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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – KWIK A : 14 – 19 
EEN HELFT VOLSTAAT DEZE KEER NIET 

 

Aanval:  Jari (4) – Levi (2) – Jade (0) – Maite (2) 
Verdediging: Sayer (2) – Siebe  (0) – Shiara (1) – Jiska (1) 
Ingevallen: Dennis (1) – Elke (1)  
Scheids:  Van der Beken – De Backer 
 

4 1 - 0 Jari  schot  3 9 - 8 Maite  schot 
5 2 - 0 Jari  stip  4 9 - 9 Tess Mathis achter korf 
6 2 - 1 Matthias Bellaert onder korf  4 9 - 10 Jonas Lemmens schot 
6 3 - 1 Sayer  stip  5 9 - 11 Stien Reyntjens schot 
7 3 - 2 Nick Verwerft schot  5 10 - 11 Levi  schot 
10 4 - 2 Jari  schot  6 10 - 12 Liesbeth Bollaert   
13 5 - 2 Sayer  stip  10 10 - 13 Matthias Bellaert schot 
14 5 - 3 Matthias Bellaert achter korf  11 10 - 14 Liesbeth Bollaert schot 
14 6 - 3 Maite  korte kans  12 11 - 14 Dennis schot 
16 6 - 4 Dimi Isenborghs schot  15 11 - 15 Jonas Lemmens schot 
17 6 - 5 Tess Mathis stip  17 11 - 16 Jonas Lemmens schot 
18 7 - 5 Shiara  vrijworp  17 11 - 17 Tess Mathis onder korf 
19 8 - 5 Jari  schot  17 12 - 17 Elke  schot 
22 8 - 6 Liesbeth Bollaert stip  22 12 - 18 Julie Verlinde schot 
24 8 - 7 Jonas Lemmens schot  24 13 - 18 Jiska achter korf 
25 8 - 8 Jonas Lemmens stip  24 14 - 18 Levi  schot 

 
Alweer andere opstelling 
We moesten aantreden zonder onze topschutter die wegens twee gele kaarten langs de kant diende te blijven en 
bovendien begon onze skipper half geblesseerd aan de strijd. Hij werd er later, toen de wedstrijd gespeeld was; uit 
voorzorg voor de komende belangrijke partijen tegen Voorwaarts en Putse afgehaald. 
We wisten dat het moeilijk zou worden tegen de leider en dat we deze keer 50 minuten op niveau zou moeten zijn 
en geen 25 zoals vorige week tegen Boeckenberg. Kwik is een jonge ploeg die nooit opgeeft en het zou dus zaak 
worden om degelijk te beginnen en ook vol te houden. Zouden we daar in de genoemde omstandigheden wel toe in 
staat zijn?  
 
Eerste helft geeft niet waar we recht op hadden 
De eerste helft verliep uitstekend, we maakten het Kwik verdedigend bijzonder moeilijk en zelf kwamen we aan 
een verdiende voorsprong, die we uitbouwden tot 8 – 5. Toen kwam echter de kentering. Een volledig onterecht 
afgekeurd doelpunt van Jari wegens verdedigd bal naar de andere kant en ipv 9 – 5 werd het 8 – 6, een niet 
gefloten strafworp, langs de andere kant gaat de bal wel op de stip en geen 9 – 6 maar 8 – 7… In plaats van met 
een voorsprong gaan we de rust in met een gelijke stand (8 – 8) en de veer was gebroken bij de onzen.  
 
 

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

  
Nummer 25                                  Jaargang  97                        18 februari 2019 
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Tweede helft geen power en geen overtuiging 
Rood-wit slaagde er de tweede helft niet meer in om met dezelfde ingesteldheid en motivatie van de eerste helft 
aan de ingooi te komen en we hadden geen antwoord op het potige en fysieke spel van Kwik. Mekkeren tegen het 
groene duo heeft geen enkele zin, als je ziet dat er (té) veel wordt toegelaten moet je je spelstijl aanpassen, niet in 
een hoekje zitten wenen maar een vuist maken en terugvechten, iets wat we spijtig genoeg niet deden. 
Veel commentaar gaan we over deze wedstrijd niet geven, het blijft wat het is, we slagen er té dikwijls in om onze 
tegenstrevers de slechtste wedstrijden uit de aan gang zijnde competitie te laten spelen, maar daar doen we zelf te 
weinig mee. Het gebrek aan schotkracht en finesse breekt ons regelmatig (gelukkig niet alle weken) zuur op. Een 
afwerkingspercentage van 14 % en slechts 84 kansen genomen is te weinig om aanspraak te kunnen maken op een 
overwinning. We hebben geen échte spitsen en moeten het van het collectief hebben, dat is altijd zo geweest en dat 
is ook nu het geval. Wanneer we dan in de tweede helft zien dat er liefst 8 aanvallen achter elkaar slechts één 
schots-aanvallen zijn dan schort er iets aan de opbouw en de brains van de ploeg. Zet de juiste mensen op de juiste 
plaatsen, heb vertrouwen in elkaar en gooi die bal binnen. Twijfelen aan jezelf en de medespelers heeft geen enkele 
zin, daar ga je zeker geen wedstrijden mee winnen. 
Speelden Sayer-Siebe-Shiara en Jiska vorige week nog een fantastische laatste 20 minuten tegen de Panters, dan 
waren ze nu nog een schim van zichzelf en vonden ze de oplossing niet om los te komen van hun opzittende 
tegenstrevers. In het andere vak hadden we gelukkig onze lange die op niveau speelde om zijn vak er voornamelijk 
de eerste helft door te trekken, maar naarmate de wedstrijd vorderde en hij duidelijk meer last begon te krijgen 
van zijn kwetsuur verwaterde hier ook het samenspel en konden zijn medemaats niet overnemen. Levi schiet de 
ballen met zijn ogen toe binnen in de B-ploeg, dat was deze keer veel minder onder grote druk, Maite trok 
uitstekend haar streng en gooide er deze keer twee binnen, maar ook Jade vond spijtig genoeg de mand niet 
wegens een duidelijk gebrek aan vertrouwen. 
De inbreng van Dennis en Elke was noodzakelijk en bracht twee doelpunten op, maar hier bleven we achter met 
het gevoel dat het misschien anders en vroeger in de wedstrijd had dienen te gebeuren. Van in de tribunes is het 
natuurlijk altijd veel makkelijker dan op of naast het plein, we zullen dus nooit weten of we gelijk hebben. 
 

