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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – FLORIANT A : 20 - 22 
NIET VERDEDIGEN = NIET WINNEN 

 

Aanval:  Jari (2) – Jarre (7) – Jade (2) – Elke (0) 
Verdediging: Sayer (2) – Lars (4) – Shiara (1) – Maite (1) 
Ingevallen: Levi (0) – Jiska (1)  
Scheids:  Vincent Van der Beken – Kenny Lauret 
 

2 1 - 0 Jarre achter korf  1 11 - 12 Lars schot 
4 2 - 0 Jarre schot  2 11 - 13 Anke Meganck schot 
5 2 - 1 Stefanie Van den Abeele schot  4 12 - 13 Jarre stip 
7 3 - 1 Lars schot  5 12 - 14 Arne Van Damme schot 
7 4 - 1 Jade schot  6 13 - 14 Lars schot 
7 4 - 2 Saar Seys schot  8 13 - 15 Lars Courtens inloop 
8 5 - 2 Sayer stip  11 13 - 16 Lennert Impens schot 
9 5 - 3 Niels Delbeke inloop  12 14 - 16 Jari schot 

11 5 - 4 Lennert Impens schot  12 14 - 17 Niels Delbeke korte kans 
12 6 - 4 Jarre stip  14 14 - 18 Lars Courtens stip 
13 7 - 4 Lars schot  15 15 - 18 Maite schot 
14 7 - 5 Anke Meganck inloop  15 15 - 19 Lennert Impens achter korf 
16 8 - 5 Jarre schot  16 16 - 19 Sayer schot 
17 9 - 5 Jari schot  18 16 - 20 Lars Courtens stip 
20 9 - 6 Lars Courtens schot  21 17 - 20 Jade omdraaier 
21 9 - 7 Anke Meganck schot  26 18 - 20 Jarre schot 
24 9 - 8 Hanne Van den Abeele schot  28 18 - 21 Lars Courtens schot 
30 9 - 9 Hanne Van den Abeele onder korf  30 19 - 21 Jiska korte kans 
33 9 - 10 Lars Courtens stip  34 20 - 21 Jarre schot 
34 10 - 10 Shiara korte kans  35 20 - 22 Hanne Van den Abeele schot 
35 10 - 11 Anke Meganck schot        
35 10 - 12 Lennert Impens schot        

 
 

Op een vrijdagavond om 21.15 u van start gaan met een korfbalwedstrijd kunnen we niet écht ideaal noemen. We 
speelden drie weken niet en dan opeens uitpakken met een ‘nachtwedstrijd’ daar hadden we bij voorbaat onze 
bedenkingen over. Geen sfeer, geen ambiance en vooral ook geen volk, niet echt een wedstrijd om naar uit te kijken 
dus. Bovendien speelde The Great Old thuis tegen Standard en hadden we bijgevolg een heleboel supporters die 
liever naar “den Antwaarp” gingen kijken, ze hadden overschot van gelijk zou later blijken want onze rood-witte 
voetbalvrienden maakten wél een vuist en zitten op schema voor Europees voetbal. 
 
We openden nochtans energiek en kwamen uitstekend uit de startblokken. Jarre en Lars zorgden bij aanvang voor 
de nodige doelpunten en het was mede onder hun impuls dat we op een comfortabele 9 – 5 voorsprong kwamen en 
toen… besloot AKC/Luma dat het genoeg was en verkwanselde zowat alle kansen en verdedigde niet meer. 

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

  
Nummer 34                                  Jaargang  98                              29 april 2019 
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Het ging in één ruk - op zestien minuten tijd, waarin de onzen geen enkel doelpunt scoorden - naar 9 – 10 en bij de 
rust stonden we er zelfs twee in het krijt (10 – 12). Zoals we dat al zo dikwijls tegen Floriant hadden meegemaakt 
lieten we het na een goede start ook hier weer liggen. 
De Floriant-dames namen de bovenhand en legden er 9 binnen tegenover 5 voor de onzen. Er werd over heel de lijn 
bijzonder zwak verdedigd, de steun werd té gemakkelijk toegelaten en bovendien werd er dikwijls onoordeelkundig 
ingestapt. Kortom, verdedigend was het een mager beestje en op die manier was het ook duidelijk dat je niet kan 
winnen. Onze coachen zochten naar oplossingen: Jari en Maite werden gewisseld van vak, Levi en Jiska werden 
ingebracht, maar ook deze ingrepen brachten weinig zoden aan de dijk. Verdedigend werd het door de vakwissel 
van Maite weliswaar iets beter, aanvallend bracht het langs beide kanten echter niet zoveel op. Wanneer we dan 
ook nog wat kansen onder de korf en open korte kansen en inlopers begonnen te missen was het helemaal duidelijk 
dat we niet gingen terugkomen. Halfweg de tweede helft stonden we liefst vier doelpunten in het krijt en zagen we 
de negativiteit van sommigen de bovenhand halen. Er stond geen ploeg meer op het veld en met individueel talent 
hebben we nog niet veel matchen gewonnen. Er werd niet genoeg een vuist gemaakt en met commentaar te geven 
op medespelers, coachen en scheidsrechter ga je zeker geen wedstrijden winnen. We kwamen uiteindelijk nog tot 
op 1 doelpunt terug dankzij de zevende treffer van Jarre en één van de ingekomen Jiska, maar de wedstrijd was 
toen spijtig genoeg al gespeeld en met een negende treffer van de Floriant-girls werden we eigenaar van een eerste 
nederlaag op het veld. 
 
