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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A : 30 - 28 
 

Aanval:  Jari (8) – Jarre (7) – Elke (2) – Maite (1) 
Verdediging: Sayer (4) – Levi  (2) – Shiara (1) – Jiska (2) 
Ingevallen: Siebe (1)  
Scheids:  Miguel Wensma – Dave Mertens 
 

1 1 - 0 Jari  schot  18 16 - 18 Jarre  schot 
1 1 - 1 Christoph Hellemans inloop  19 16 - 19 Jef Van Pelt schot 
2 1 - 2 Jef Van Pelt korte kans  21 16 - 20 Brent Struyf schot 
2 2 - 2 Jiska schot  21 17 - 20 Elke  inloop 
3 3 - 2 Elke  schot  22 17 - 21 Jens Vogels stip 
3 3 - 3 Jens Vogels achter korf  23 18 - 21 Sayer  stip 
4 4 - 3 Levi  schot  25 18 - 22 Jef Van Pelt achter korf 
4 5 - 3 Jiska schot  

 
4 5 - 4 Christoph Hellemans schot  

 
4 5 - 5 Christoph Hellemans schot  

 
6 5 - 6 Lauren Denis schot  

 
6 6 - 6 Shiara  schot  

 
6 6 - 7 Julie Caluwe achter korf  

 
7 7 - 7 Maite  schot  

 
8 7 - 8 Jef Van Pelt schot  

 
8 7 - 9 Heleen Denis inloop  1 19 - 22 Jari  schot 
9 7 - 10 Jens Vogels achter korf  1 19 - 23 Julie Caluwe inloop 

10 7 - 11 Christoph Hellemans schot  4 19 - 24 Brent Struyf vrijworp 
12 8 - 11 Sayer  stip  4 20 - 24 Sayer  schot 
12 8 - 12 Jef Van Pelt schot  8 21 - 24 Jari  stip 
12 9 - 12 Jarre  stip  9 22 - 24 Jari  stip 
13 10 - 12 Jarre  schot  12 23 - 24 Jarre  schot 
13 10 - 13 Heleen Denis schot  13 23 - 25 Jef Van Pelt achter korf 
13 11 - 13 Sayer  schot  16 24 - 25 Jari  schot 
14 11 - 14 Jens Vogels stip  19 25 - 25 Jari  inloop 
14 12 - 14 Jari  schot  21 26 - 25 Jarre  inloop 
14 12 - 15 Brent Struyf korte kans  21 26 - 26 Christoph Hellemans stip 
15 12 - 16 Jef Van Pelt schot  21 27 - 26 Siebe  schot 
17 13 - 16 Jarre  schot  22 27 - 27 Brent Struyf schot 
18 14 - 16 Jari  schot  22 28 - 27 Jarre  schot 
18 14 - 17 Jef Van Pelt schot  23 28 - 28 Christoph Hellemans stip 
18 15 - 17 Levi  schot  24 28 - 29 Jens Vogels schot 
18 15 - 18 Christoph Hellemans schot  25 28 - 30 Jens Vogels schot 

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

  
Nummer 26                                  Jaargang  97                        25 februari 2019 
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Afwerkingspercentage 30% en toch niet gewonnen, 
maar… we blijven op schema voor de kruisfinales 