Als we het positief bekijken kunnen we stellen dat we nog altijd in de top vier staan en dat we er zelfs het beste 
voor staan van de achtervolgers, gelijk met Floriant maar die krijgen nog Kwik en Borgerhout als tegenstrevers en 
het onderling duel speelt in ons voordeel, en 1 punt voor op Boeckenberg die slechts gelijk speelden tegen Putse en 
ook nog tegen Kwik moeten de laatste wedstrijd, het kon dus erger geweest zijn… Op een derde plaats moeten we 
niet meer rekenen want zelfs indien we winnen op Voorwaarts hebben die nog altijd de laatste wedstrijd twee 
punten tegoed tegen Meeuwen, maar een vierde plaats moet mogelijk zijn en dan winnen we voor de enige maal 
deze zaalcompetitie tegen Kwik… Eerst de volgende wedstrijd geconcentreerd aanpakken en winnend afsluiten en 
we zijn waar we willen zijn: in de kruisfinales! 
 

Scheidsrechters 
Vorige keer het enige duo dat op niveau floot, deze keer: zwak en niet consequent. Wie dit experiment positief 
evalueerde zal ons altijd een raadsel blijven, ploegen werden hierin niet gehoord, wie kan dan een oordeel vellen? 
We blijven zelfs in het vervolg van de veldcompetitie met deze zever zitten, proficiat om de verenigingen hierin 
alweer niet te kennen en naar goede gewoonte de eigen goesting te doen. 
 

Reserven outstanding 
We kwamen aan de ingooi met een nood herenteam. Siebe, Dennis en Levi waren weerhouden voor de eerste ploeg, 
Lars en Rafke speelden in de U19A, langs dameszijde waren we au grand complet (met een subliem viertal 
(Sharike, Brooklyn, Elke en Thalia) ware het niet dat Elke er de tweede helft werd afgehaald om te kunnen 
invallen in de A-ploeg, wat ze trouwens voortreffelijk deed. De invallers Robbie, Yari, Kevin, Quinten en Amber 
deden het echter fantastisch. Koploper Kwik ging dit klusje tegen de reserven van het B-achttal van AKC/Luma 
eventjes klaren maar kwam bedrogen uit. Ons B-team knokte van begin tot eind en liet de klasbakken van Kwik 
nooit in de wedstrijd komen. We zagen een B-ploeg die zich volledig gaf en van begin tot einde ging voor elke bal, 
met een outstanding Wim die aan 50 % afwerkte en ook de laatste twee doelpunten voor zijn rekening nam. 
Diende hij in het nabije verleden wegens omstandigheden langs de lijn te blijven dan nam hij nu sportieve 
revanche en speelde een kei van een match. Ongelooflijke ambiance ook bij onze supporters die deze overwinning 
vierden als een titel. We staan nu op twee puntjes van Kwik en Boeckenberg, beide teams moeten nog tegen elkaar 
op de laatste speeldag en er blijft dus een waterkansje… Mits een tikkeltje meer geluk in vorige wedstrijden 
hadden ze mee op kop gestaan, maar deze nooit afgevende ploeg speelt een fantastische zaalcompetitie! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Vanaf nu alle punten binnen rijven, 

of we kunnen … de X-finales op onze bil schrijven !! 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
ZATERDAG 23 FEBRUARI 2019 

20u45: VOORWAARTS A - AKC/LUMA A (Kontich – De Nachtegaal) 

19u00: VOORWAARTS B - AKC/LUMA B (Kontich – De Nachtegaal) 

17u30: VOORWAARTS C - AKC/LUMA C (Kontich – De Nachtegaal) 
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 –  
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 

ZONDAG 24 FEBRUARI 2019 
12u45: SPARTACUS/NDN C - AKC/LUMA 2 (Berendrecht – zaal de Polder) 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine 
Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk 
 

13u15: VOS REINAERT 3 - AKC/LUMA 3 (Belsele – De Klavers) 
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 