Scheidsrechters zeker niet slecht 
Alweer een nieuw duo deze keer, Vincent Van der Beken stond deze keer aan de zijde van Kenny Lauret. We 
moeten stellen dat beide heren een degelijke wedstrijd floten en zeker geen invloed hadden op de uitslag en het 
wedstrijdverloop en dat is de laatste weken al heel wat. De gele kaart van Jari, waarover we hier geen uitspraak 
gaan doen of ze al dan niet terecht was, brengt ons wel in de problemen want we zullen hem wederom een week 
geschorst moeten missen. 
 
Tegen Boeckenberg moet het beter 
Indien we ons van een thuiswedstrijd willen verzekeren bij de kruisfinales zal er zondag uit een ander vaatje 
moeten getapt worden, of het wordt nog moeilijk. Bij winst is dat quasi een zekerheid, laat ons er dus als one team 
alles aan doen om dat toch al zeker binnen te halen. 

Pit 
  

BOECKENBERG A - AKC/LUMA A  : 17 - 19 
THUISWEDSTRIJD BIJ KRUISFINALES IS BINNEN 

 

Aanval:  Jari (5) – Levi (4) – Jade (2) – Jiska (1) 
Verdediging: Sayer (2) – Jarre (5) – Shiara (0) – Shari (0) 
Ingevallen: Elke (0) – Raf (0) – Maite (0)  
Scheids:  Ben Morel – Robin De Backer 
 

1 1 - 0 Jesse schot  1 6 - 12 Jade korte kans 
1 1 - 1 Jiska schot  1 7 - 12 Karen schot 
9 2 - 1 Matti inloop  4 8 - 12 Matti stip 
9 2 - 2 Sayer onder korf  5 8 - 13 Jari schot 

14 2 - 3 Levi schot  10 8 - 14 Jari inloop 
19 3 - 3 Tias achter korf  13 9 - 14 Matti schot 
20 3 - 4 Sayer stip  14 10 - 14 Matti stip 
23 3 - 5 Jarre schot  15 11 - 14 Lisa schot 
24 3 - 6 Levi schot  16 11 - 15 Jari stip 
25 3 - 7 Jari stip  17 12 - 15 Matti achter korf 
27 4 - 7 Matti stip  19 13 - 15 Matti achter korf 
27 4 - 8 Jarre schot  24 14 - 15 Thomas stip 
28 5 - 8 Thomas schot  26 14 - 16 Jari stip 
30 5 - 9 Levi schot  26 15 - 16 Nikki achter korf 
31 5 - 10 Jarre schot  27 15 - 17 Jarre schot 
32 6 - 10 Karen schot  28 16 - 17 Thomas stip 
33 6 - 11 Jade schot  29 16 - 18 Levi achter korf 

       31 16 - 19 Jarre schot 

       35 17 - 19 Matti schot 
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In een gewijzigde opstelling met Jiska en Shari i.p.v. Maite en Elke en Levi i.p.v. Lars ging de wedstrijd tegen 
Boeckenberg van start. Heel wat aangenamer qua sfeer en ambiance deze keer, er waren veel supporters afgezakt 
naar het Boeckenberg Sportcenter. De Panters misten enkel Nick Janssens maar stond voor de rest compleet aan 
de inworp, het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden en dat werd het uiteindelijk ook. 
 