 
Formidabele eerste helft – nooit gezien korfbal in Belgische competitie 
We gaan meteen met de deur in huis vallen en alle randbemerkingen weglaten: dit was een fantastisch staaltje 
korfbal van beide teams. De wedstrijd ging van start aan een verschroeiend tempo en na zes minuten was er liefst 
12 keer gescoord en stond er een ongeziene 6 – 6 op het bord. Sayer was toen al tien minuten naar de kant 
gemoeten voor verzorging, maar kon daarna gelukkig verder. Jarre had geen vat op een waanzinnig scherp 
schietende Jef Van Pelt, die met zijn ogen toe alles binnen kegelde wat er binnen te gooien viel (8) en werkte met 
een 7 op 10 af aan liefst 70 % in de eerste helft. Hier was geen kruid tegen gewassen en AKC/Luma moest dan ook 
de rol lossen en kwam op een maximale achterstand van vier doelpunten verschil, een achterstand die aan de rust 
op het bord stond (22 – 18). Als je weet dat de eindscore tijdens de heenwedstrijd 14 – 15 was zal je begrijpen dat 
alle supporters met open mond naar dit spektakelstuk zaten te kijken. In die eerste helft hadden alle spelers al 
gescoord en trakteerden ons op een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken. We zagen een sublieme Jari 
(8) aan het werk, onze lange speelt al weken op een bijzonder hoog niveau en deed het nu zo mogelijk nog beter, 
heer en meester in de rebound, zijn vak dirigeren en dan nog scoren aan de lopende band, onze korfballer van ’t 
jaar moét erin slagen om zichzelf op te volgen, we zagen een grote meneer aan het werk, de gedrevenheid en 
werklust straalde eraf, petje af voor zijn prestatie zonder enige afbreuk te willen doen aan de prestaties van de 
anderen. Want wat te zeggen van Jiska, die niet alleen twee keer scoorde en twee strafworpen uitlokte maar ook 
nog eens Julie tot twee doelpuntje wist te beperken, van de nooit afgevende inzet en mentaliteit van een knap 
spelende Shiara, de prima partij van Maite, die er de laatste weken terug volledig lijkt door te komen en de 
uitstekende partij van Elke, die voor het eerst in lang terug aan de ingooi kwam en haar kans met beide handen 
greep. Onze dames scoorden er 6 en lieten de altijd bijzonder productieve dames van Voorwaarts steken op 5, 
weinig ploegen die ons dat na zullen doen. En langs herenkant hadden we uiteraard niet alleen Jari, maar speelde 
ook Jarre een aanvallend sublieme partij, het duurde misschien even vooraleer hij deze keer de mand vond, maar 
eens zijn eerste bal binnen, was er geen houden meer aan en legde hij er zeven in ’t mandje. Sayer verzorgde op de 
zijn gekende eigen wijze het reboundwerk en scoorde vier keer en Levi, die mee mocht starten deed het 
fantastisch, hij legde niet alleen zijn tegenstrever lam maar gooide er deze keer ook nog twee binnen. Siebe kwam 
in, na al een zware wedstrijd in de B-ploeg te hebben gespeeld en deed het ook in de A-ploeg uitstekend, zijn 
inbreng in verdediging was meer dan noodzakelijk, maar ook aanvallend trok hij meer dan zijn streng en 
bekroonde zijn prima partij met een doelpunt. Als je iedereen een positief rapport geeft waarom verloren we dan 
zal u zich afvragen… Omdat waanzinnig afwerken tegen dit Voorwaarts niet volstond en omdat we reboundend 
onder lagen tegen de groen-zwarten. Zij hadden teveel aanvallen waar er drie vier kansen konden genomen 
worden, iets wat bij ons meer een uitzondering was. Alle lof gaat naar hen, ook zij speelden een kei van een 
wedstrijd en hadden in de voor de rest nochtans onzichtbare Jens Vogels die op het einde met twee rake schoten 
het lot van AKC/Luma bezegelde. 
 
Terug knokken kunnen we ook 
Nooit gingen de kopjes omlaag, we zagen altijd de wil om te winnen, de fighting spirit die ons zo groot maakte en 
het ploeggevoel van vorig seizoen. Ook toen trokken we ons op aan een glansprestatie en nederlaag tegen TOP, 
laat ons dit seizoen hetzelfde doen en vanaf nu terug het AKC/Luma van toen worden. 
In de tweede helft bewezen we te kunnen terug vechten. Stukje bij beetje, goal per goal kwamen we korter om er 
op minuut 21 op en over te gaan met een formidabele inloop van Jarre. Spijtig genoeg werd die direct gecounterd 
door een bijzonder licht toegekende stip, volgende bal van Siebe bracht ons terug aan de leiding, direct gecounterd 
door een Voorwaarts-treffer, Jarre doet het nog eens over en brengt on met nog vier minuten op de klok terug aan 
de leiding, maar Hellemans, opnieuw met een stip en Jens Vogels zorgen voor de Voorwaarts-overwinning. Een 
gelijkspel had hier zeker de juiste weergave geweest, maar het is niet anders. Van deze wedstrijd heeft iedereen 
genoten en hier moeten onze spelers het nodige vertrouwen uit putten voor de komende wedstrijd(en). 
 