 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
1STE GEW F AKC/LUMA 3   GANDA 3 8  10 
PROMOLEAGUE  U12 A  AKC/LUMA U12 SCALDIS U12     2  2 
PROMOLEAGUE U16 A AKC/LUMA U16 B GANDA U16 A   10  3 
TOPLEAGUE U16 AKC/LUMA U16 A SCALDIS U16 40  6 
PROMOLEAGUE U19 A AKC/LUMA U19 B  SCALDIS U19   18  18 
TOPLEAGUE U19 AKC/LUMA U19 A KWIK U19 18  21 
1STE GEW B AKC/LUMA 2  VOORWAARTS 3 11  6 
TOPLEAGUE B AKC/LUMA B KWIK B 20 18 
TOPLEAGUE A AKC/LUMA A KWIK A 14  19 
PROMOLEAGUE U14  B VERDE U14 A SPARTACUS/NDN U14 7  10 
TOPLEAGUE U19 AKC/LUMA U19 A FLORIANT U19 27  12 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEK 
 

2/03 12:45 Promoleaque U19 A RIVIERA/DEURNE  U19 A  AKC/LUMA U19 B  Boeckenberg - Sportcenter 

2/03 15:00 Promoleague U14  B SPARTACUS/NDN U14 BOECKENBERG U14 B Antwerpen - Kiel 

2/03 14:45 Promoleague U12 A  CATBA U12 AKC/LUMA U12 Borgerhout - Plantin Moretus 

2/03 14:15 Topleague U19 PUTSE U19 A AKC/LUMA U19 A Putte - Gemeentelijke Sporthal 

2/03 12:15 Topleaque U16 PUTSE U16 A   AKC/LUMA U16 A Putte - Gemeentelijke Sporthal 

2/03 16:00 Promoleague U16 A VOBAKO U16 B AKC/LUMA U16 B Tielen - Tielenheide 

2/03 17:15 TOPLEAGUE C PUTSE C AKC/LUMA C Putte - Gemeentelijke Sporthal 

2/03 18:45 TOPLEAGUE B PUTSE B AKC/LUMA B Putte - Gemeentelijke Sporthal 

2/03 20:45 TOPLEAGUE A PUTSE A AKC/LUMA A Putte - Gemeentelijke Sporthal 

3/03 11:00 1STE GEW B AKC/LUMA 2  MINERVA 2 Merksem - Kwik Indoor 

3/03 10:00 1STE GEW F AKC/LUMA 3   TEMSE 3   Merksem - Kwik Indoor 
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WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 

Datum Uur Thuis Bezoekers Zaal Schotklok 

23/02/2019 20:45 VOORWAARTS A AKC/LUMA A Kontich - De Nachtegaal Serge 

24/02/2019 13:15 VOORWAARTS U19 A AKC/LUMA U19 A Kontich - De Nachtegaal Serge 
 
 

BERICHTEN 
 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
We waren deze week getuige van de wedstrijd van onze U19B tegen leider Scaldis en zij speelden een fantastische 
partij. Ze behaalden uiteindelijk een punt maar het hadden er net zo goed twee kunnen zijn. Een uitstekende 
Charlotte maakte in de slotseconden gelijk een verdiend punt afgedwongen door een glansprestatie van gans de 
ploeg. Tegen spelers die regelmatig in de promoleague uitkomen winnen is sterk, bijzonder sterk. Vooraf hadden 
onze U16A met prachtig korfbal een veertiger neergezet en zijn op weg om zonder puntenverlies naar de titel te 
gaan. Onze U19A konden een goede zaak doen door te winnen van Kwik en op die manier op kop te komen. Met 
Lars en Raf erbij moest dit mogelijk zijn. Ons team speelde een degelijke wedstrijd maar waren het vorige week de 
dames die alle doelpunten tegen krijgen dan waren het deze keer de heren die het verdedigend enigszins lieten 
afweten. We verloren uiteindelijk met 18 – 21 maar er had veel meer ingezeten moest iedereen top geweest zijn. Er 
waren aan deze nederlaag echter geen potten gebroken, we moeten maar één keer van Kwik winnen en dat is in de 
finale (indien we uiteraard eerst Boeckenberg kunnen opzij zetten. Zondag moesten de U19A-spelers opnieuw aan 
de bak voor de wedstrijd tegen Floriant. Even meegeven dat we het bijzonder sportief vinden van Floriant dat ze 
nog eens een keer extra naar Antwerpen kwamen afgezakt. Zonder punten en zonder enige kans op winst lieten ze 
zich niet kennen en kwamen de uitgestelde wedstrijd (je weet nog wel door schotklokproblemen opnieuw 
geprogrammeerd) toch spelen, knap van de ploeg van Miguel Wensma! Onze U19-en maakten er een geslaagde 
oefenpartij van en wonnen met ruime 27-12 cijfers, nadat ze enkele prachtige staaltjes van korfbal op de vloer 
hadden getoverd. Deze keer wel onze dames op het scorebord met 5 van Ruby, 3 van Chaya en 1 van Amber en 
Famke. Knap dames! Volgende week revanche nemen tegen Voorwaarts en de kruisfinales en tweede of derde 
plaats zijn binnen. Ook de U16B en U14 wonnen en de U12-jes speelden gelijk. 
Onze fanions speelden slechts 1 helft op niveau en dat was uiteraard niet genoeg om te winnen tegen de leider. Zij 
doen er best aan om volgende week te winnen van Voorwaarts om het niet onnodig moeilijk te maken voor een 
kruisfinaleplaats. De B-ploeg deed het fantastisch en won van leider Kwik. Ondanks de afwezigheid van enkele 
vaste waarden speelden zij een sublieme wedstrijd. 
Volgend weekend verwachten we iedereen in sporthal De Nachtegaal (hopelijk regent het niet) om onze U19-ers in 
de kruisfinales te roepen, onze C-ploeg op een eerste plaats te houden, onze B-ploeg te helpen bij hun laatste 
sprankeltje hoop en ook onze fanions de felbegeerde kruisfinaleplaats te bezorgen. Iedereen present aub. Je kan 
rustig blijven want de chefkok van De Nachtegaal voorziet een heerlijke Kebabschotel of steak (zie verder). 