Na 1 minuut stond het al 1 – 1 met doelpunten van Jesse en Jiska, daarna was het in de andere vakken aftasten 
en duurde het even voor we onze draai gevonden hadden. We lagen boven zowel qua kansen als qua rebound maar 
het wou afwerkend niet direct lukken. Gelukkig deden onze twee “kleintjes” Jiska en Shari het verdedigend 
uitstekend en hielden de gevaarlijke Panter-lady’s uit de korf. Levi besloot toen dat het zijn dagje ging worden 
(Boeckenberg lijkt zijn geliefkoosde tegenstrever te zijn) en legde er 4 binnen en lokte bovendien nog een strafworp 
uit. Knappe prestatie, waarmee hij bewees  dat we nog steeds op hem kunnen rekenen als het écht nodig is. 
 
Het belang van de partij was groot, bij winst wisten we dat we quasi zeker zouden zijn van een thuiswedstrijd 
tijdens de kruisfinales en Boeckenberg moest winnen om nog een kans te maken op diezelfde kruisfinales, bij 
verlies zouden ze daarvoor volledig uitgeschakeld zijn en zelfs moeten oppassen om niet op de voorlaatste plaats te 
eindigen. Door dit feit werden de duels op het scherp van de snee betwist en werd er op het randje en soms er over 
gespeeld door beide teams. Bovendien moest er rekening gehouden worden met de manier van fluiten van het duo 
Morel-De Backer, die beiden een eigen stijl van fluiten hebben die niet met elkaar overeenkomt. Moeilijk om je 
daaraan aan te passen. De verslaggever langs de andere zijde liet het volgende optekenen: “Na de wedstrijd van 
vandaag vraag ik me opnieuw af wat de bedoeling is van de 2 scheidsrechters.  Fouten onder de korf worden niet of 
nauwelijks bestraft.  En dan heb ik het niet over een duwtje, maar de catchgrepen langs beide zijden waren niet te 
tellen.  Ik ga me eens informeren wat er tegenwoordig onder “gecontroleerd contact” wordt begrepen, want dit had 
nog bitter weinig met korfbal te maken” en daar kunnen we ons wel in vinden. Daarenboven lag de stijl van fluiten 
van de ene ons veel beter dan de stijl van de andere, wat het er net deed op lijken of er één telkens in het voordeel 
van  AKC/Luma floot en één in het voordeel van de Panters… 
 
Gelukkig konden de spelers zich deze keer onder controle houden en speelden ze het spelletje slim en pasten zich 
zoveel mogelijk aan het scheidsrechtersduo aan. Waren wij afgelopen vrijdag nog diegenen die alle open kansen 
misten, dan was dit deze keer weggelegd voor Boeckenberg. Als Jesse dient vervangen te worden door een gebrek 
aan trefzekerheid wil dat zeggen dat hij ofwel niet in de wedstrijd zat ofwel dat zijn tegenstrever sterk verdedigde, 
als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat het deze keer het eerste was. Als Jesse slechts 1 keer op het scorebord 
komt is het een moeilijke zaak voor Boeckenberg om nog te kunnen winnen, dat werd deze keer pijnlijk duidelijk. 
Matti nam die topschutterstaak wel van hem over maar dat was niet genoeg. Het wordt nog moeilijk voor de 
Panters. 
 
Even zag het er nochtans naar uit dat we ook nu onze voorsprong weer uit handen zou gegeven toen Boeckenberg 
terugkwam van een zes doelpunten achterstand tot op 1 doelpuntje, maar toen waren er gelukkig onze 
topschutters Jarre (5) en Levi (4) om alle gevaar te bezweren. 
 
Een knappe prestatie van ons team dat zich na de vermijdbare nederlaag tegen Floriant dubbel zette en voor de 
winst ging. Knap! We zagen een collectief sterke prestatie en dat geeft ons hoop voor de volgende weken. 
 
Door het verlies van Kwik tegen Sikopi blijven we alleen op kop en zijn we nu al 100 % zeker van een 
thuiswedstrijd bij de kruisfinales, niet slecht op drie wedstrijden voor het einde van de competitie zouden we 
durven stellen. En laat nu aub alle negatieve kritiek verdwijnen. We speelden de kruisfinales in zaal en staan 
alleen eerst op het veld, zo slecht zal het dan toch allemaal niet zijn…  
 
We speelden Kwik op twee punten (volgende week gaan we voluit voor de winst tegen de Biekes en Borgerhout en 
Floriant staan al op zes punten en kunnen met nog drie wedstrijden te gaan niet meer terugkomen vermits het 
onderling duel tegen beide tegenstrevers in ons voordeel pleit. Maak je dus maar al op voor 26 mei, iedereen is in 
het land omdat hij/zij moet deelnemen aan de verkiezingen, we verwachten dan ook een massa supporters om onze 
spelers naar de finale te helpen die de week nadien op zaterdag 1 juni op ASKC zal gespeeld worden. 