Hoe moet het nu verder? 
Door het verlies van én Boeckenberg tegen Meeuwen én Floriant tegen Kwik hebben we nog altijd alles in eigen 
handen en doen we er goed aan om de laatste wedstrijd tegen Putse winnend af te sluiten. Wanneer we spelen 
zoals zaterdagavond mag dit geen probleem zijn maar aan onderschatting moet er zeker niet gedaan worden. 
Putse bewees de afgelopen competitie een bijzonder weerbare ploeg te zijn en verloor enkele duels slechts in de 
slotfase met het kleinste verschil. Het zal ons zeker niet op een presenteerblaadje worden aangereikt, er zal 
moeten geknokt worden vanaf de eerste seconde. Zaterdag jl bewezen onze supporters nog maar eens dat ze zelfs 
in een zaal zonder tribune voor de nodige ambiance kunnen zorgen en onze spelers naar een hoger niveau kunnen 
brengen, mag ik bij deze dan ook een warme oproep doen om zaterdag a.s. massaal af te zakken naar de 
gemeentelijke sporthal van Putte en daar onze spelers met alle mogelijke toeters en bellen naar die zo fel begeerde 
kruisfinales te loodsen, Bob, Pat en de Frennekes zijn er klaar voor, ik hoop jullie allen ook. 
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Kom voor deze laatste ultra belangrijke wedstrijd nog eens met z’n allen in rood en wit en laat er ons amen een 
feest van maken. We moéten naar Herentals, dat zijn we verplicht aan onze stand. Laat alle andere activiteiten nu 
eens voor een keertje links liggen en zak af naar deze alles-of-niets wedstrijd van onze fanions. Zij hebben uw 
steun nodig en verdienen die ook. Be there! 
 
Scheidsrechters 
Er werden enkele andere duo’s gevormd, er zijn enkele gekwetsten, sommigen moeten werken en dan krijg je met 
het duo-fluiten een samenstelling van enkelen die nog niet of veel te weinig hebben samen gefloten en niet op 
elkaar zijn ingespeeld met alle gevolgen van dien. Trek hieruit zelf uw conclusies… 
 
En nu we toch over de scheidsrechters bezig zijn moet ons even van het hart dat wat het duo van onze B-ploeg floot 
zowat elke verbeelding tart. Het ging hier niet alleen om een resem blunders in het fluiten zoals daar waren de 
fouten die gemaakt worden tegen regel “gelopen” waarvan beiden duidelijk geen kaas hebben gegeten, de fouten 
die gemaakt worden tegen de regel “verdedigd” die blijkbaar veranderd is zonder dat we dat weten want hij werd 
consequent verkeerd toegepast, met als gevolg enkele knappe goals langs beide kanten onterecht afgekeurd, de 
fouten die gemaakt worden tegen de regel “strafworp” die werd gehanteerd als zijnde een middel om de de spelers 
en supportersclans tegen zich in het harnas te jagen. Maar daar bleef het spijtig genoeg niet bij, neen het ging er 
ook over dat spelers blijkbaar worden geviseerd als er ook maar enige vorm van kritiek is op de bijzonder zwakke 
leiding, een gele kaart worden aangesmeerd en het beste moet nog komen, wanneer een scheidsrechter een speler 
wegduwt die dan ook nog eens belonen met een gele kaart. Een schande! We dachten met onze Nederlandse 
vriendin al alles te hebben gezien in de B-reeks, maar dit ging daar nog ver over. Dit zijn scheidsen die niet 
bekwaam zijn om zulke wedstrijden te leiden, als we dan ook nog horen dat ze vinden dat ze hoger moeten fluiten 
dan zakt onze broek helemaal af. Zet die pretentie en arrogantie aan de kant en ga ipv hoger lager fluiten tot je het 
spelletje door hebt. 
 