  
2. LOTTO 
Nummer: 24 
Winnaars: Anneke Van Peteghem en Yvonne Duchesne 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: Sepp Van Mieghem 
Bedrag: € 38,87 
 
4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL  

 Après Ski Party op vrijdag 29/3 (zie affiche) 
 Laatste fuif in ons oude clubhuis op vrijdag 5 april (DJ good old Bob – zie affiche) 
 Darttornooi (Jari en Pit) (zaterdag 11 mei  2018 in onze nieuwe chalet – zie affiche) 
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op de nieuwe 

AKC/Luma locatie op zaterdag 18 mei gevolgd door Spaanse avond (Filip Merckx) (zie affiche) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 
 Gewestelijken Fuif en tasting op vrijdag 14 juni 
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5. ER WORDT ETEN VOORZIEN OP VOORWAARTS OP ZATERDAG 23/2 
Zoals je al weet, bieden wij regelmatig wat te eten aan bij ons in de cafetaria. Op zaterdag 23 februari a.s. is er een 
kebab-avond voor en na de wedstrijden waarschijnlijk ook een pre-copa dj… Kwestie van ons te organiseren is 
inschrijven een must, enkel reservaties (t.e.m. woensdag 20 januari) kunnen gegarandeerd worden.  
Menu: Kebabschotel met Marokkaans brood: 6 euro – Kebabschotel met garnituur en frietjes: 12 euro – Steak met 
pepersaus en frietjes: 17 euro. Let wel op na de wedstrijd van de eerste ploeg serveren we alleen nog de Kebab met 
Marokkaans brood (zolang de voorraad strekt). 
Reservaties op vanroypatrick@telenet.be of 0472 442 209 

 
6. OPEN DEURDAGEN BEGO SPORT EN MIZUNO 
Bego sport organiseert op 28 februari, 1, 2 en 3 maart in samenwerking met het sportmerk Mizuno speciale open 
deurdagen. Zo kun je vrijblijvend de allernieuwste korfbal outdoor modellen proberen tijdens de openingsuren. 
Omdat ieder type speler en ieder paar voeten anders is krijg je dan persoonlijk advies op maat van een Mizuno 
schoenexpert. Er is tevens deze dagen 20% korting! 
Mizuno is niet alleen de officiële schoensponsor van het KBKB, TopVolley Belgium, van diverse volley- en 
handbalverenigingen in de Benelux, maar het merk staat met meer dan 110 jaar productontwikkeling ook al jaren 
bekend als specialist. Mizuno streeft ernaar om de beste prestaties naar boven te halen bij sporters van ieder 
niveau. Daarnaast staan de deskundige verkopers van Bego Sport voor je klaar met hun kennis, ervaring en 
persoonlijk advies.  
We ontvangen je daarom graag op  28 februari, 1, 2 en 3 maart bij Bego Sport. Het Bego Sport team en de Mizuno 
Tech Rep kunnen je alles vertellen wat je wilde weten over korfbal outdoor schoenen en hun specifieke 
eigenschappen, waarna je de schoenen direct kunt testen.  

Met vriendelijke groeten, Rudi 
 

7. BENJAMINS SPONSOREN MEE DE KUNSTGRASVELDEN 
Beste AKC’ers, wij de Benjamins, willen graag ook ons steentje bijdragen voor de nieuwe velden. Aangezien wij 
nog niet in staat zijn om jullie een culinair bordje voor te schotelen wllen wij graag onze knutselhandjes 
bovenhalen en super-toffe-leuke rood-witte AKC/Luma sleutelhangers voor jullie maken. We verkopen ze voor 5 
euro het stuk. Hieronder een voorbeeld hoe ze er ongeveer zouden uitzien (natuurlijk niet met ‘meter’ maar met 
‘AKC’/luma’) de uiteindelijke versie zal een surprise zijn voor iedereen. Indien jullie van onze knutselhandjes graag 
een sleutelhanger willen kopen kan u ze bestellen zodat wij op 23/02 weten hoeveel stuks we ongeveer moeten 
maken. Laat hier een berichtje of stuur een mailtje naar U6akc@hotmail.com  

Alvast bedankt, De SUPER Benjamins 
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8. DARTTORNOOI OP ZATERDAG 11 MEI IN ONZE NIEUWE CHALET 
Na het massale succes van vorig seizoen hebben we gemeend ook dit seizoen een darttornooi te moeten 
organiseren. We hebben hierbij bewust gewacht tot we op onze nieuwe locatie terecht kunnen en dat zal meer dan 
waarschijnlijk het geval zijn vanaf mei, zodat ons tornooi daar kan doorgaan op zaterdag 11 mei. Net zoals vorig 
jaar hebben we een topreeks en een funreeks en dien je per duo in te schrijven (€ 5/deelnemer = € 10/ploeg). 
We spelen net zoals vorig jaar twee keer een single naar 301 en een dubbel naar 501.  
Inschrijven kan via: 

 Twizzit: https://login.twizzit.com/v2/public/form/ae1f0b58e8936d566a5629f9649d80f3 
Gewoon op bovenstaande link klikken en inschrijven! 

