familie Duchesne en Partners 

Familie Palinckx-Verhoeven 

Agidens 

François Peire 

Frank Wilms 

Jef Windels 

Ronny Remeysen 

Sandra Kegeleers 

Demets 

Max Bedeer 

Sam Bedeer 

Brooklyn De Maeyer 

Agnes de Boer  

Lin de Meester 

Fen de Meester 

Kurt en Debby de Meester-Everaert 

Driesen-Van Peteghem 

Dewinter-Hufkens 

Anneke Peeters 

AKC 3 

Uit sympathie 

Nancy de Boer 

TOTAAL:  25.260  
 

Pit 
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING – 8/9/2018 
 

Aanvang:  20u15 
Aanwezige & Stemgerechtigde effectieve leden: 22 
Verontschuldigd met volmacht: 16 
Verontschuldigd zonder volmacht: 5 
 

NR NAAM AANWEZIG VOLMACHT VAN VOLMACHT AAN 

1 Bedeer Sam x Jens Van Hoof  
2 Blyweert Anny verontschuldigd   
3 Bocxstael Birger volmacht  Carine Duchesne 
4 Bocxstael Marc x Nick Mertens   
5 Bollaert Gilbert verontschuldigd    
6 Covents Shirley volmacht  Bo Van Hoof 
7 De Boer Agnes x Bob Jassin  
8 De Boer Georgette volmacht   Ann Van Peteghem 
9 De Boer Rosita volmacht  François Springael 
10 De Jonck Irène verontschuldigd   
11 De Ley Bert verontschuldigd   
12 De Meester Franky x Irma Pooters   
13 Denie Bjorn volmacht  Pit Van Dyck 
14 Duchesne Andreas x  Robbie Van Herck   
15 Duchesne Anne x  Ben Rottiers   
16 Duchesne Carine x  Birger Bocxstael   
17 Duchesne Eric x Rita Van Steenbergen   
18 Duchesne Jos volmacht   Martine Duchesne 
19 Duchesne Martine x  Jos Duchesne   
20 Duchesne Thalia volmacht  Daniëlle Steyaert 
21 Hardies Frank x    
22 Hardies Jari x    
23 Jassin Ben volmacht  Inge Tossens 
24 Jassin Bob volmacht  Agnes De Boer 
25 Jobe Ida x   
26 Kegeleers Sandra x     
27 Mertens Nick volmacht   Marc Bocxstael 
28 Mollet Simen x     
29 Pooters Irma volmacht  Franky De Meester 
30 Rottiers Ben volmacht  Anne Duchesne 
31 Springael François x Rosita De Boer   
32 Steyaert Daniëlle x Thalia Duchesne  
33 Tossens Inge x Ben Jassin   
34 Van Dyck Patrick x Bjorn Denie  
35 Van Herck Robbie volmacht   Andreas Duchesne 
36 Van Hoof Bo x Shirley Covents  
37 Van Hoof Jens volmacht  Sam Bedeer 
38 Van Peteghem Anneke x Georgette De Boer  
39 Van Riet Chris x Pieter-Jan Verbruggen   
40 Van Steenbergen Rita volmacht  Eric Duchesne 
41 Verbruggen Pieter-Jan volmacht  Chris Van Riet 
42 Vleminckx Monique x   
43 Wellens Tom verontschuldigd    
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Dit brengt het totaal op  22 + 16 = 38 stemgerechtigden 
 
Het stembureau wordt als volgt samengesteld: 

 Jari Hardies 
 Anne Duchesne 
 Inge Tossens 

 
1. Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 29 september 2017 

 Geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag van vorige Algemene Vergadering. 
 Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 Kennisgenomen, geen opmerkingen 
 De verslagen worden aanvaard 

 
2.2. Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur 

 Kennisgenomen 
 Winnaar Beker van België was Voorwaarts en niet zoals verkeerdelijk vermeld Borgerhout 
 Het verslag wordt aanvaard 
 