De wedstrijd van onze B-ploeg was een aangenaam kijkstuk waarbij onze B-tjes steeds op achtervolgen waren 
aangewezen en regelmatig tegen een vijf punten achterstand aankeken door voornamelijk niet kort genoeg te 
verdedigen. Wanneer ze dan op het einde aan hun achterstand begonnen te knagen en terugkwamen was er het 
bovengenoemde duo om die terugkomst in de kiem te smoren, met een nederlaag en uitgeteld voor de titel als 
gevolg. 
 
De C-ploeg blijft het uitstekend doen en blijft ook op kop van het klassement met volgende week het slotstuk met 
de topper tegen Putse. Een gelijkspel is voldoende om de titel binnen te halen en daar gaan we dan in het verre 
Putte ook alles aan doen 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Een knappe match na een up & down zaaljaar, 

dus toch nog … X-finale klaar ?!?! 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
ZATERDAG 2 MAART 2019 

20u45: PUTSE A - AKC/LUMA A (Putte – gemeentelijke sporthal) 

18u45: PUTSE B - AKC/LUMA B (Putte – gemeentelijke sporthal) 

17u15: PUTSE C - AKC/LUMA C (Putte – gemeentelijke sporthal) 
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 
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ZONDAG 3 MAART 2019 
11u00: AKC/LUMA 2 – MINERVA 2 (Kwik Indoor) 
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 
 

10u00: AKC/LUMA 3 - TEMSE 3 (Kwik Indoor) 
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 
 

Topleaque U16 TEMSE U16 A AKC/LUMA U16 A 12  12 
Promoleague U16 A TEMSE U16 B  AKC/LUMA U16 B 7  13 
Promoleague U14  B SPARTACUS/NDN U14 FLORIANT U14 A 10  8 
TOPLEAGUE A VOORWAARTS A AKC/LUMA A 30  28 
TOPLEAGUE B VOORWAARTS B AKC/LUMA B 22  20 
TOPLEAGUE C VOORWAARTS C AKC/LUMA C 9  18 
1STE GEW B SPARTACUS/NDN C    AKC/LUMA 2 10  21 
1STE GEW F VOS REINAERT 3 AKC/LUMA 3   5  0 FF 
Topleague U19 VOORWAARTS U19 A AKC/LUMA U19 A 15  21 
Promoleaque U19 A VOORWAARTS U19 B AKC/LUMA U19 B  15  6 
Promoleague U12 A  VOORWAARTS U12 AKC/LUMA U12 4  7 

 
 
 
 
 
 

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 

Datum Uur Reeks Thuis Bezoekers Zaal Schotklok 

2/03/2019 14:15 Topleague U19 PUTSE U19 A AKC/LUMA U19 A Putte - Gemeentelijke Sporthal Serge 

2/03/2019 20:45 TOPLEAGUE A PUTSE A AKC/LUMA A Putte - Gemeentelijke Sporthal ? 
 