 Pm aan Jari Hardies 
Betalen doe je ter plaatse. Zoek een geschikte partner, een leuke ploegnaam en schrijf je in. Doe het vandaag nog 
of je zal het zonder enige twijfel vergeten. 

Jari en Pit 
 

9. NOSTALGIE: LAATSTE FUIF IN ONZE OUDE KANTINE OP VRIJDAG 5 APRIL 
Zoals de werken momenteel vorderen ziet het ernaar uit dat we onze nieuwe kantine vanaf 1 mei zullen kunnen 
gebruiken. Vele van onze AKC/Luma-leden hebben ons gevraagd of we nog een laatste keer een fuif konden 
organiseren in onze oude kantine. We vroegen aan good old DJ Bob of hij voor een laatste keer zijn vinyl-platen, 
cd’s en cassetjes nog eens van stal kon halen en hij heeft ons verzekerd dat hij op vrijdag 5 april a.s. nog eens de 
pannen van het dak zal spelen. Omdat we iets om te knabbelen zullen voorzien hadden we graag geweten hoeveel 
volk er zal aanwezig zijn. Mogen we jullie daarom verzoeken om in te schrijven via de link die je in de loop van de 
week zal toegestuurd krijgen. Je hoeft er geen Twizzit account voor te hebben, iedereen kan inschrijven via die 
link, met vermelding van het aantal personen waarmee je naar onze kantine zal afzakken op 5 april. Iedereen die 
nog over rood-witte outfits van vroeger en/of nu beschikt komt ook in rood en wit, we maken er een knallende rood-
wit-party van. Mobiliseer familie, vrienden en kennissen en zak af naar onze kantine, het wordt een topper die 
niemand wil missen. Een unieke gelegenheid om een hoofdstuk af te sluiten, daarna is onze oude kantine nog 
enkel en alleen nostalgie. 

Vanwege de Evenementencel 
Pit 

 

10. RALLY DOOR OUD DEURNE, DVD BARCELONA EN SPAANSE AVOND OP 18/5 
Rally door Oud Deurne 
Op zaterdag 18 mei organiseren Sven Van Mieghem een wandelrally door Oud-Deurne met vertrek in onze oude 
kantine en aankomst in de nieuwe. We beginnen al met een glas aan te bieden op onze oude locatie, onderweg kan 
je leuke vragen beantwoorden en simpele opdrachtjes uitvoeren en uiteraard even binnen stappen in de oude 
kroegjes in Deurne, terug aangekomen op onze nieuwe locatie krijg je opnieuw een glas aangeboden. Je krijgt 4 
uur de tijd om deze eenvoudige rally te voltooien. De prijs per persoon bedraagt 10 euro (twee drankjes en hapje 
inbegrepen). Ploegen van minimum 3 en max 6 personen. Schitterende prijs voorzien voor de winnaars. 
 
Spaanse avond (sangria en paella) 
We vervolgen met een Spaanse avond waarbij we eerst enkele tapa’s aanbieden en daarna zal Filip Merckx 
heerlijke paella bereiden (een groot bord), waarbij we super lekkere sangria (wit, rood, met cava…) zullen voorzien. 
Nadien wordt er nog gezorgd voor een streepje muziek, zodat de danslustigen de benen kunnen uitslaan op de 
dansvloer in onze nieuwe kantine. De prijs voor tapa’s, paella en een glas sangria of consumptie naar keuze 
bedraagt 16 euro. 
Indien je zowel de rally doet als deelneemt aan de Spaanse avond rekenen we voor beide evenementen samen 23 
euro (een winst van 3 euro) 
 
DVD trip Barcelona 
Al zij die deelnemen aan de rally en/of Spaanse avond krijgen van ons gratis een dvd (1 per familie) van ongeveer 
anderhalf uur (subliem samengesteld en aangeboden door Ives Van Rompaey van Sportbeat en mede mogelijk 
gemaakt door onze hoofdsponsor Luc Vingerhoedt van Luma) over onze uitspattingen tijdens de Europacup in 
Barcelona, een uniek verzamelstuk. 
 
Inschrijven 
Inschrijven voor al deze evenementen doe je via link die je in de loop van de week zal toegestuurd krijgen. Je hoeft 
er geen Twizzit account voor te hebben, iedereen kan inschrijven via die link. 

Vanwege de Evenementencel 
Pit 
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11. 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!  
 