3. Bevestiging van de benoemingen als: 
 Erelid: Rita Van Steenbergen 
 Lid van verdienste: Anneke Van Peteghem, Ben Jassin, Bjorn Denie, Danny Hardies, Frank Hardies, Jessy 

Van den Berg, Martine Duchesne, Rob Dewinter, Rudy Peeters, Sam Bedeer. 
 Lid van sportverdienste: Steffi Peeters, Leen Claes, Nick Mertens, Jens Van Hoof, Bo Van Hoof, Chris 

Palinckx. 
4. Interpellaties 

 Bob Jassin: ivm mogelijke uitwisseling van spelers tussen de clubs.  We nemen acte, is momenteel  
niet direct van toepassing voor onze club. 

 
5.1. Kennisname van het verslag van het comité van toezicht 

 Het comité bestond uit Rob Dewinter, Jens Van Hoof en Bert Lauwers. 
Zij hebben op 4 september 2018 het kasboek van de penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd.  
 

5.2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2017-2018 
 De jaarrekeningen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 
5.3. Décharge van de penningmeester en de bestuurders 

 De penningmeester en de bestuurders worden ontlast voor hun beleid in zijn totaliteit voor het seizoen 
2017-2018. 
 

6.1. Goedkeuring wijziging in het Huishoudelijk Reglement betreffende de inningsperiode van de  
       lidgelden. 

 Goedgekeurd – lidgelden zullen in de toekomst geïnd worden begin september over de periode van 1 
augustus tot 31 juli.  

 
6.2. Vaststelling van de bijdragen voor 2019-2020 

 De Raad van Bestuur stelt voor om jaarlijks in lijn te blijven met de levensstandaard en dus voor het 
competitiejaar 2019-2020 de lidgelden te verhogen als volgt:  
- Senioren 135 naar 140 EUR 
- U19-U16-U14-U12 135 naar 140 EUR 
- U10 105 naar 110 EUR 
- U8   90 blijft    90 EUR 
- U6   80 blijft    80 EUR 
- Adherenten 100 naar 110 EUR 
- Recreanten  115 blijft  115 EUR 
- Supporters   75 naar   80 EUR 
- Steunende leden 110 blijft  110 EUR  
- Korting voor meerdere jeugdleden van 1 gezin, vanaf het 2e kind 25 EUR. 
-  Clubblad: 

* Er worden geen clubblad-abonnementen meer verzonden per betalende post. 
* Abonnementen per elektronische post (= gratis), worden niet aangerekend. 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 
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6.3. Vaststelling van de begroting voor 2018-2019 
 De begroting wordt goedgekeurd. 

 
7.1. Verkiezing bestuursleden 

 Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar: 
Sam Bedeer (38/38), Marc Bocxstael (38/38), Ben Jassin (38/38), Sandra Kegeleers (38/38) 

 Uittredend en niet herkiesbaar: Tom Wellens 
 

7.2. Verkiezing van de voorzitter. 
 Marc Bocxstael wordt unaniem herkozen als voorzitter met 38/38 stemmen. 

 
8. Aanstelling van het comité van toezicht voor 2018-19 

Het comité van toezicht wordt gevormd door Simen Mollet, Ida Jobe en Anneke Van Peteghem met Anne 
Duchesne als reserve. 

 
9. Varia 

 Cois Springael vraagt of naast het controleren van de boeken ook het bouwfonds kan nagekeken worden? 
Een volledig overzicht van de uitgaven van het bouwproject zal volgend jaar op de JAV worden gegeven. 

 Daniëlle Steyaert vraagt wat er gaat gebeuren met het huidige clubhuis van onze club.  
Antwoord: dit is momenteel nog niet geweten. 