 

Datum Uur Reeks Thuis Bezoekers Zaal Tafel1 

3/03/2019 11:00 1STE GEW B AKC/LUMA 2  MINERVA 2 Merksem - Kwik Indoor Chris VR 

3/03/2019 10:00 1STE GEW F AKC/LUMA 3   TEMSE 3   Merksem - Kwik Indoor Chris VR 
 
 

BERICHTEN 
 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag was er een allereerste puntenverlies van onze U16A die gelijk speelden tegen Temse en eindelijk eens 
tegenstand hadden. Na de schitterende prestatie van vorige week kwam dit eerder aan als een donderslag bij 
heldere hemel, maar kwam dit gelijkspel misschien ook net op tijd om ons team met beide voetjes op de grond te 
houden. We zijn ervan overtuigd dat zij dé ploeg zijn die dit seizoen voor een trebble zou kunnen zorgen maar dan 
zal er geconcentreerd moeten gebleven worden tijdens alle wedstrijden. Volgende week nog 1 keer focussen bij de 
laatste competitiewedstrijd en er dan twee keer voluit voor gaan in Herentals. 
In De Nachtegaal waren er geen tribunes en veel te weinig plaats en bovendien was de temperatuur meer dan 
overdreven heet, dit heeft onze spelers er niet van weerhouden om zowel bij C, B als A prachtwedstrijden aan te 
bieden aan de talrijk opgekomen rood-witte supporters. Vooral hemels wat de fanions van Voorwaarts en 
AKC/Luma op de vloer brachten, promotie voor de korfbalsport, dit mag elke week aangeboden worden! 
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De C-ploeg won meer dan overtuigend en kan volgende week de titel pakken in Putte tegen rechtstreeks 
concurrent Putse. Een puntje volstaat om met de titel te gaan lopen. 
Het verslag van de B-wedstrijd kon u eerder al terugvinden. We vinden dat dit team het uitstekend heeft gedaan 
dit seizoen en dat er mits minder scheidsrechterlijke dwalingen veel meer had ingezeten dan die derde plaats 
waarop ze nu staan. Volgende week in schoonheid afsluiten en we kunnen terugblikken op een knap seizoen. 
Bij de jeugd ook nog overwinningen van U16 B, U14 en U12, enkel de U19B wisten deze week niet te winnen, toch 
een heel mooi resultaat van onze jeugdploegen dit weekend! 
Zondag waren we voor het eerste dit seizoen niet aanwezig bij een wedstrijd van de U19A (waarvoor mijn excuses, 
zal niet meer gebeuren), maar we hoorden van de supporters die wél aanwezig waren dat het goed was. AKC 
springt op deze manier over Voorwaarts naar de derde plaats en zal het hoogstwaarschijnlijk in de kruisfinales 
tegen Boeckenberg dienen op te nemen, we kijken er nu al naar uit. Nog één voorbehoud, we moeten ook volgende 
week tegen Putse voluit gaan en winnen. Een warme oproep naar al onze supporters om volgende zaterdag al van 
’s middags naar Putse af te zakken en zowel onze U19A, C, B- en A-ploeg naar de overwinningen te roepen. 
Bij de gewestelijken had AKC/Luma 2 geen enkel probleem met Spartacus/NDN en geraakten onze drielingen niet 
compleet en moesten forfait geven, spijtig maar het was niet anders… 

Pit 
2. LOTTO 
Nummer: 29 
Winnaars: Nick Mertens en Jari Hardies 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: €31 in de pot voor volgende week 
 
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 

 
5. 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 

 

6. 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 deze link: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/53a69ac860b747a7a44f62dce82d2b3a. 
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 
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7. 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. 
Inschrijvingen voor onze rally doe je op volgende link: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c1855ba542f3efd27a8a0601989834d0 
 
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) 
Inschrijven voor onze Spaanse avond doe je via volgende link: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/4ad278de280f586818de4616c50c39ad 
 

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 
 
8. 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!  
 