12. BESTELLINGEN WEBSHOP  
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  
Bestellen doe je via Twizzit met volgende link 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Pit 
 

13. EINDSTAND WANDELRALLY DOOR OUD-ANTWERPEN  
14 ploegen gaven af (de rest deed/doet de rally nog voor de sport) 
 
Eerste plaats (gedeeld): The Brains - The Flinstones - 49/49 en beiden 18 met schiftingsvraag 
3de plaats (gedeeld): De wandelende Cavia’s - 10 kleine negers - 49/49 maar mindere schiftingsvraag 
5de plaats (gedeeld): De Luyckx’kes – Groffen - 48/49 
7de plaats (gedeeld): Familie Duchesne - De Deniekes - De zoekers - 47/49 
10de plaats (gedeeld): Parlement - Boer van Tienen - 46/49 
12de plaats: Het boerenparlement - 45/49 
13de plaats: Isabelle VD - 44/49 
14de plaats: De Belgian Waffles - 39/49 
 
De antwoorden van deze rally kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Sven Van Mieghem of Pit Van Dyck, ze 
zullen ze doormailen indien gewenst. 

Sven 
 
14. 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…) 
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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.  
 

NIEUW: je kan vanaf nu gebruik maken van het inschrijvingsformulier op Twizzit. Je kan dan meteen online 
de betaling uitvoeren. Je mag uiteraard nog altijd cash betalen aan Chris Van Riet of gewoon via een 
overschrijvingsformulier. Van zodra we jouw inschrijving en/of betaling ontvangen hebben zal je daarvan een 
mailtje ontvangen. Om in te schrijven kan je volgende link gebruiken: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/7a8510c1c452a467ebd1cf2d1e7b2370  
 

SPONSORS KUNSTGRASVELDEN AKC/LUMA 
 

Luc Vingerhoedt (Luma) Paula Verwimp 
Familie Aerenhouts-Laeremans Paul Boudiny 
Jos Duchesne Yvonne Duchesne 
Familie Duchesne en Partners Sepp Van Mieghem 
Familie Palinckx-Verhoeven Finn Van Mieghem 
Agidens Jade Van Mieghem 
François Peire Sigrid Traets 
Frank Wilms Sven Van Mieghem 
Jef Windels Gerard Van Mieghem 
Ronny Remeysen Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Sandra Kegeleers Lara Grasso 
Demets Karel Bastiaensen 
Max Bedeer Heirman Lias en Liz 
Sam Bedeer Elke Vanherck 
Brooklyn De Maeyer Yacine Vanherck 
Agnes de Boer  Katrien Bocxstael 
Lin de Meester Yari Vervoort 
Fen de Meester Familie Rudy en Christel Peeters 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Familie Benny Noens 
Driesen-Van Peteghem Frank, Monique, Sven Hardies 
Dewinter-Hufkens Ernst Davidts 
Anneke Peeters restaurant kern 
AKC 3 Noah Horemans 
Uit sympathie Elke Vanherck - oorbellen 
Nancy de Boer Simona Debeve (moeke Steffi) 
Kevin Van den Berg Danny Hardies 
Rita Van Steenbergen Anita Van den Eynde 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Francine Sels 
Thore Cordon Recreanten 
Ebe Cordon Tom Goddefroy 
Charlotte Bocxstael Nathan Jassin 
Steffi Peeters en Wim Harrus Margaux Jassin 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Ben Jassin 
MVB Construct  
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Inschrijving rally: 10 euro/persoon (2 drankjes en hapje inbegrepen) 

Paella: + glas sangria/frisdrank + tappa’s: 16 euro/persoon 
Deelnemen aan beide activiteiten: 23 euro 

Alle deelnemers krijgen een gratis video over de uitspattingen tijdens de 
Europacup in Barcelona (1 exemplaar per familie) 
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Carnaval op AKC/Luma 
Op zaterdag 9 maart 
van 14u30 tot 17u00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
09/03: Carnaval 
21/04: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06: jeugduitstap naar Genk 
08/06/: combitornooi met eindeseizoensviering? 
19/08-23/08: sportweek op AKC/Luma 
31/08: Belfius/MMM-tornooi 
 

2 Sportweek  
We kregen reeds vele vragen over het tijdstip van de sportweek. Wel, jullie kunnen noteren dat die deze keer zal 
doorgaan van 19 augustus tot 23 augustus. Hou deze week dus alvast vrij. 
 

3 Knutselen met onze jongste korfballertjes 
Op 23 februari is zaal Kangoeroe niet beschikbaar. Maar niet getreurd! We verwachten alle U6-ers en U8-ers op 
AKC/Luma om samen te knutselen ten voordele van het kunstgrasproject op de nieuwe locatie van onze 
vereniging. Tot dan. 
 

4. Carnaval bij AKC/Luma 
Zaterdag 9 maart worden alle carnavalszottekes verwacht op AKC/Luma. Wij hopen al onze jongste AKC-ertjes 
(baby’s, U6, U8, U10, U12) te mogen begroeten met hun feestneuzen. Ook ouders en grootouder zijn welkom en 
uiteraard mogen zij zich ook verkleden. Het wordt een namiddag vol leute, plezier, dansen, spelletjes en als hapje 
lekkere popcorn. Onze U12-spelers zullen helpen met de verschillende dansjes, alvast bedankt. 
Je mag toeters, bellen, serpentines en je lievelingsmuziek meebrengen maar wat absoluut niet mag is confetti. 
Tot zaterdag 9 maart, Agnes verwacht jullie. 
 
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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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 . Bestellen 
kan ook via Twizzit. 
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. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/ 
 

 

Wat sommigen misschien nog niet weten: er kunnen ook handdoeken besteld worden met logo en 
eventueel met naam. Verkrijgbaar in wit en grijs. Een kleine handdoek (50x100) kost €12 en een 
grote (70x140) €20.  
 

