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MET DE BUS NAAR HERENTALS OP ZATERDAG 16 MAART 
 

Wat verwacht werd is nu eindelijk zeker, onze fanions spelen de halve finales op zaterdag 16 maart e.k. tegen 
Kwik naar goede gewoonte, maar voor de laatste keer, in de sporthal in Herentals. 
We hebben een dubbeldekbus ingelegd met een maximale capaciteit van 78 personen. De prijs voor de heen- en 
terugrit bedraagt 11 euro. Vertrekken doen we onder de brug van de autostrade om 17u30. De wedstrijd 
AKC/Luma-Kwik is de eerste van beide halve finales en vangt aan om 19.30 uur. We komen terug onmiddellijk na 
de tweede wedstrijd (Borgerhout/GW - Voorwaarts - aanvang: 21u30) omstreeks 23 uur, nadien doen we zowel bij 
winst als verlies onze kantine open zodat je de beentjes nog zal kunnen uitslaan, nakaarten over de wedstrijden en 
uiteraard een pintje drinken. Vieren of treuren doen we voor één van de laatste keren samen in onze oude kantine. 
Inschrijven kan enkel en alleen via volgende link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/8df3b08374bbb68462f38e070d37ba57 
We verzoeken jullie om het formulier volledig in te vullen en ter plaats te betalen aan de verantwoordelijke van de 
bus. Anneke Van Peteghem zal geen wisselgeld bij zich hebben, gelieve dus gepast geld mee te brengen. 
Aarzel niet om in te schrijven, eerst = eerst en als de plaatsen op zijn is het ook definitief gedaan. 
Je kan tevens kaarten bestellen voor deze halve finales van de senioren zodat we in één blok samen zitten.  Er zijn 
slechts 156 zitplaatsen in ons blok, haast je dus want op = op. Prijs: 12 euro/persoon. Ook hier willen we jullie 
verzoeken om gepast geld mee te brengen en af te rekenen aan Anneke Van Peteghem. 
Dat doe je door het formulier voor het bestellen van inkomkaarten volledig in te vullen via onderstaande link 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/1e14fb2a089cd76ebd8300b7eb25c6df 
Zij die geen kaarten meer hebbe kunnen bemachtigen in ons blok kunnen zich vanaf maandagmiddag inschrijven 
via de KBKB-site en kunnen plaatsnemen in de neutrale zone, vlak naast deze van AKC/Luma. Je moet ze wel zelf 
bestellen dat kunnen we niet voor jullie doen. 
Voor de wedstrijden van onze jeugd dien je de inkomtickets zelf aan de inkom te bestellen. Prijs: 8 euro. 
De jeugd halve finales zijn de volgende: 
Zaterdag 16/3 om 14u30: AKC/Luma U16A - Boeckenberg U16 
Zondag 17/3 om 15u00: AKC/Luma U19A - Boeckenberg U19A 

 

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

  
Nummer 27                                  Jaargang  97                              4 maart 2019 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

PUTSE A - AKC/LUMA A : 15 – 18 
BLOED, ZWEET EN TRANEN 

 

Aanval:  Jari (3) – Jarre (2) – Elke (3) – Maite (1) 
Verdediging: Sayer (3) – Levi  (1) – Shiara (3) – Jiska (2) 
Ingevallen: Lars (0)  
Scheids:  Meeus – De Backer 
  

1 1 - 0 Jarre  schot  1 12 - 7 Shiara  schot 
3 2 - 0 Elke  schot  2 13 - 7 Sayer  schot 
6 3 - 0 Levi  schot  2 13 - 8 Axel Van Genechten onder korf 
6 3 - 1 De Preter Regis schot  3 13 - 9 Seppe Geens korte kans 
8 4 - 1 Jari  inloop  4 13 - 10 Kelly Naveld schot 
11 4 - 2 Amber Engels achter korf  4 13 - 11 Arne Beeck schot 
12 4 - 3 Arne Beeck schot  5 13 - 12 Amber Engels schot 
14 5 - 3 Sayer  schot  7 13 - 13 Axel Van Genechten schot 
15 6 - 3 Elke  schot  8 14 - 13 Sayer  stip 
15 6 - 4 Axel Van Genechten schot  12 15 - 13 Shiara  schot 
15 7 - 4 Shiara  schot  17 16 - 13 Jarre  schot 
17 8 - 4 Jiska achter korf  19 16 - 14 Amber Engels schot 
18 9 - 4 Elke  schot  22 17 - 14 Jari  schot 
18 9 - 5 Axel Van Genechten stip  23 18 - 14 Jari  schot 
19 10 - 5 Jiska schot  25 18 - 15 Ruben Nicasy korte kans 
23 10 - 6 Arne Beeck schot  