 Eric Duchesne vraagt of het oprichten van een tweede club reeds onderzocht werd binnen AKC/Luma.  Dit 
werd al in het bestuur besproken en onderzocht.  We hebben inderdaad veel jeugd en goede spelers 
verdienen een plaats in de kern.  Werken met een tweede vereniging zal altijd wrevel geven bij onze leden.  
AKC zal vooreerst niet overgaan tot het oprichten van een 2e club. 

 Daniëlle Steyaert vraagt ivm het gebruik van Trooper bij online bestellingen wanneer AKC/Luma dit geld 
zal krijgen.  Sam Bedeer vraagt dit na, we hebben dit tot op heden nog niet ontvangen. 

 Ida Jobe vraagt of er in de nieuwe kantine met een elektronisch betalingssysteem zal gewerkt worden.  
(bvb Payconiq?)  We gaan dit inderdaad verder bespreken en zullen zeker werken met een kassasysteem. 

 Agnes de Boer vraagt of er met het oog op ons 100-jarig bestaan in 2021 een comité in het leven zal 
geroepen worden om bepaalde festiviteiten te organiseren.  Dit werd momenteel nog niet besproken, we 
willen eerst op onze nieuwe locatie zitten. 

 
Marc Bocxstael dankt iedereen voor het vertrouwen, de interesse en de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Martine Duchesne                Marc Bocxstael 
secretaris                voorzitter 
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TOOGPLOEGEN 
 
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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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 U16 won reeds hun 1/8e finale en maken zich nu op voor de kwartfinlae tegen de winnaar van Boeckenberg-
Scaldis op 10/10. Het volledige programma ziet eruit als volgt: 
 

U19: 05/10 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma 
U16: 10/10 – 1/4 finale: AKC/Luma – winnaar Boeckenberg-Scaldis 
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 
De voorbije zaterdag gonsde het weer op AKC. Onze jongste spelertjes mochten allen een vriendje meebrengen.  
Samen werden ze getrakteerd op een leuke korfbal-bewegings-initiatie gegeven door onze vaardige coaches: Anke, 
Jessy, Leen, Aida en Amber. Het ene vriendje deed al wat vlugger dan het andere mee met de verschillende 
oefeningen maar eens de drempelvrees voorbij ravotten er een 20 tal jongsters op de vroegere schapenweide, nu 
omgetoverd in een bewegingspark. 
Wie bracht er allemaal een vriendje mee: Mats, Max, Margeau en Nathan, Saige en Lio beide zelfs 2 vriendjes.  De 
week voordien had Thore ook al een vriendje meegebracht. 
Enthousiaste ouders kregen een drankbonnetje en na het traditionele “schipper mag ik overvaren” overloopspel 
kregen alle aanwezigen een bonnetje om het smoutebollenkraam te overvallen.  Daar stonden Rosita, Irma en 
Danny klaar om onze kids te verrassen met puntzakjes gevuld met de heerlijke gekende griezelige vormen der 
oliebollen met suiker. Thanks girls!!! 
Dan tijd om het kamp te veroveren en hopelijk zien we deze enthousiaste kinderen spoedig terug op onze velden. 
Foto’s zien jullie volgende week. 
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. 
 
 

 

JEUGDFLITSEN 
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5. 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 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 
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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 26 september 2018 

Beker van België 1/8 finales 
U14: 19u00: Spartacus/NDN-AKC/Luma – Verde (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 Spartacus Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
 

Zaterdag 29 september 2018 

Speelgelegenheid U8 (cluster 7) 
13-14u30: U8 op Catba met Scaldis, Catba 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: 12u30 op Catba Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
Sportvelden Boterlaar  Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne Tel.: 0485 32 90 06 
 

Beker van België 1/8 finales + oefenwedstrijd 
U10: 13u30: Vobako - AKC/Luma (kunstgras) 
U10: 15u00: Vobako - AKC/Luma (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: 13u00 op Vobako Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 

Competitie 
12u00: U14 Afd A: Spartacus/NDN-AKC/Luma – Boeckenberg 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: 11u00 op Spartacus Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
 