Pit 
 
 

Spreuk van de Weuk 
Een weekend van Down én Up, 
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Maar we gaan nog steeds voor de Cup !! 
 

 

VOLGENDE WEDSTRIJDEN  
 

ZONDAG 5 MEI 2018 
 

15u30: AKC/LUMA A – KWIK A 
14u00: AKC/LUMA B – KWIK B 
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 – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet Simen – Van 
Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Harneveldt Yve – Van Herck Robbie – Vervoort Yari 
 

11u00:  AKC/LUMA 4 – SCALDIS 3 
Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen 
Wendy - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick – De Prins Toby –  Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg Wolfgang 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

Promo U14  D CATBA U14 SPARTACUS/NDN U14 3  4 

Promo U12 B AKC/Luma U12 SCALDIS U12 2  3 

Topleague A AKC/Luma A FLORIANT A 20  22 

Topleague B AKC/Luma B FLORIANT B 15  13 

Topleague C AKC/Luma C FLORIANT C 11  10 

BVB U16 1/2 FIN TEMSE AKC/Luma 7  8 

BVB U19 1/2 FINN AKC/Luma BOECKENBERG 10 11 

Promo U14  D FLORIANT U14 A SPARTACUS/NDN U14  4  5 

Promo U12 B KWIK U12 AKC/Luma U12 4  2 

1Ste Gew C PUTSE 2 AKC/Luma 3 6  14 

Promo U19 B MINERVA U19 AKC/Luma U19 B 13  5 

Promo U16 B AKC/Luma U16 B SIKOPI U16 A 6  7 

1ste Gew A VOORWAARTS 2 AKC/Luma 2 20  16 

2De Gew B RIVIERA/DEURNE 5 AKC/Luma 4 3  10 

Topleague A BOECKENBERG A AKC/Luma A 17  19 

Topleague B BOECKENBERG B AKC/Luma B 21  14 
 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

8/05/2019 20:00 Top U16 A AKC/Luma U16 A PUTSE U16 A 
11/05/2019 14:30 Top U16 A VOBAKO U16 A AKC/Luma U16 A 
11/05/2019 13:00 Promo U16 B VOBAKO U16 B AKC/Luma U16 B 
11/05/2019 15:05 Promo U14  D BOECKENBERG U14 B SPARTACUS/NDN U14 
12/05/2019 9:45 Top U19 B SCALDIS U19 A AKC/Luma U19 A 
12/05/2019 11:00 Promo U12 B SCALDIS U12  AKC/Luma U12 
12/05/2019 11:00 1Ste Gew A MINERVA 2 AKC/Luma 2 
12/05/2019 12:15 1Ste Gew C HOBOKEN/MERCURIUS 2 AKC/Luma 3 
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12/05/2019 11:00 2De Gew B VOORWAARTS 5 AKC/Luma 4 
12/05/2019 14:00 Topleague A PUTSE A AKC/Luma A 
12/05/2019 15:30 Topleague B PUTSE B AKC/Luma B 
12/05/2019 12:40 Topleague C PUTSE C AKC/Luma C 

1 mei 2019 
Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

Organisatie verantwoordelijke: Chris Van Riet 
 

Dinsdag 30 april 2019 
Plaatsen nadar-afsluitingen en veld leggen 
Vanaf 19 u: U16 o.l.v. Kenny, Nick, Eddy, Aaron, Jarre, Sayer, Kevin, Pit, Sven VM 
 

Plaatsen tenten buiten naast kantine en verder op veld 
Vanaf 19u: Franky dM, Franky VdB – Albert Denie – Bert De Ley – Marc B- Elke Vanherck-Eric Claessens-Kurt 
Vullen ijskasten en voorbereidingen 
Franky Van den Berg+ Sandra Pals 
 

Woensdag 1 mei 2019 
Broodjes: 
Vanaf 10 u: Georgette – Anneke – Irma – Danny – Sandra K - Mu 
 

Hambugers: 
Albert Denie en Sonja Van Uffelen 
 

Geluidsinstallatie: 
Vanaf 10 u: Jarre 
 

Vervolg tentjes plaatsen: 
Marc B – Albert Denie – Bert De Ley – Pat – Rudy Peeters – Tjer 
 

Toogploegen: 
Binnen 
Van 10 tot 13 u: Sandra K – Hilde - Pit 
Van 13 tot 19 u: kern olv Jari – Frank - Monique 
Van 19 tot 21 u:  
 

Buiten 
Van 13 tot 19 u: Franky VdB –Sissi – Bjorn - Bijke Bosman – Kristel M - Marina (17-19u) 
Tentjes + toog + aanvullen: 
Vanaf 10 u: vrijwilligers o.l.v.Franky VdB +  Kian VdB 
 