      
25 11 - 6 Maite  schot  

      
25 11 - 7 Diete Hendrickx achter korf  

      
 
 
D-Day – winnen moést en dan hing een halve finaleplaats nog van andere factoren af 
Om zeker te zijn van de halve finales en om niks van de groene tafel te laten afhangen moesten wij winnend 
afsluiten en moest Boeckenberg punten laten liggen tegen Kwik, dat niet in zijn sterkste formatie speelde. De 
Panters dienden namelijk protest in tegen de uitslag van de wedstrijd tegen Voorwaarts die ze afsloten met een 
dikke nederlaag maar waar ze voorbehoud maakten voor het inbrengen van Brice Mardeson die niet op het 
formulier stond. En als het van de groene tafel afhangt weet je het maar nooit in Belgenland. Als we zelf wonnen 
deed de uitslag van Floriant er niet meer toen want het onderlinge duel was in ons voordeel. 
 
Vlotte start 
Dat het geen topwedstrijd ging worden zoals de vorige tegen Voorwaarts was al van bij aanvang duidelijk. De 
ongezellige gemeentelijke sporthal van Putte beloofde al niet veel goeds en de zenuwen waren té gespannen om er 
een mooie wedstrijd van te maken. We gingen echter niet voor een schoonheidsprijs maar voor niet minder dan de 
zege op eender welke manier. We gingen van start met dezelfde ploeg als vorige week (dus met Elke en Levi in de 
rangen) en we openden bijzonder sterk. De eerste bal van Jarre was meteen raak en kort daarop verhoogde een 
sterk spelende Elke de score, Levi gooide binnen en na 5 minuten stond er al een mooie 0 – 3 op het bord, goed voor 
het vertrouwen dachten we. 
 
Degelijke eerste helft - girlpower 
Onze dames namen ruim de maat van hun tegenstreefsters en waren de eerste helft outstanding. Elke gaf het 
goede voorbeeld met drie treffers, een opnieuw op hoog niveau acterende Shiara deed haar dat na, een wekelijks 
beter en beter spelende Jiska legde er twee in het mandje en ook Octopussy Maite wist de mand te vinden. Met 9 
treffers langs dameszijde win je de wedstrijden en al zeker als die dames er dan ook maar 4 tegen krijgen. Knap 
werk van onze meiden die ons zonder enige twijfel over de streep hebben getrokken. Met zeven van de 11 treffers 
en van elke mannelijke speler 1 doelpuntje gingen we rusten met een meer dan verdiende 7 – 11 voorsprong. We 
hoorden tijdens de rust dat Boeckenberg 5 doelpunten achter stond tegen Kwik en dat Floriant één doelpunt 
achter stond tegen Borgerhout/GW, alles zag er dus uitstekend uit en we zagen ons al in de halve finale tegen 
Kwik. 
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Goede start van tweede helft en dan… niks meer 
Direct na rust treffers van Sayer en Shiara en er stond een geruststellende 7 – 13 op het bord. Maar AKC/Luma 
zou zichzelf niet zijn als het ook deze wedstrijd geen “klungel-vijf minuten” zou spelen. Op tijd van 5 minuten 
kwam Putse net zoals dat in de heenwedstrijd het geval was terug tot een gelijke stand van 13 – 13 en begonnen 
we toch even te panikeren. Er werd gespeeld met de billen toegeknepen en niks lukte nog. Sayer, opnieuw Shiara 
en Jarre maakten de borst nat en stonden op en zorgden voor een iets comfortbalere 16 – 13, nog één keer een 
uitstekende Amber Engels voor 16 – 14 en dan plaatste onze skipper himself het orgelpunt op zijn formidabele 
reguliere zaalcompetitie, waar hij ons regelmatig over de meet heeft getrokken, met een droge twee op twee. Met 
nog twee minuten te gaan stond het 14 – 18, waren we zeker van Herentals en was het laatste doelpunt van Putse 
nog enkel en alleen goed voor de annalen. 
 
Boeckenberg laat het liggen 
Floriant won makkelijk van Borgerhout/GW met 25 – 21, maar dat interesseerde ons door onze zege geen bal, bij 
het duel tussen Kwik en Boeckenberg stond het gelijk en met nog een halve minuut op de klok kregen de Panters 
een stip die ze gelukkig voor ons misten. De stand bleef gelijk en door dit puntenverlies komen ze op een 
achterstand van twee punten en kunnen ze ook via de groene tafel niet meer voorbij ons, want een gelijk 
puntenaantal wil zeggen dat AKC/Luma altijd doorgaat op basis van het onderlinge duel dat we twee keer 
wonnen. We gaan dus naar Herentals zoals onze supporters scandeerden op het einde van onze wedstrijd. 
 