14u00: U12 Afd C: Rijko - AKC/Luma 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 13u15 op Rijko Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sportzone Sonsheide Kruispad, 4 2310 Rijkevorsel   

 
15u00: U16 Afd C: Ganda B - 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: 14u00 op Ganda Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Ganda Hoge Weg 135 9000 Gent Tel.: 09 251 31 26 
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15u00: U19 Afd D: AKC/Luma B – Temse 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 - Minerva 
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 30 september 2018 

Competitie 
9u30: U16 Afd B: Leuven - AKC/Luma B (kunstgras) 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 08u45 op Leuven Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Van Hovestadion Albert Dejonghestraat, 2 3010 Kessel-Lo  

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 
 

U16A 
 
Beker Van Belgie : KCBJ - AKC/Luma :  1 - 18  (1 - 10)   
Doelpunten/doelpogingen 
 
Dames : Femke 2/10 – Lisa 0/9 – Zoë 1/10 – Kadisha 1/13 (Lotte 0/8) 
Heren  : Ernst 0/11 – Kyan 1/2 - Vinnie 3+2p/9 – Luwis 2/13 (Renzo 4/13 – Brend 2/14) 
 
Een mid-week wedstrijd en dat op KCBJ. Altijd stress of iedereen er op tijd zal geraken. Dat was, alhoewel 
sommigen niet echt goed konden lezen en dus eerst op het oude adres stonden, wel het geval. Het nieuwe, vers van 
de pers KCBJ, is een mooi complex en zeker een zegen voor hen en het korfbal. Knap gedaan. De ploeg was,zoals 
voorlopig de rest van de tegenstrevers, een ploeg in opbouw.   Lag het aan het tijdstip ? Het feit dat je op een 
woensdag eerder aan school denkt dan aan korfbal ? Was het de wind ? De laatste zomer avond ? …. Kon alles zijn 
maar gefocust waren jullie niet. Dat zag je tijdens de opwarming en tijdens de wedstrijd aan het 
afwerkingspercentage, een povere 16% en daarmee is alles gezegd over deze wedstrijd. De rust ingaan met een 10-
1 geeft nu niet bepaald het gevoel dat het nog moet. Spijtig zagen we na 10 minuten een in topvorm verkerende 
Kyan genoodzaakt van het veld te hinken met als verdikt …. minstens 4 à 6 weken out …. Hopelijk tegen de zaal 
dus terug op zijn best. Verzorg je goed kerel en bij je terugkomst even gefocust en met evenveel drive. Klus 
geklaard en hop naar de volgende ronde.  
 
AKC/Luma – BKC :  15 – 3 (8 – 0)   
Doelpunten/doelpogingen 
 
Dames : Femke 0/5 – Lisa 2/5 – Lotte 0/5 – Kadisha 0/12 (Zoé 1/6) 
Heren  : Vinnie 3/13 – Luwis 3/15 - Renzo 2/9 - Brend 1/16 (Ernst 2/14) 
 
Onze 3de blauwe tegenstrevers op rij, nu tegen de panters. Volgend jaar klaar om mee te strijden voor de prijzen, 
maar momenteel voornamelijk fysisch niet opgewassen tegen onze “reuzen”. Was het deze wetenschap of iets 
anders, maar veel goeds kan ik hier niet over vertellen. Ik zag voornamelijk een erbarmelijke afwerking (15%), een 
zekere laksheid soms zelfs een arrogantie op het veld, die ervoor zorgt dat het spel er begint onder te lijden.  
Ongeveer 20% van jullie kansen werden buiten de zone genomen terwijl de tegenstrever een duim groot was ? 
Waarom ? Omdat jullie niet gefocust waren en zeker niet voor elkaar aan het ballen waren. De passing was om te 
wenen …. Als je een bal op kniehoogte krijgt aangespeeld, is het wel heel moeilijk om een goed percentage te 
halen. In dit spelletje kan iedereen scoren. Zorg er dan ook voor dat iedereen aangespeeld wordt. Zie veel 
combinaties tussen de heren onderling terwijl juist hun afwerkingspercentage lager ligt en zij voornamelijk de 
kansen buiten de zone nemen …. 1/3 van de schotkansen komen van de dames.  
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Dit moet zeker in wedstrijden zoals we elke week afwerken veel dichter bij elkaar liggen en dat ligt echt niet enkel 
aan de mindere beweeglijkheid of het minder aanbieden van de dames.  
 