9. 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 
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10. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT 
Het eerste grote project van ons bouwproject is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en 
waarvoor we een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt 
dat zij daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo 
van de sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken 
om deze sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo 
op, vaste of losse panelen…) 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook - • op onze website - • in onze Flitsen 
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project.  
Je kan 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) Sepp Van Mieghem 
Familie Aerenhouts-Laeremans Finn Van Mieghem 
Jos Duchesne Jade Van Mieghem 
Familie Duchesne en Partners Sigrid Traets 
Familie Palinckx-Verhoeven Sven Van Mieghem 
Agidens Gerard Van Mieghem 
François Peire Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Frank Wilms Lara Grasso 
Jef Windels Karel Bastiaensen 
Ronny Remeysen Heirman Lias en Liz 
Sandra Kegeleers Elke Vanherck 
Demets Yacine Vanherck 
Max Bedeer Katrien Bocxstael 
Sam Bedeer Yari Vervoort 
Brooklyn De Maeyer Familie Rudy en Christel Peeters 
Agnes de Boer  Familie Benny Noens 
Lin de Meester Frank, Monique, Sven Hardies 
Fen de Meester Ernst Davidts 
Kurt en Debby de Meester-Everaert restaurant kern 
Driesen-Van Peteghem Noah Horemans 
Dewinter-Hufkens Elke Vanherck - oorbellen 
Anneke Peeters Simona Debeve (moeke Steffi) 
AKC 3 Danny Hardies 
Uit sympathie Anita Van den Eynde 
Nancy de Boer Francine Sels 
Kevin Van den Berg Recreanten 
Rita Van Steenbergen Tom Goddefroy 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Nathan Jassin 
Thore Cordon Margaux Jassin 
Ebe Cordon Ben Jassin 
Charlotte Bocxstael MVB Construct 
Steffi Peeters en Wim Harrus Lotte De Ryck 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Raf De Ryck 
Paula Verwimp Ronny Claes 
Paul Boudiny U6, benjamins 
Yvonne Duchesne € 31 577,17 
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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 
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 
Zaterdag was het druk in het Rivierenhof op AKC/Luma. Onze U6-ers en U8-ers 
hebben geknutseld om ook hun steentje bij te dragen voor onze nieuwe locatie. 
Bijna alle 150 sleutelhangers werden reeds verkocht. Tof idee en super gedaan.  
Na het knutselen vonden onze jongste korfballertjes al snel hun weg naar de 
kampen. We hoorden al dat er ook verhuisplannen zijn om de kampen en alle 
stokken mee te verhuizen naar de nieuwe locatie. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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Carnaval op AKC/Luma 
Op zaterdag 9 maart 
van 14u30 tot 17u00 

 
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. 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.  
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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 
 
datum wat Voor wie 
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, zie ook aparte info  U6, U8, U10 en U12 
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, Vanja en Jana, Agnes 

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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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 2 maart 2019 

Speelgelegenheid U8 
U8: 13u00: AKC/Luma-Scaldis  
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 12u30 in de zaal Jeugdleiders: Maite, Jens, Bert 
Accommodatie: Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne 

 

Competitie 
12u15: Topleaque U16: Putse 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: 11u15 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Gemeentelijke sporthal, Mechelbaan 604, 2580 Putte 
 

12u45: Promoleague U19 A: Riviera/Deurne U19 A - 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: 11u45 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat 9, 2100 Deurne 
 

14u15: Topleague U19: Putse 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: 13u15 in de zaal Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Gemeentelijke sporthal, Mechelbaan 604, 2580 Putte 
 

14u45: Promoleague U12 A: Catba 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: 14u00 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
Plantijn-Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Borgerhout 
 

15u00: Promoleague U14 B: Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 – Boeckenberg U14 B 
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 
 

16u00: Promoleague U16 A: Vobako 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: 15u00 in de zaal Jeugdleider: Marc 
Tielenheide, Prijstraat 68, 2460 Tielen 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 

Voorwaarts - AKC/Luma : 4 - 7 
V: Ella, Fenn, Lucas, Seth   -   A: Lisa, Marie, Matthias, Yari 
 