Veel volk en positief supporters helpen altijd 
In de bijzonder ongezellige zaal van Putse had men waarschijnlijk nog nooit zoveel supporters van een op 
verplaatsing spelende ploeg meegemaakt. Er moest een extra tribune open getrokken worden om onze wel heel 
talrijk opgekomen rood-witte aanhang te kunnen zetten. De man achter de toog wist ook te vertellen dat het zijn 
beste zaterdag van dit seizoen was, om maar even aan te geven dat de sfeer er weer helemaal inzat. Ons 
huisorkest was au grand complet, de frennekes zongen de longen uit hun lijf en iedereen was in rood en wit 
gehuld. Dat dit ALTIJD een positief effect heeft naar onze spelers toe werd ook nu nog aar eens benadrukt. 
Wanneer het even moeilijk werd gingen onze suppo’s even op de gas staan en namen onze spelers deze positieve 
vibe over op het veld. Knap werk rood-wit legioen, we hopen ook de komende weken dankbaar van jullie gebruik te 
mogen maken om enkele titels na te streven. 
 
Het voorbije seizoen: één met ups-and-downs 
Nu de reguliere zaalcompetitie gedaan is hebben we tijd om even terug te blikken op het aan gang zijnde seizoen 
en wat constateren we: we staan zonder puntenverlies op de eerste plaats op het veld, we zijn door een stommiteit 
tegen Ri4A uitgeschakeld in de beker (dat is mooi voor de raad van bestuur want nu kunnen jullie op 1 mei onze 
toog bemannen 😊) en we spelen kruisfinales… Da’s toch een mooi rapport om voor te leggen zou je dan stellen. 
AKC/Luma is echter bijzonder verwend geraakt de laatste jaren en kan zelfs daarmee niet tevreden zijn. Toegeven 
dat er tijdens het zaalseizoen niet altijd even goed en mooi gekorfbald werd en dat we enkele vermijdbare 
nederlagen slikten, dat er soms vragen waren bij de samenstelling van de ploeg en wat er zich tussen en naast de 
lijnen afspeelde, maar, beste vrienden, woe o wie van alle teams kan een mooier rapport voorleggen? We spreken 
van een zaalseizoen met ups-and-downs maar we staan wel mooi in de halve finales en we weten dat daar alles 
kan gebeuren. Waarom zou AKC/Luma niet in staat zijn om een Boeckenbergske te doen en vanuit een 
underdogpositie een gooi naar de titel zou kunnen doen? Zeker als we weten dat in de halve finale Kwik op het 
programma staat, dat we daar nog een eitje mee te pellen hebben, niet zozeer voor de enigszins uit de hand 
gelopen halve finale van vorig jaar, maar wel omdat ze ons al tweemaal een nederlaag aansmeerden tijdens deze 
zaalcompetitie. We rekenen op sportieve revanche van ons team, onze suppo’s zullen trachten jullie naar 
ongekende hoogten te stuwen. We zijn klaar voor Herentals en dat zullen we daar duidelijk laten blijken. Met 
halve finales voor de fanions, de U19A en de U16A, maken we ons op voor een weekendje Herentals (16 en 17/3) en 
als alles goed verloopt zelfs voor een dagje Herentals op 23/3. 
 
Arbitrage: met ups-and-downs? Neen, alleen met downs! 
Eén constante zagen we dit jaar: de arbitrage, een nul over gans de lijn. We gaan met die flauwekul ook nog verder 
op het veld en we kunnen nu al zeggen dat we ons daar aan doodergeren voor zover dit nog niet duidelijk most zijn. 
Dat is iets dat ons door onze strot wordt geduwd, waarin de ploegen niet gekend worden, waar we plots gans 
andere duo’s zien verschijnen en waar dan van gezegd wordt dat het experiment positief geëvalueerd is. Door wie? 
Zeker niet door de raad van bestuur van AKC/Luma, maar daar zal de KBKB wel niet wakker van liggen zeker? 
Ook zaterdagavond zagen we weer fases waarbij beide scheidsen een 100 % andere mening hadden over dezelfde 
fases. Er werden slechts twee strafworpen gefloten in gans de wedstrijd en dat waren dan nog twee verkeerde 
beslissingen ook. Laat ons dan stellen dat de spelers het niet moeilijk maakten met veel te hard spel en dat we wel 
iets meer hadden verwacht van dit nieuw samengestelde duo.  We vragen ons nu al af welke duo’s zullen afkomen 
op zaterdag 16/3. Misschien kan je de clubs in onderling overleg een duo laten voorstellen, wedden dat we dan wel 
een betere leiding krijgen… 