Volgende week zouden we graag nog eens een ploeg zien die met plezier en voor elkaar gaat korfballen en 
geleidelijk aan richting een afwerkingspercentage van een aanvaardbare 20% komt. Boys en Girls de zaal komt 
stilaan dichter, verhoog die focus, werkkracht en teamspirit en laat ons genieten van jullie kunsten. Jullie zijn 
toppers, laat dat dan ook zien als team. 
 

Succes 
One team 

DN 
 

U19A 
 
AKC/Luma - Hoboken/Mercurius : 37-3 
Wat kan je zeggen over zo een wedstrijd ? Niet veel: voor de tweede week na mekaar werd er een shottraining van 
gemaakt. Laat ons eerlijk zijn: van een echte wedstrijd kan je niet spreken met zo een uitslag. 
Hier heeft niemand iets aan, zowel wij niet als de tegenstanders. Nu hoor je van heel veel ploegen dat dit systeem 
niet deugt en dringend moet herbekeken worden, maar die clubs vergeten wel allemaal 1 ding dat zij ALLEMAAL 
voor dit systeem hebben gestemd en wij er als AKC/Luma als enige tegen waren. 
KBKB: dringend herbekijken zou ik zo zeggen. 
 
Over de wedstrijd zelf kan je kort zijn. Op het veld was er wat frustratie onder elkaar. Neem dit woensdag op 
training met elkaar op, praat dit uit zoals grote mensen. Met te koppen tegen mekaar kom je nergens, tegen 
ploegen zoals in de voorronde kan dit allemaal geen kwaad, maar als het in de zaal om de knikkers gaat, hebben 
jullie elkaar SAMEN nodig.  
 
Ik heb geen doelpunten genoteerd en heb ook geen idee wat jullie afwerkingspercentage was, maar slecht was dit 
zeker niet. Wat ik erg positief vond, was jullie verschroeiende start. 
Deze week op training kopkes effe samen steken en volgende week wel als ONE team op het veld. 

Bjorn 
 
 
Verde - AKC/Luma A :  2 - 21  (0 - 10) 
Koud, veel regen, zondag ochtend en een tegenstrever waar we niet veel moeite mee hebben. We hebben betere 
zondagen gehad. Veel kunnen we niet zeggen over deze non-match. We kunnen opnieuw alleen vaststellen dat 
niemand hier beter van wordt en hopen dat den bond volgend jaar met een betere oplossing komt (misschien toch 
gewoon terug naar het oude systeem!!!). Bij normale weersomstandigheden wordt het hier opnieuw nen dertiger.  
 
Ik las dit weekend heel interessante gesprekken over onze jeugd, de opleiding, …  op Facebook. Daar kan ik veel 
over zeggen, maar vooral dat niemand dit soort competities wil. De talenten worden er slechter van en de anderen 
worden er gedemotiveerd van. Competities in de breedte uitbouwen en zorgen dat iedereen op niveau wat 
wedstrijden kan spelen, is alleen nuttig als de verschillen aanvaardbaar zijn maar als je elke week de uitslagen 
leest zoals nu …. Pff Wakker worden in Deurne zou ik zeggen. De U16 competitie is om te wenen, U19 veld is om 
te wenen …. Gelukkig kunnen wij bij de U19 uitkijken naar de zaal want daar zal het spannend worden, maar tot 
dan …..  
 