6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter- en zaalprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
Hieronder info over trianingen. Graag steeds 10 minuten op voorhand aanwezig in de zaal aub. 
ploeg wo zat zaal uur kledij 
U6  X Gymzaal: SB De Kangoeroe 

Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne 
14u00-15u00 Turnpantoffels 

Shortje, T-shirt 
U8  X Zie boven 12u30-14u00 Zie boven 
U10 X  Sporthal: Ertbruggen 

Ertbruggenlaan, 2100 Deurne 
18u00-19u00 sportkledij 

U10  X Kerkske  
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne 

10u00-11u30 Zie boven 

In deze zalen is geen cafetaria, wel kleedkamers. Indien er op een zaterdag speelgelegenheid wordt voorzien 
vervalt de training en wordt dit wedstrijd 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 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 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 49 45), 

Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15) 
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datum wat Voor wie 
Wo 20/02 Zaaltraining U10 
Za 23/02 Knutselen op AKC/Luma 

Zaaltraining 
U6 enU8  
U10 

Wo27/02 Zaaltraining  U10 
Za 2/03 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 AKC/Luma-Scaldis om 13u00 in zaal Kerkske 
U6 en U10 
U8 

4 –10/03 Krokusvakantie: geen training  U10 
Za 9/03 Carnaval op AKC/LUMA voor allen van 2 tot 12 jaar, (ov)zie aparte info 

in de flitsen 
U6, U8, U10 en U12 

 
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, Vanja en Jana, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 23 februari 2019 

Competitie 
13u15: Topleaque U16: Temse U16 A - AKC/Luma U16 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: 12u15 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Temsica: Gasthuisstraat 78 A, 9140 Temse 

 
14u45: Promoleague U16 A: Temse U16 B - AKC/Luma B U16 B 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 13u45 in de zaal Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Temsica: Gasthuisstraat 78 A, 9140 Temse 

 
15u00: Promoleague U14 B: Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 – Floriant U14 A 
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: 14u00 in de zaal Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Antwerpen-Kiel, Emiel Vloorstraat 2, 2020 Antwerpen 
 

Zondag 24 februari 2019 

Competitie 
11u45: Promoleague U12 A: Voorwaarts U12 - AKC/Luma U12 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 11u00 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich 

 
13u15: Topleague U19: Voorwaarts U16 A - AKC/Luma U19 A 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 12u15 in de zaal Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich 

 
15u00: Promoleague U19 A: Voorwaarts U19 B - AKC/Luma U19 B 
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoë, 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 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145, 2550 Kontich 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U8 
 
Catba - AKC/Luma 
Voor onze U8’tjes stonden er vandaag normaal gezien wedstrijdjes tegen Catba en Scaldis op het programma, 
maar Scaldis gaf jammer genoeg forfait. Gelukkig kon Catba ook twee ploegen samenstellen en zo konden we van 
start gaan. Evi, Liv, Emmi, Iebe, Lias, Lenny, Ferre B, Ajoub en Ferre VH tekenden present. In het begin moesten 
we er nog even inkomen. We konden wel een aantal kansen bij elkaar spelen, maar de bal wilde maar niet door die 
korf. Daar slaagde Catba net iets beter in. Eens we het deksel eraf gegooid hadden, wisten ook onze U8’tjes te 
scoren. In verdediging konden we steeds meer ballen onderscheppen, wat leidde tot goede kansen. Onze passen 
kunnen nog wel heel wat beter. We weten dus waar we de komende weken hard aan moeten werken.  
Evi en Emmi waren steeds bij de pinken in verdediging en wisten zich in aanval goed vrij te spelen. Op Liv konden 
we steeds rekenen voor een goede balonderschepping of een steun. Iebe speelde zich goed vrij met enkele goede 
kansen tot gevolg. Lenny scoorde een aantal mooie goals, net zoals Ferre VH, die ook nog eens veel ballen kon 
onderscheppen. Ferre B ging steeds vol overgave voor elke bal en Ajoub en Lias liepen zich steeds goed vrij.  
Jullie toonden weer veel inzet vandaag, dat zien we graag. Op naar volgend weekend! 

Jens, Bert & Maite 
 

U12 
 
AKC/Luma - Scaldis : 2-2 
1 ding kunnen we zeggen ... een terechte uitslag, weinig doelpunten, veel missers langs beide kanten, zeker geen 
super wedstrijd maar hard gewerkt. Misschien moeten we rustiger leren spelen, tijdens de trainingen gaan er 
ballen door de korf, eens het match is lukt het zoveel minder. Aanvallend is het een hele match zoeken, er was 
druk van Scaldis en we moesten zoeken & lopen om kansen te creëren.  Er kwamen kansen, het was hard werken, 
maar er werd flink gelopen. Afwerken blijft een probleempje.  Er waren vaak mooie aanvallen te zien en we zijn 
soms te snel en onverzorgd in het nemen van de kansen: snel snel gooien is geen succes. Soms overhaast spelen en 
dat komt het spel niet ten goede.  Bij uitverdedigen was er goede druk,  we mogen nog iets korter gaan als de 
tegenstander de bal heeft want zo onderscheppen we veel ballen.  Verdedigend waren we in het begin van de 
match goed geconcentreerd: er werd in de 1ste helft flink verdedigd en Scaldis werkte niet goed af. Dat was in ons 
voordeel.  Passen blijven echt wel een probleem en daar moeten we veel meer aandacht aan besteden: goeie passen 
maken korfballen zoveel gemakkelijker. 
 