Pit 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 
 

Promoleaque U19 A RIVIERA/DEURNE  U19 A  AKC/LUMA U19 B  13  16 
Promoleague U14  B SPARTACUS/NDN U14 BOECKENBERG U14 B 11  7 
Promoleague U12 A  CATBA U12 AKC/LUMA U12 4  6 
Topleague U19 PUTSE U19 A AKC/LUMA U19 A 15  31 
Topleaque U16 PUTSE U16 A   AKC/LUMA U16 A 12  30 
Promoleague U16 A VOBAKO U16 B AKC/LUMA U16 B 11  12 
TOPLEAGUE C PUTSE C AKC/LUMA C 11  14 
TOPLEAGUE B PUTSE B AKC/LUMA B 18  26 
TOPLEAGUE A PUTSE A AKC/LUMA A 15 18 
1STE GEW B AKC/LUMA 2  MINERVA 2 12  9 
1STE GEW F AKC/LUMA 3   TEMSE 3   8  12 

 
 

BERICHTEN 
 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Op zaterdag waren we getuige van de wedstrijd van onze U19A en we moeten stellen dat ze een mooie generale 
repetitie hielden voor hun halve finale tegen Boeckenberg op 17/3. We zagen een raak treffende Kian die uit zowat 
alle hoeken binnen kegelde, een fantastisch op elkaar ingespeeld lijkend duo Raf en Lars en wat ons nog het meest 
charmeerde de onvoorstelbare verdedigingskracht van Loran die zijn tegenstrever het zuurste weekend van de 
competitie bezorgde. Langs dameszijde een scherp schietende Famke, twee sisters die op niveau speelden en een 
alomtegenwoordige Chaya. Ze speelden hun tegensrevers eenvoudig weg met 15 – 31 en zijn duidelijk klaar voor 
het grotere werk. 
De U16A herpakten zich na de mindere wedstrijd van de week voordien, legden er ook 30 binnen en spelen op 16/3 
hun halve finale tegen Boeckenberg. Iedereen in rood en wit in Herentals voor deze beide jeugdploegen die uw 
steun verdienen. 
Bij de U16B een krappe zege met 11 – 12 tegen Vobako, nadat ze zwaar achter stonden en in de laatste seconden 
nog met de overwinning aan de haal gingen. Zij eindigen daarmee op een mooie tweede plaats na een sterk 
zaalseizoen. Knap hoor! 
Onze U19B sloten af met een overwinning en eindigen op een zesde plaats. Zij speelden een degelijk zaalseizoen 
maar moesten enkele keren nipt de duimen leggen, toch een mooi zaalseizoen durven we stellen. 
De U12 eindigen in de promoleague op een knappe vierde plaats en ook zij kunnen terugblikken op een knap 
zaalseizoen. 
Het samenwerkingsverband tussen Spartacus/NDN en AKC/Luma heeft bij de U14 mooie resultaten opgeleverd. 
Ze waren net niet opgewassen tegen Scaldis, dat op de eerste plaats eindigt, maar met een tweede plaats heeft 
deze ploeg het ongelooflijk goed gedaan. 
Bij de senioren een knappe zege van onze C-ploeg tegen rechtstreeks concurrent Putse en de eerste zaalkampioen 
bij AKC/Luma is gekend. Van harte gefeliciteerd C-tjes, jullie hebben een super seizoen gespeeld in bijzonder 
moeilijke omstandigheden. We hopen dat daar volgend seizoen verandering in komt en dat de KBKB jullie dan een 
volledige kalender kan aanbieden. 
Ook onze B-ploeg sloot af met een zege en had mits een betere start van de competitie kunnen meedoen voor de 
hoofdprijs. Die eerste twee zwakke wedstrijden en enkele scheidsrechterlijke dwalingen bij wedstrijden van onze 
B-ploeg zorgden ervoor dat we net niet ver genoeg kwamen, maar al bij al speelden jullie een voortreffelijk seizoen. 
Wat de A-ploeg betreft dat kon je al uitgebreid lezen. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Tot de laatste minuten de zenuwen getart, 
Maar nu gaan toch de X-finales van start! 
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2. LOTTO 
Nummer: 31 
Winnaars: Pit Van Dyck en Chris+Regine Palinckx 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: €67,4 in de pot voor volgend zaalseizoen 
 
4. NIEUW LID 
Deze week kunnen we met plezier weer een nieuw jeugdlid verwelkomen: 
 Louise Willemkens - Bethaniënlei 23b - 2980 Zoersel - °24-02-2013 (U6)  
Veel plezier bij onze club. 