Plaatsen van oefenpalen (6) 
Vanaf 12 u: U19 o.l.v. Sam 
 

Receptie in tent: 
Ontvangst genodigden met koffie + VIP receptie 
Bert, Kristel, Anneke, Mu, Pat 
 

Plaatsen boarding rond veld: 
Vanaf 13 u: U16 en U14 olv KBKB Rudy Peeters, Franky dM 
 

Voorstelling ploegen: Vanaf 14.30 u: Ben Rottiers 
 

Clubafgevaardigde: Robert Van Harneveldt 
 

Afbreken velden en nadars 
Vanaf 16.30 : U19 olv Kenny, Eddy, Bjorn 
 

Afbreken VIP-tent: olv Bert De Ley – vrijwilligers 
 

Begeleiding scheidsrechters: Anny Blyweert 
 

Scorebord: Marina Van de Leur 
Alle medewerkers komen een shirt ‘One team” halen in het clubhuis bij Chris. 
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Extra helpers zijn zeker welkom. 
Inschrijven: 

https://login.twizzit.com/v2/public/form/018aa0f4afe5dd93c4c15da4a7986f22 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 zaterdag 4 mei:  tornooi op Temse 
 zaterdag 11 mei: 9.30 uur:  Sparta Ranst  - AKC  
 zaterdag 18 mei: tornooi op Verde: de  "Danny Dierkcx Lion´s Challenge". 
 ZONDAG 9 juni: recreantentornooi op Boechout 
 zaterdag 15 juni: nationale recreantendag outdoor (locatie: Temse ) 

 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Het weekend begon in mineur op vrijdagavond met een nederlaag van onze fanions tegen Floriant. 
Zaterdagochtend speelden onze U16A de halve finale van de beker en brachten er blijkbaar niet veel van terecht. 
De spanning maakte echter veel zoniet alles goed. Op 1 minuut voor tijd stonden ze nog een doelpunt in het krijt 
maar konden uiteindelijk verlengingen afdwingen, waarin ze dit nog eens herhaalden en ook hier gelijkstelden in 
de laatste minuut. Golden goal dus. Temse mocht beginnen, scoorde niet, bal naar AKC/Luma-zijde en Femke legt 
binnen en de finale is een feit. Iedereen aanwezig volgende zaterdag om 14.30 u op Voorwaarts waar we de finale 
spelen tegen Vobako, daar hebben we nog een rekening mee openstaan… 
’s Middags waren we getuige van de halve finale van onze U19A tegen Boeckenberg en dat was maar een bijzonder 
matig beestje… De weersomstandigheden waren verre van ideaal en ons team moest de duimen leggen in de 
slotfase. Voor de rest waren er het voorbije weekend bij onze jeugd twee nederlagen voor de U12, een nederlaag 
voor de U19 en twee nipte overwinningen voor onze U14, bij de gewestelijken won AKC/Luma 4 van de leider met 
liefst 3 – 10 cijfers en haalde ook AKC/Luma 3 een vlotte overwinning op Putse. Voorwaarts 2 was wee net iets té 
sterk voor AKC/Luma 2. Onze B-ploeg won van Floriant maar moest berusten in een nederlaag tegen Boeckenberg 
en onze C-ploeg blijft op schema en won van Floriant met het kleinste verschil. 

Pit 
 

2. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL  
 Darttornooi (Jari en Pit) (zaterdag 11 mei  2018 in onze oude chalet – zie affiche) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 
3. LOTTO 
Nummer: 11 
Winnaars: Marina Loriers en Thierry Mertens 
 
4. PRONOSTIEK 
Winnaars: Anneke Van Peteghem, Pit Van Dyck, Gerda Keyl, Pat Francken 
Bedrag:  € 6,68 
 

5. DARTTORNOOI OP ZATERDAG 11 MEI IN ONZE NIEUWE CHALET 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM ZONDAG 5 MEI 
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 
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. BESTELLINGEN WEBSHOP  
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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 

7. BARBECUE OP 8 JUNI  
We sluiten het seizoen naar goede gewoonte af met een barbecue die zal geregeld worden door Bake & Cook van 
Kitty Palmaerts. Zij verzorgden ook onze nieuwjaarsreceptie en die was TOP, niet twijfelen dus, schrijf je vandaag 
nog in. Er is dit jaar een rijke keuze uit verschillende menu’s. Weet dat AKC hier geen winstmarge op heeft en dat 
je betaald wat krijgt. Bestellen en betalen doe je via deze link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/02b8b653f91284f6899469f9184a8540 
Uiterste inschrijvingsdatum is zondag 2 juni, daarna sluiten we onverbiddelijk af. 
Je kan kiezen uit: 
 