1ste helft 
1-0 penalty Youna na fout op Seth 
2-0 shot Youna na mooie aanval 

Rust 
2-1 inloper tegen Youna  
2-2 shot tegen Youna 

Vele groetjes 
Vicky van Dorst 

 

U16 A 
 
AKC/Luma  – Scaldis  :  40 - 6  (20 - 2) 
(doelpunten/pogingen) 
 
Dames : Zoe 3/10 – Lisa 3/21 – Lotte 1/15 – Kadisha 3/14 (Femke 1/5 - Nina) 
Heren : Ernst 6/14 – Brend 6/9 - Renzo 7/29 – Luwis 8/24 (Kyan 2/6 – Vinnie) 
 
Welk woord zou het nu zijn …. ‘lekker’ zou ik zeggen. Dit was een lekker potje korfbal. Na enkele lamentabele 
weken en na een lichte wake-up call van J&J afgelopen woensdag hebben jullie laten zien dat zij gelijk hadden.  
Dat jullie een bende absolute toppers zijn die, vanaf het moment dat jullie voor elkaar spelen, de gevraagde 
looplijnen lopen, elkaar steunen, dynamisch en soms in complete chaos spelen: kortom die  een knap staaltje 
modern korfbal kunnen laten zien. Op U16 niveau het beste wat er is in BE en, zoals in de oefenwedstrijden 
duidelijk was, kunnen jullie ook mee op topniveau in NL, maar ….. alleen als jullie er 200% voor gaan en doen wat 
er gevraagd wordt. Geef nu toe: dit is toch zoveel leuker.  Ondanks de walk-over was het leuk om te zien. Lachende 
gezichten tijdens en na de match, genieten van het lenteweertje ipv gefrustreerd naar huis te gaan.  
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Dit hebben jullie gelukkig gewoon zelf in handen. Niet kijken naar de tegenstrever maar gewoon naar de persoon 
die zich vrijloopt, niet steeds zoekend naar die steun maar via een snijdende pas elkaar vrijspelen, veel bewegen, 
alle 4 en op voorhand... Spijtig voor de Scaldianen dat jullie eventjes de puntjes op de I hebben gezet en dit vooral 
zelf hebben gedaan op het veld. Een afwerking aan 27% en een gemiddelde over de hele competitie van 23% zijn 
impressionante cijfers. Nog enkele weken verder opbouwen, de kleine werkpuntjes verbeteren en vooral genieten 
van dit leuk spelletje. Volgende week een mooie test tegen de nummer 2 uit de competitie, Temse dat tegen Vobako 
mag uitmaken wie de finale gaat spelen en jullie tegen BKC ofwel Putse. We kijken er al naar uit. Onthoud 
gewoon de mindere punten van de afgelopen weken en blijf daaraan werken en laat de volgende weken éénzelfde 
focus zien als dit weekend en het wordt genieten voor iedereen.  

Succes.  
DN  

 

U16 B 
 
AKC/Luma B – Ganda A : 10-3 
De laatste thuisdag van dit zaalseizoen alweer, het is alsof we nog maar net gestart zijn. We kregen vandaag 
Ganda op bezoek, waar we de vorige keer slechts nipt van hadden kunnen winnen. Zouden we deze keer beter 
kunnen? Ja, dat konden we inderdaad, vooral verdedigend. 
 
Aanval: Albert /Matthias - Jolien - Kia – Rune/Albert 
Verdediging: Evi - Kian - Lotte - Noah 
1-0 shot Rune na pas van Albert 
2-0 penalty Kia na fout op Rune 
2-1 inloper heer Ganda 
3-1 shot Lotte na pas van Noah 
4-1 shot Runa na pas van Jolien 
5-1 penalty Kia na fout op Rune 

RUST 
5-2 shot heer Ganda 
6-2 inloper Noah met steun van Lotte 
6-3 shot heer Ganda 
7-3 vrijworp Rune na fout op Kia 
8-3 shot Noah met steun van Evi 
9-3 vrijworp Noah 
10-3 shot Matthias na pas van Jolien 

 
Dames: Evi (0/0) - Jolien (0/0) - Kia (2/0) - Lotte (1/0) 
Heren: Albert (0/2) - Kian (0/1) - Matthias (1/0) - Noah (3/0) - Rune (3/0) 
 
Het was van in het begin duidelijk dat Ganda deze keer niet echt een bedreiging vormde. We gingen dan ook met 
een geruststellende 5-1 de rust in. Verdedigend weer een sterke wedstrijd met maar 3 tegendoelpunten waarvan 2 
shots en 1 inloper. De deur zat dus goed vast in beide vakken. We hebben de klus vooral op shot geklaard, maar 
enkele snelle acties naar binnen leverden ook penalty’s en vrijworpen op, die bijna allemaal perfect omgezet 
werden. De combinatie van beide is dus de ideale mix om de overwinning mee naar huis te nemen. We hebben zo 
de tweede plaats in de rangschikking weer een beetje verstevigd. Hopelijk kunnen we die nog even vasthouden. 
Volgende week reizen we af naar Temse. Benieuwd wat we dan kunnen tevoorschijn toveren. 

Linda 
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