Martine 
 

5. 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 

 

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 

 
7. 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 

 
8. 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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9. 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 
 
10. 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!  
 
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…) 
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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.  
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) Finn Van Mieghem 
Familie Aerenhouts-Laeremans Jade Van Mieghem 
Jos Duchesne Sigrid Traets 
Familie Duchesne en Partners Sven Van Mieghem 
Familie Palinckx-Verhoeven Gerard Van Mieghem 
Agidens Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
François Peire Lara Grasso 
Frank Wilms Karel Bastiaensen 
Jef Windels Heirman Lias en Liz 
Ronny Remeysen Elke Vanherck 
Sandra Kegeleers Yacine Vanherck 
Demets Katrien Bocxstael 
Max Bedeer Yari Vervoort 
Sam Bedeer Familie Rudy en Christel Peeters 
Brooklyn De Maeyer Familie Benny Noens 
Agnes de Boer  Frank, Monique, Sven Hardies 
Lin de Meester Ernst Davidts 
Fen de Meester restaurant kern 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Noah Horemans 
Driesen-Van Peteghem Elke Vanherck - oorbellen 
Dewinter-Hufkens Simona Debeve (moeke Steffi) 
Anneke Peeters Danny Hardies 
AKC 3 Anita Van den Eynde 
Uit sympathie Francine Sels 
Nancy de Boer Recreanten 
Kevin Van den Berg Tom Goddefroy 
Rita Van Steenbergen Nathan Jassin 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Margaux Jassin 
Thore Cordon Ben Jassin 
Ebe Cordon MVB Construct 
Charlotte Bocxstael Lotte De Ryck 
Steffi Peeters en Wim Harrus Raf De Ryck 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Ronny Claes 
Paula Verwimp U6, benjamins 
Paul Boudiny Matthias Cambré 
Yvonne Duchesne Lotte Audenaert 
Sepp Van Mieghem € 31.537,17 
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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 
 
 

Nieuw lid 
 
 

 
 
Deze week kunnen we opnieuw een nieuw AKC/Luma-lid verwelkomen. Louise Willemkens 
komt onze U6-groep vergroten. Wij wensen Louise heel veel plezier bij onze leuke rood-witte 
vereniging. 
 
 
 

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. Carnaval bij AKC/Luma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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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. 
 

 
 
 
3. Halve Finales met AKC/Luma 
 
 
Zaterdag 16/03 speelt onze U16 de halve finale om 14u30 
tegen Boeckenberg in Herentals. Om 19u30 speelt de 
eerste ploeg tegen Kwik in datzelfde Herentals. Zondag 

17/03 is het dan 
de beurt aan onze 
U19 die het om 
15u00 opnemen ook tegen Boeckenberg en weer in 
Herentals. We hoeven het waarschijnlijk niet meer te 
vragen maar toch! Zoek al je rood-witte kleren en 
supporterspullen bij elkaar en kom onze 3 teams naar 
de overwinning roepen. Tijdens het WE van 16-17/03 is 
er slechts 1 place to be en dat is Herentals. Allen 
daarheen dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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, 
regenvestjes en handdoeken 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/ 
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5. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lenteprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
Hieronder volgt het nieuwe schema voor onze jongste korfballertjes tot aan de grote vakantie. Uiteraard zijn alle 
geplande activiteiten op het AKC/Luma-terrein, hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 mei op onze nieuwe locatie????...dit 
dien je te volgen via de FLITSEN, wedstrijden van de Speelgelegenheid worden tevens via de FLITSEN  wekelijks 
medegedeeld. Hieronder info over trainingen 
 
ploeg wo zat 
U6  14u00-15u00 
U8 Op uitnodiging 14u00-15u00 
U10 18u45-19u45 13u00-14u30 
 
datum wat Voor wie 
4 –10/03 Krokusvakantie: geen training  U10 
Za 9/03 Carnaval op AKC/LUMA voor allen van 2 tot 12 jaar  U6-U8-U10-U12 
Wo 13/03 Eerste woensdagavondveldtraining, jiepie!!!! Terug naar het AKC/Luma-terrein 

met na de training de “bosjes” in!!!!! 
U10 

Za 16/03 Onze U16-ers spelen te 14u30 een halve finale in Herentals, daarom verplaatsen 
we de geplande trainingen naar de ochtend te 10u30. 
Wij hopen jullie allen als supporters in ROOD-WITTE OUTFIT te begroeten 
tijdens de avond voor de halve finale van de Topleague met AKC/Luma 1 in de 
hoofdrol…. 
WE ARE AKC, WE ARE AKC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

U6, U8 en U10 + 
suppo’s 

Zo 17/03 Onze U19-ers spelen de halve finale te 13u00, allen opnieuw op post om hen naar 
een overwinning te roepen!!!!! 