Toch enkele lichtpunten voor ons. We zagen mooie invalbeurten van Zoé, Scott en ondertussen vaste waarde 
Brend. Mooi om vast te stellen dat de mensen die ons aanvullen het niveau en den drive overnemen. Knap. We 
zagen af en toe mooie combinaties en vooral geen herhaling van het gezeur van vorige week, maar nu gewoon 
ondanks de erbarmelijke weersomstandigheden spelvreugde en samenspel tussen iedereen.  Als afsluiter toch veel 
sterkte aan Lars, hopelijk snel terug en volledig genezen zodat we in zaal opnieuw kunnen genieten van je 
talenten. 
 

Succes 
One team 

DN 
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U19B 
 
Voorwaarts B - AKC/Luma B : 14-14  
 
De match tegen Voorwaarts B zou een goede graadmeter worden om te weten waar we staan. Dat was in ieder 
geval de verwachting. Zij zijn een belangrijke concurrent waarmee we zullen moeten strijden om de derde plaats in 
onze reeks, de plaats die we beogen. Matti bleek gelukkig goed hersteld nadat hij vorig week gekwetst het veld 
moest verlaten. Hanne kon er zaterdag niet bij zijn, en van Vaja en Peter weten we dat ze nog een hele tijd niet 
beschikbaar zullen zijn. Om onze bank wat te stofferen, konden we deze keer gelukkig een beroep doen op Kyan en 
Famke, omdat de U19A op zondag zou spelen. 
 
Aanval:         Elise 1, Zoe 1, Brend 1SW, Matti  
Verdediging:  Charlotte, Hayley, Kasper 1, Scott 2  
Ingevallen:    Kyan 6, Famke 2 
 
Wegens verkeersproblemen in Mortsel (zoals gewoonlijk) arriveerden we 5 minuutjes te laat, en er bleek al 4-0 op 
het bord te staan. Ook zagen we al van ver een gele kaart de lucht in gaan, voor Aaron wegens kritiek op de 
leiding. Volledig de start gemist dus. Om dat enigszins recht te zetten werd Kyan dadelijk van de bank gehaald. 
Ook bij Voorwaarts stonden er blijkbaar twee A-spelers op het terrein, dus konden we dat doen zonder scrupules. 
Twee minuutjes later stond het 4-2, en wie denk je dat hier voor gezorgd had ? We waren nu ook vertrokken, en 
Kyan kon terug naar de bank. Onze vaste U19B-spelers hadden het begrepen en pakten het heft in handen. Tegen 
de rust stonden we weer gelijk, 7-7, na een zeer evenwichtige partij. De doelpunten kwamen van Kasper, Elise, 
Brend en 2x Scott (iets werd gewist in mijn notities, het kan zijn dat die tweede van iemand anders kwam, dat 
zullen we moeten checken op de beelden).  
Maar na de rust begonnen we te krasselen. Veel balverlies, foute shotkeuzes, heel wat airballs ... we zakten in 
elkaar als een pudding. Binnen de kortste keren stonden we 10-7 achter. Enter Kyan (bis). Hij scoorde wel weer 
dadelijk, maar in de verdediging lieten we ook heel wat steken vallen, waardoor we niet dichterbij kwamen. Het 
werd zelfs 13-8, en ook een mooie inloper van Zoe was niet voldoende om ons weer te lanceren. Kyan werd dan 
telkens weer in de aanval ingebracht, en ook Famke kwam van de bank. Het scorend vermogen van deze twee 
bleek wat we nodig hadden, en onder hun tweetjes brachten zij ons weer gelijk op 14-14. De spanning was nog te 
snijden in de laatste 4 minuten van de wedstrijd, maar er gingen geen ballen meer door de korf, en de 
puntendeling was een feit. Dit zou niet gelukt zijn zonder onze twee gastspelers ! 
 

Jan 
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