De voorlaatste match in de zaal, de eerste match voor Eris ! Welkom bij de U12! 
De eerste aanval voor Voorwaarts resulteert in een goal, een shotje. AKC/Luma scoort meteen tegen met een shot, 
het eerste doelpunt van Marie. Je ziet Marie, blijven proberen loont !  De aanvallen gaan over en weer, gelukkig 
staat de verdediging goed werk te doen. Dit wordt beloond met een doelpunt, shot door Seth. Voorwaarts blijft 
vechten en door een mooi shot wordt het weer gelijk.   Met een shot tegen Seth staat Voorwaarts opeens op 3-2.  
AKC/Luma moet steeds snel de klik maken door de wissels van veld, maar gelukkig doen ze dat goed. Yari scoort 
met een afstandsschot.   De aanvallers doen het goed, Fenn scoort een inloper op aangeven van Lucas.  Strafworp 
Voorwaarts, door een foutje van Marie.  Na een pittige eerste helft met foutjes van beide ploegen, en veel aanvallen 
staat het terecht gelijk.  
Start tweede helft, Yuna komt er op ter vervanging van  Lisa.  AKC/Luma staat de eerste minuten onder druk, 
maar de verdediging houdt stand.  Matthias wordt gewisseld voor Eris.  
AKC/Luma scoort als eerste, shot Yuna op aangeven Yari.  Ze blijven goed aanvallen, Yuna scoort een inloper op 
aangeven van Yari.  De passen worden weer slordig, rust houden in het spel blijft een werkpuntje.  
Eindelijk nog eens een mooie aanval, Lucas scoort een inloper op aangeven van Fenn.   Lucas wordt gewisseld voor 
Matthias.  Strafworp Voorwaarts wordt gemist.  
Mooie match, verdiend gewonnen. Een pluim voor alle spelers die goed zijn blijven vechten!  
Een extra pluim voor Eris die super is ingevallen, en Marie met haar eerste doelpuntje van het seizoen!  
 

1ste helft 
1-0 shot 
1-1 shot marie 
1-2 shot seth 
2-2 shot tegen yari 
3-2 shot tegen seth 
3-3shot yari 

3-4 inloper Fenn, aangeven lucas 
4-4 strafworp 
2de helft 
4-5 shot yuna 
4-6 inloper Yuna, aangeven Yari 
4-7 inloper lucas, aangeven Fenn 

Ellen 
 

U16 A 
 

Temse  – AKC/Luma :  12 - 12  (6 - 6) 
(doelpunten/pogingen) 
Dames : Zoe 1/8 – Lisa 0/2 – Femke 2/7 – Kadisha 0/12 (Lotte 0/1 – Nina 0/1) 
Heren : Kyan 1/10 - Luwis 1/9 – Brend 2/11 – Vinnie 1/2 (Ernst 2/20 – Renzo 2/9) 
 

Spijtig is het woord van deze week. Spijtig dat we dergelijke wedstrijden niet meer hebben, spijtig dat het 
algemene niveau van de U16 om te huilen is en dat we heel deze zaalcompetitie, tot hiertoe, 2 wedstrijden op 
niveau hebben gehad. Op Vobako en nu tegen een voltallig Temse.  Vorige keer gaven zij niet thuis door het feit 
dat er 3 spelers niet bij waren, maar nu (voltallig) hebben ze het de onzen wel heel moeilijk gemaakt. Onder 
impuls van een goede, opbouwende coaching en met de juiste voorbereiding … “ons” spelletje goed bestudeerd en 
daarop getraind … heeft het heel wat zweet gekost om uiteindelijk een mooie 12-12 op het scorebord te hebben 
staan. Wij werkten aan een enorm slecht percentage af (12%), hebben ook maar 92 doelpogingen ondernomen. Je 
zou kunnen denken dat wij een off-day hadden maar dat was niet zo. Hun pressing, lengte en drive maakten het 
ons gewoon moeilijk om onder de druk uit te komen. Veel te veel mensen konden veel te weinig schieten en hun 
toppers hielden onze toppers in bedwang en omgekeerd.  Gewoon een leuke pot korfbal. Ondanks ons eerste 
puntenverlies van de competitie toch nog enkele goede zaken gezien. Opnieuw heeft onze bank voor een kentering 
gezorgd. Op een gegeven moment stonden we 4 doelpunten in het krijt en op 7,5min voor het einde nog altijd 3 
maar onze drive, onze bank, onze kalmte en onze wil om te winnen zorgden er uiteindelijk voor dat deze wedstrijd 
op een mooi gelijkspel eindigde. Een duidelijke hint naar Herentals toe want zowel Temse als Vobako hebben het 
ons heel moeilijk gemaakt en Putse, onze vermoedelijke tegenstrever in de halve finale, heeft dat al eens gedaan 
op het veld dus wees gewaarschuwd.  Iedereen zal top moeten zijn, zowel de coachen als de spelers zelf dat mag 
duidelijk zijn en wij zijn Temse dankbaar dat ze ons dat nu al duidelijk hebben gemaakt. Liever nu zo’n wake-up 
call dan in Herentals.  
Volgende week een generale repetitie tegen Putse en rustig elkaar klaar stomen om binnen 3 weken te knallen. 