U6, U8, U10 + 
suppo’s 

Wo 20/03 Training U10 
Za 23/03 Ook hier weer een eventuele aanpassing van de trainingsuren: 

‐ 12u15: eventueel finale voor U16 
U6, U8, U10 + 
suppo’s 

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 Maite (?), 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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‐ 16u00: eventueel finale voor U19 
‐ 20u00: eventueel finale voor AKC/Luma 1 

We believe in RED&WHITEn dus training te 10u00 op AKC/Luma en daarna naar 
Herentals om te SUPPORTEREN 

Wo 27/03 Training U10 
Za 30/03 Training + kleuters van Axi-joma worden uitgenodigd om mee te trainen. 

Als hapje: pannenkoeken voor alle aanwezigen 
U6, U8 + U10 

Wo 03/04 Training U10 
Vr 05/04 Laatste fuif in oude kantine  
Za 06/04 Training U6, U8 + U10 
Wo 10/04 Geen training: paasverlof  
Za 13/04 Geen training: paasverlof  
Wo 17/04 Geen training: paasverlof  
Za 20/04 Training – eventueel paastornooi op Vobako voor U6 en U10 U6, U8 + U10 
Zon 21-4-
2019 

Paasontbijt voor wie heeft ingeschreven (info in flitsen) 
Op deze dag wordt AKC tevens 98 jaar!! Hipperdepiep hoera!!!!!! 

Voor alle 
deelnemers 

Wo 24/04 Training U10 
Za 27/04 Training, na de training: paaszoektocht voor U6: lees paaseieren rapen: alle U6-

ers brengen een mandje mee om de paaseitjes in te steken  
U6, U8 + U10 
U6 

Wo 01/05 Bekerfinale senioren georganiseerd door AKC/Luma op de nieuwe locatie  
Za 04/05 Training: bijzonderheid: vanaf nu op de nieuwe locatie 

Na de training: Korfbalkoning en Korfbalkoningin: per jeugdreeks U6, U8 en U10 
Daarna gezonde fruitspiezen: dankzij de hulp van Irma, Rosita en Danny 

U6, U8 + U10 
U6, U8 + U10 

Wo 08/05 Training U10 
Za 11/05 Veldtraining 

Voor U6 een specialleke: Omnisport-trofee (info volgt apart in de flitsen) 
Na de training: popcorn smullen: dankzij alweer Irma, Rosita en Danny 
Darts-tornooi voor wie heeft ingeschreven. 

U6, U8 + U10 
U6 
U6, U8 + U10 
 

Wo 15/05 Training U10 
Za 18/05 Training 

Rally door oud Deurne + Spaanse avond (info apart in de flitsen) 
U6, U8 + U10 
 

Wo 22/05 Laatste woensdagtraining U10 
Za 25/05 Training met als afsluiter het eten van poffertjes U6, U8 + U10 
Do 30/05- 
za 01/06 

Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk voor alle jeugdleden vanaf 6 
jaar 

 

Za 08/06 Laatste training voor U6 
Combi-tornooi voor U8 en U10 
Eindeseizoensviering op AKC/Luma voor alle leden en hun ouders, BBQ en 
afscheid van dit leuke korfbaljaar ( aparte info via de flitsen ) 

U6 
U8 en U10 
Alle leden en hun 
ouders 

 
En ja, dan is het voorbij: het korfbalseizoen 2018-2019 zit erop!!!! 
Hopelijk positieve examens en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes …alle coaches hopen jullie terug te 
zien in het nieuwe korfbaljaar. 
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Maite, Bert, Vanja en Jana, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 9 maart 2019 en zondag 10 maart 2019 

Geen wedstrijden 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U14 
 
Spartacus -AKC/Luma  -  Boeckenberg  : 11 - 7 
Aanval: Yasmine Céline Lucas (5) Dean (2) 
Verdediging: Jade (2) Mira lowie (1) Kamiel 
Bank: Fay en Tibo (1) 
 