Menu 1 (vleesmenu of gecombineerd vlees/vismenu) 
€ 15 per persoon 
Huisbereide hamburger 
Gemarineerde kipfilet 
Licht gerookt varkenshaasje of Steak of Oosters vispannetje 
(keuze vermelden bij inschrijving) 
 

Menu 2 (vismenu) 
€ 15 per persoon 
Oosters vispannetje 
Scampibrochette 
Sardientjes 
 

Menu 3 (voor de kinderen en/of de kleine eters) 
€ 8 per persoon 
2 stuks te kiezen uit 
Huisbereide hamburger 
Worstensatéetje 
Gemarineerde kipfilet (klein) 
(keuzes vermelden bij inschrijving) 
 

Dessert keuze uit:  
Rijstpap of chocolademousse of frisco 
(keuze vermelden bij inschrijving) 
 

Bij elk menu inbegrepen: 
Groentebuffet (minstens 10 soorten) 
Pastasalade / aardappelsalade / taboule 
Koude huisgemaakte sausjes (cocktail, tartaar, look, curry) 
Brood met boter 
 
 
 

 

8. 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 
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• 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  
 
Het project begint stilaan vorm te krijgen. De velden liggen er ondertussen al, je kan altijd eens een kijkje gaan 
nemen. Hieronder alvast een foto. 
 

SPONSORS KUNSTGRAS 
 

 

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

Paul Boudiny Saige Van den Berg 
Yvonne Duchesne Jace Van den Berg 
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Sepp Van Mieghem Bo, Shirley, Vic, Tibe 

Finn Van Mieghem Bob Jassin 
Jade Van Mieghem Wendy Van Thielen + U19B 

Sigrid Traets € 32 697,17 
 
 
 
 

TOOGPLOEGEN 
 

Woensdag 1 mei 2019 (Bekerfinale op AKC) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Vrijwilligers (zie vooraan deeze Flitsen) 
Van 13.00 tot 22.00 u:  AKC/Luma fanions + raad van bestuur (zie vooraan deze Flitsen) 
Verantwoordelijke: Chris Van Riet 
 
Zaterdag 4 mei 2019   
Van 10.00 tot 18.00 u: Thalia, Simen en Shari (zelf te verdelen) 
Zondag 5 mei 2019 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ploeg Duchesne 
Van 13.00 tot 19.00 u:  AKC/Luma 2 (AKC/Luma 1 speelt thuis Kwik) 
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck 
 
Zaterdag 11 mei 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska en Wim 
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel en vrijwilligers (Darttornooi) 
Zondag 12 mei 2019 
Van 09.00 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u:  Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt uit tegen Putse) 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 
 
Zaterdag 18 mei 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Dennis en Yari 
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel en vrijwilligers (Rally + Spaanse avond) 
Zondag 19 mei 2019 
Van 09.00 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u:  Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt uit tegen Sikopi) 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
 
Zaterdag 25 mei 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Levi en Anthe 
Zondag 26 mei 2019 
Van 13.00 tot 19.00 u:  AKC/Luma 3 (o.v. kruisfinales thuis) 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
Zaterdag 1 juni 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Kantine gesloten (jeugduitstap) 
Zondag 2 juni 2019 
Van 13.00 tot 19.00 u:  Kantine gesloten (veldfinale) 
Zaterdag 8 juni 2019   
Van 10.00 tot 01.00 u: Jeugdvenementencel–Evenementencel–Raad van Bestuur (Eindeseizoensviering-Combi) 
Zondag 9 juni 2019 
Van 13.00 tot 19.00 u:  Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
Vrijdag 14 juni 
Van 19.00 tot ? u:  Evenementencel – AKC/Luma gewestelijken en vrijwilligers (Gewestelijkenfuif-Tasting) 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
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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 
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. Finale beker van België 
Vorige zaterdag kon onze U16-ploeg na een thriller van formaat (verlengingen en golden goal) de 
overwinning naar zich toe halen. Proficiat meisjes en jongens. Onze U19-ploeg deed qua spanning niet 
onder maar moest op het allerlaatste de overwinning laten aan de panters. Toch ook gefeliciteerd met 
het behalen van de halve finale. 
Zaterdag 4 mei worden alle bekerfinales voor de jeugd gespeeld op de velden van Voorwaarts. We 
moeten het eigenlijk niet meer vragen, maar toch… trek je rood-witte outfit aan, breng toeters en 
bellen mee en komen onze U16-ers aanmoedigen in Edegem. See you there!!!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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3. Jeugduitstap (30/05-31/05-01/06) snel inschrijven aub!!! 
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer onveilig maken . Inderdaad op 
30 mei vertrekken we naar Kattevenia in Genk voor een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die op 30/05 de 
leeftijd van zes jaar bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in via Twizzit via 
volgende link 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/db78a0b2ed3aad638e9ba8e570dbb555 
 