Succes, DN  
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U16 B 
 
Temse B - AKC/Luma B : 7 - 13 
De lente lijkt al in het land, dus we kunnen stilaan al aan het veld denken. Maar eerst nog even de zaal afwerken, 
te beginnen met een bezoek aan Temse. Met Kadisha van de U16 A op de bank in geval van nood gingen we van 
start. 
 
Aanval: Evi - Kian - Lotte – Noah/Matthias 
Verdediging: Matthias/Albert - Jolien - Kia – Rune  
 
0-1 shot Kian met steun van Lotte 
1-1 shot heer Temse 
2-1 shot dame Temse 
2-2 inwandelaar Kia met steun van Matthias 
2-3 shot Evi met steun van Noah 
3-3 shot heer Temse 
3-4 shot Rune na slimme verre pas van Noah 
3-5 shot Albert na pas van Kia 
3-6 buzzer shot Noah na pas van Evi 
RUST 
3-7 penalty Noah na fout op Lotte 

3-8 inloper Rune na pas van Albert 
4-8 omdraaier heer Temse 
4-9 shot Evi na pas van Kian 
5-9 shot dame Temse 
5-10 inloper Jolien met steun van Albert 
5-11 shot Kia na pas van Albert 
5-12 penalty Noah na fout op Evi 
6-12 inloper heer Temse 
7-12 shot heer Temse 
7-13 inloper Kia na pas van Rune 

 
Dames: Evi (2/1) - Jolien (1/0) - Kia (3/1) - Lotte (0/0) 
Heren: Albert (1/0) - Kian (1/1) - Matthias (0/0) - Noah (3/1) - Rune (2/3) 
 
We zagen een gretige ploeg tussen de lijnen en zo werd het een mooie wedstrijd van begin tot einde. In beide 
vakken was er vooral in de eerste helft heel veel beweging, waardoor de shots elkaar goed konden opvolgen. Alleen 
bleef de afwerking in het begin nog even hangen. Dat werd echter al gauw goedgemaakt. We hadden ook in beide 
vakken veel rebound, dus kansen kwamen dan vanzelf. In de eerste helft wisten er al 6 verschillende spelers te 
scoren, wat zeker niet slecht is, integendeel. Iedereen deed vandaag zijn duit in het zakje, ofwel door zelf te scoren, 
een penalty uit te lokken of die goede steun met perfecte pas te brengen. Iedereen heeft de mand geraakt. En dat 
was allemaal lang geleden. Zowel aanvallend als verdedigend zat het goed. Als we zo spelen, is het echt leuk om 
naar te kijken. Dubbel zoveel doelpogingen en bijna dubbel zoveel doelpunten als Temse zorgden ervoor dat de 
overwinning nooit in het gevaar kwam. De winst was binnen, en dit was echt verdiend als team! Nu nog één keer 
knallen in de zaal volgende week tegen Vobako B. Ook dat moet lukken. Veel succes! 
 

Linda 
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