Laatste wedstrijdje in de zaal voor onze nieuwbakken ploeg. Van een geslaagd zaalseizoen mag zeker gesproken 
worden. We eindigen op een mooie en terechte 2de plek net achter een ploeg die we bewezen hebben aan te 
kunnen. We lieten het echter afweten tegen de kleine broertjes en kwamen net dat puntje te kort. Maar al bij al 
een mooie prestatie. Opvallend is ook hoe Geert en Bjorn deze ploeg hebben leren korfballen. De vooruitgang van 
onze kids is duidelijk  zichtbaar. De samenwerking tussen Spartacus en Akc/Luma is toch zeer succesvol en deze 
ploeg raakt meer en meer op elkaar ingespeeld. Spijtig dat deze samenwerking een beetje in de vergetelhoek zit op 
Akc/Luma.. vorige week hebben we nog aan mensen van AKC/Luma moeten uitleggen  dat de U14 samen is met 
Spartacus..  Nu we de komende veldcompetitie op Akc/Luma zullen afwerken, zullen de meesten ons wel ‘s zien 
passeren.  
De wedstrijd  was echt een eindeseizoenswedstrijd … bij ons enkele afwezigen en bij Bkc waren ze juist met 8,  
voorts nog  een scheidsrechter die ook overal was met zijn gedachten behalve in sporthal Antwerpen Kiel.  
We sloten deze wedstrijd winnend af en trekken met een positief gevoel naar het veld.  

Sven 
 

U16 A 
 
Putse  – AKC/Luma :  12 - 30  (7 - 13) 
(doelpunten/pogingen) 
 
Dames : Lisa 2/7 – Lotte 3/13  - Kadisha 3/12 – Nina 5/14 (Femke 1/8) 
Heren :  Luwis 3/10 – Renzo 6/9 - Vinnie 1/11 - Ernst 6/28 (Kyan) 
 
Verplicht nummertje. Onze laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen een mogelijke tegenstrever in 
Herentals. Goede oefenmatch om te zien waar we staan, maar niet meer dan dat want voor ons geen verdere 
betekenis. Wat konden we hier verwachten, een ploeg met het mes tussen de tanden om die laatste kans op 
Herentals te halen of een gelaten ploeg. Bij winst of zelfde resultaat als BKC zou het Putse worden en anders 
BKC. Uiteindelijk worden het de Panters want we konden hier niet echt spreken van een match. We starten stroef, 
het schot wil niet echt mee, maar van zodra we even doordrukken en iets meer op inside beginnen te spelen, lopen 
we snel uit. Nadien kunnen we rustig terug overschakelen op ons spelletje om te eindigen met een dertiger. Mooi 
resultaat na een iets mindere match, maar als je afwerkt aan 26% kunnen we moeilijk spreken van een mindere 
dag. Putse geloofde er zelf niet genoeg in om het ons moeilijk te maken en altijd spijtig dat een ploeg Herentals 
moet missen op de meet.  Wel een mooi parcours van Putse en succes in de Beker zou ik zeggen en hopelijk, voor 
beide ploegen, zien we elkaar daar in de finale, maar eerst hebben we allebei  nog een zware klip te ronden. Dit 
zijn uitdagingen voor later want nu hebben we onze focus nodig op Herentals. Na een reguliere competitie met een 
meer dan mooi resultaat : een doelsaldo van 250, gemiddelde afwerking van 22% en gemiddeld aantal doelpunten 
van net geen 27 per wedstrijd. Impressionante cijfers voor een U16 ploeg,  maar haal je daar iets mee ? Niets want 
alles in de zaal wordt bepaald in Herentals. Hoe het daar zal lopen, hebben jullie zelf in handen. Een weekje een 
beetje rust, kleinere kwaaltjes laten helen, sommigen  nog wat matchen met de U15 en U17-teams om dan 
volgende week een week volledige focus (hopelijk 2 weken) op Herentals. Daar voor elkaar spelen, de opdrachten 
uitvoeren en vooral genieten van het spelletje. Als het wat minder gaat, niet stressen, blijven ballen, veel bewegen 
(ook zonder bal en op voorhand), veel kruisen. Denk er ook aan dat we iedereen nodig hebben gehad en zullen 
nodig hebben. Onze bank (en onze coachen) hebben in de vorige matchen tegen Vobako en Temse uiteindelijk het 
verschil gemaakt. Dit kan ook nodig zijn daar. AKC staat als een blok achter jullie en zorg eerst maar voor de scalp 
van de panters. Onderschat hen niet. Ze hebben een groot en sterk dameskwartet, waar onze dames hun handen 
meer dan vol mee zullen hebben, en kleine maar vinnige en goed schietende heren. Met de juiste focus komt het 
goed. Denk eraan: vooral GENIETEN en niet stressen, dat is voor niets nodig.  