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes 
verkocht hebben krijgen een korting van €15 en betalen dus €70 
(rekeningnummer BE46-0680-7200-4036 met duidelijke vermelding: 
JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).  
Gelieve snel in te schrijven aub en ook vermelden of je later aankomt of vroeger vertrekt. 
De praktische details volgen in een volgend clubblad maar we kunnen al wel zeggen dat het vertrek gepland staat 
op donderdag 10/05 om 08u00 en dat we terugkomen op zaterdag 12/05 maar hierover kunnen we nog niet de 
correcte info meegeven. 
Mogen we ook vragen dat de begeleiders de nodige info doorgeven aub? Alvast bedankt. 
We noteerden reeds: Belbettah Yasmine, Horemans Noah, Van der Taelen Scott, Fen de Meester, Schellens Rifa, 
Kato Van Riel, Eeckhout Evi, Lotte Audenaert, Finn van Mieghem Sepp van Mieghem Jade van Mieghem, Ferre 
Bruyninckx, Mathias Demets, Cordon Ebe 
 
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/ 

 
 
5. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: 
herfstprogramma 
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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 
Za 04/05 Training: om 12u00 

Cluster-wedstrijden op Spartacus om 11u00  
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. 
Oefenwedstrijd op Vobako, aanwezig om 13u30  

U6, U8 + U10 
U6 
U6, U8 + U10 
 
U10 

Wo 15/05 Training U10 
Za 18/05 Training 

Oefenwedstrijd op Boeckenberg om 9u30 
Rally door oud Deurne + Spaanse avond (info apart in de flitsen) 

U6+ U10 
U8 
 

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) 

 

Dinsdag 30 april 2019  

Competitie 
20u00: Top U19 B: Vobako U19 A - AKC/Luma U19 A (kunstgras) 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 19u00 op Vobako Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Sportcentrum Meulenstraat, Molenstraat 2460 Lichtaart 

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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Zaterdag 4 mei 2019 

Speelgelegenheid (cluster) 
U8: 11u00-13u00: Spartacus - ? - AKC/Luma (kunstgras) 
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: 10u30 op Spartacus Jeugdleiders: Maite, Jens en Bert 
Sportkamer Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 486 2100 Deurne  Tel.: 0478 47 93 88 

 
U10: 11u00: Spartacus - ? - AKC/Luma (kunstgras) 
Byloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Van Hove Amy 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp 
Bijeenkomst: 10u30 op Spartacus Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Sportkamer Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 486 2100 Deurne  Tel.: 0478 47 93 88 

 

Competitie 
10u00: Promo U19 B: AKC/Luma U19 B – KCBJ U19 
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: 09u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
 
13u30: Promo U14 D: Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 – Catba U14 
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: 12u30 op AKC/Luma Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
 
14u45: Promo U12 B: AKC/Luma U12 – Appels U12 (wordt mogelijk vervroegd) 

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: 13u45 op AKC/Luma Jeugdleiders: Debby en Kim 
 
15u30: Top U19 B: AKC/Luma U19 A – Voorwaarts U19 A (wordt waarschijnlijk verplaatst mogelijk naar zondag 
5/5) 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/Luma Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
 

Finale beker van België op Voorwaarts 
14u30: U16: Vobako U16- AKC/Luma U16 (kunstgras) 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 13u00 op Voorwaarts Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Gemeentelijk Park Fort V Fort V straat 2650 Edegem Tel.: 03 449 90 38 

 

Zondag 5 mei 2019  

Competitie 
10u30: Promo U16 B: AKC/Luma U16 B – Leuven U16 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 09u30 op AKC/Luma Jeugdleider: Sayer en Kevin 
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Woensdag 8 mei 2019  

Competitie 
20u00: Top U16 A: AKC/Luma U16 A – Putse 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: 19u00 op AKC/Luma Jeugdleiders: Jan en Jarre 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U16 A 
 

Halve finale Beker van België : AKC/Luma – Temse :  9 – 8 (4-2) 
(doelpunten/pogingen) 
 