Succes.  
DN  
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U16 B 
 
Vobako - AKC/Luma : 11 - 12 (9 - 5) 
 
Aanval: Jolien - Lisa/Femke - Kian - Rune   
Verdediging: Femke/Kadisha - Lotte - Matthias/Noah - Albert 
Eerste helft: Tweede helft: 
1 - 0: Shot tegen Matthias 9 - 6: Penalty Kadisha 
2 - 0: shot heer Matthias 10 - 6: shot dame Jolien 
2 - 1: Inloper Lotte na pas Matthias 10 - 7: shot Femke 
3 - 1: Inloper dame Jolien 10 - 8: Shot Kian na pas Jolien 
4 - 1: Shot heer Albert 10 - 9: Inloper Albert 
4 - 2: Shot Rune na pas Lisa 11 - 9: Inloper dame Femke  
5 - 2: Inloper heer Rune 11 - 10: Shot Femke na pas Kian 
6 - 2: Shot dame Lisa 11 - 11: Shot Rune na pas Femke 
6 - 3: Shot Lisa na pas Rune 11 - 12: Shot Albert 
7 - 3: Penalty na fout op Albert  
7 - 4: Shot Lotte na pas Kadisha   
8 - 4: Shot dame Jolien  
8 - 5: Doorloper Kian na pas Jolien   
9 - 5: Penalty heer Albert   

 
Jolien: 0/3 - Lotte: 2/0 - Lisa: 1/1 - Femke: 2/1 - Kadisha: 1/0 
Matthias: 0/2 - Kian: 2/0 - Noah: 0/0 - Albert: 2/3 - Rune: 2/1 

Vandaag naar Vobako met een onvolledige ploeg.  Kia en Noah hadden zich deze week gekwetst, Matthias was ook 
nog niet 100%, Evi was op skireis en we misten nog steeds Milla. Gelukkig werd er vervanging voorzien door de 
U16A: Kadisha, Lisa, Femke en Luwis.  Bedankt aan de spelers en ouders van de U16A om na hun eigen match 
deze verre verplaatsing voor ons te maken. Dit wordt enorm geappreciëerd, want het is toch niet altijd zo 
vanzelfsprekend.  Ook bedankt aan Marc Bocxstael om in te springen als coach. 

De match zelf kwam maar moeizaam op gang, met passen die niet juist terecht kwamen, de rebound ontbrak 
dikwijls en acties bleven uit. Zo kwam Vobako op voorsprong tot 4-1 en ze hebben deze voorsprong bijna de hele 
match volgehouden. Daar waar we andere matchen vaak een vlot samenspel kenden, was er hier meer een 
paniekspel met te vele individuele acties, shots van een te verre afstand en 2 penalties tegen. Zo gingen we de rust 
in met 4 punten achterstand, dan nog rekening houdend met het feit dat Vobako een zeer slecht 
afwerkingspercentage had.   Tijdens de rust keerde de kalmte echter weer en kon er toch gelachen worden.   
Misschien kwam het hierdoor of door de peptalk, maar in de tweede helft vonden we onze kracht terug en lieten we 
onze koppen niet zakken. Traag maar zeker vochten we voor elk puntje terug zodat we van een 9-5 achterstand 
naar een 11-10 terug kwamen. De spanning bleef stijgen en ook het publiek ging er terug in geloven.   Vobako ging 
zienderogen achteruit en moest met lede ogen toezien hoe we tenslotte in de laatste minuten gelijk kwamen. Die 
laatste minuten waren de spannendste van de hele match waar wij een verdiend laatste punt behaalden met een 
11-12 stand en een apotheose en ontlading tot gevolg. Een mooie afsluiter voor het zaalseizoen! 

Ondanks deze overwinning moeten we toch blijven aandacht geven aan onze werkpunten; passing, rebound en 
afwerking, willen we niet ons succes moeten laten afhangen van het falen van de tegenstander.  Toch een dikke 
proficiat voor allen, jullie hebben allen jullie best gedaan en er voor blijven gaan. Ook een proficiat voor Lotte, onze 
jarige van de dag. 

Feedback van Marc: Zwakke eerste helft, maar sterke tweede helft. Hoewel iedereen ongeveer wel weet wat hij/zij 
moet doen tijdens de match moet het vaak nog langs de zijlijn geroepen worden eer het gebeurt.  

                           Bart 
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