Dames : Lotte 0/6  - Kadisha 0/9 – Zoe 0/2 – Nina 0/8 (Femke 2/3) 
Heren :  Luwis 1/13 – Renzo 2/24 - Brend 2/8 – Kyan 0/3  (Ernst 0/11 – Vinnie 1/6) 
 

Is Korfbal een zaalsport of veldsport ? Dit weekend hebben we duidelijk het veld vervloekt. Wind, regen en kou. 
Drie elementen dewelke ervoor zorgen dat er van mooi korfbal geen sprake kan zijn. Als je in deze trommel dan 
nog eens 2 ploegen steekt die echt aan elkaar gewaagd zijn dan weet je dat geluk zal meespelen om te bepalen wie 
er doorstoot naar de finale. Wij hadden deze keer dame Fortuna aan onze kant. Aan de rust stonden we nog voor 
maar in de loop van de 2de time werd dit, onder impuls van opnieuw een sterke topper, door Temse snel omgebogen 
in een voorsprong dewelke tot in de laatste minuut standhield. Gelukkig hebben wij ook onze troeven en dat is 
onze bank. Wij kunnen wisselen zonder in te boeten aan kwaliteit en zelfs anders gaan spelen afhankelijk van wie 
erop staat. Dat heeft ons al meermaals de zege opgebracht (2x Temse en op Vobako). Wij maakte op het juiste 
moment gelijk, juist voor het einde van de gewone speeltijd om dit te herhalen op het einde van de verlengingen. 
Uiteindelijk zou een golden goal bepalen wie volgende week Vobako partij zou mogen geven. Zowel penalty’s als 
golden goal is een soort van roulette en vandaag viel de bal goed voor ons. Onze eerste aanval, meteen raak en 
halve finale gespeeld. … Oef. Jullie hebben het weer klaargespeeld. Temse – AKC staat duidelijk garant voor een 
triller. Was het goed ? Vond ik niet. We missen de laatste weken een beetje de echte vechtlust, het teamspel en het 
door een muur gaan voor elkaar. Temse had meer drive maar wij een breder team en dat maakte uiteindelijk het 
verschil. Volgende week de finale op Voorwaarts tegen Vobako. Remember de vorige match ? Zij hebben jullie toen 
overklast door inzet, drive en focus. Hopelijk vinden jullie tegen zaterdag de vorm van de zaal terug zodat wij 
nummer 2 kunnen bijschrijven aan het seizoen 18/19. Dit zal enkel kunnen met de juiste ingesteldheid, met het 
vechten als een team en vooral met het uitvoeren van jullie taken. Als dat goed zit moet die beker naar AKC 
komen. Jullie zijn nog het enige team van AKC in de running dus je weet wat te doen. 

Succes. DN 
 

U16 B 
 
AKC/Luma B – Sikopi B : 6 - 7  
Eind april en precies herfstweer. De wind van zaterdag tijdens de halve finales van de beker was er gelukkig niet, 
maar de regen helaas wel à volonté met een slijkerig veld en glibberige bal als resultaat. Het zal goed zijn om 
volgend seizoen op kunstgras te kunnen spelen. 
 

Aanval: Albert – Jolien – Kia – Rune/Kian/Matthias/Kian 
Verdediging: Evi – Lotte – Matthias/Rune – Noah 
 

1-0 korte kans Kia na pas van Run 2-5 penalty heer Sikopi 
1-1 shot heer Sikopi  3-5 inloper Noah met steun van Evi 
2-1 shot Evi na pas van Noa  3-6 penalty heer Sikopi 
2-2 shot dame Sikopi  4-6 inloper Kia met steun van Albert 
2-3 shot heer Sikopi  5-6 shot Rune na pas van Noah 
2-4 penalty heer Sikopi  5-7 shot heer Sikopi 
RUST  6-7 shot Albert 
 
Dames: Evi (1/0) - Jolien (0/0) - Kia (2/1) - Lotte (0/1) 
Heren: Albert (1/0) - Kian (0/1) - Matthias (0/1) - Noah (1/3) - Rune (1/0) 
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Deze eindscore geeft absoluut niet weer hoe de kaarten lagen.  Aanvallend waren we zeker de sterkste ploeg. Wij 
konden de mand dubbel zoveel keer raken, het verschil was groot. De afwerking wilde echter gewoon echt niet 
meezitten. Het was alsof er een deksel op de mand lag. Er zijn redelijk wat ballen ook uit de korf gedraaid. Dus 
gewoon pech gehad vandaag. Voor inzet en volharding in deze vuile omstandigheden zeker een pluim voor de hele 
ploeg. We gaan dat bij de terugwedstrijd even rechtzetten. 😉 
Linda 
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