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WEDSTRIJDVERSLAGEN

U16 A WINNEN BEKER VAN BELGIE
(doelpunten/pogingen)
Dames : Lotte 0/11 - Femke 2/8 – Kadisha 1/1 – Nina 1/7 (Zoe 0/0 – Lotte A)
Heren : Luwis 3/12 – Brend 2+1P/9 – Ernst 1/6 – Vinnie 2P/13 (Renzo 0/0 – Kyan 0/4)
Nummer 2 van het seizoen is binnen. Na de zaaltitel nu de Beker van België. Opnieuw was er een zware
spelbreker om mooi korfbal te zien en opnieuw was het dezelfde als vorige week, met name het weer. Af en toe een
lekker zonnetje dat wel maar evengoed af en toe een kleine storm waardoor dug-outs en tenten gingen vliegen.
Helemaal niet ideaal om in te korfballen. Spijtig, want er stonden 2 teams op het veld die in de afgelopen
competitie hebben laten zien dat ze op hoog niveau bezig zijn en ook al heel close games hebben gehad tegen
elkaar. Duidelijk aan elkaar gewaagd. Dit was vandaag niet anders alhoewel wij nu in tegenstelling tot vorige
week tegen het andere topteam wel heel de wedstrijd onder controle hadden. Vanaf de start op voorsprong en
Vobako kon wel tegen het einde gelijk maken maar gelukkig hadden wij toen onze bank om in verdediging orde op
zaken te stellen. Is eens iets anders dan in aanval. Onze afwerking lag iets hoger dan vorige week en gezien de
weersomstandigheden is 18,5% niet echt slecht. Het enige wat me in tegenstelling tot jullie topperiode blijft storen
is het individualisme van sommigen die echt zelf die goal willen maken. Werk als team en speel iedereen uit op de
juiste positie en dan zijn jullie nog beter dan nu.
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Een ander punt waar ik toch vraagtekens achter zet is het gebrek aan enthousiasme na deze nieuwe bekerwinst.
Noch in het team, noch langs de lijn en zeker al niet na het behalen van de titel was er sprake van echte vreugde.
Bij het naar binnen komen na de plichtplegingen en wat social talk was bijna iedereen al weg, zelfs al enkelen van
het team zelf. Is dit de gewenning van de zoveelste titel ? Dit zou koren op de molen zijn van sommigen die jullie
als arrogant aanzien. Dit zou ik spijtig vinden want dat zijn jullie echt niet. Geniet van deze momenten girls and
boys want het blijven unieke momenten. Hopelijk toch nog wat genieten en opladen naar een nieuwe uitdaging ….
Volgende week met 5 doelpunten verschil winnen van Vobako. Dat zou de stunt van het seizoen zijn. Het kan maar
enkel en alleen als IEDEREEN zijn of haar kop er voor legt en als team werkt. Laat deze week zien wat jullie
waard zijn. Woensdag geen concentratie verlies tegen Putse, nooit te onderschatten, volgende zaterdag op en tegen
de hel van de Kempen vechten als leeuwen voor die laatste kans.
Succes.
DN

AKC/LUMA A – KWIK A : 17 – 13
AKC/LUMA ZEKER VAN EERSTE PLAATS
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Levi
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Aanval:
Jari (3) – Levi (2) – Jade (2) – Elke (1)
Verdediging: Sayer (5) – Jarre (3) – Shiara () – Maite ()
Scheids:
Wensma – Mertens
Nadat we ons vorige week al verzekerden van een thuiswedstrijd bij de kruisfinales waren onze fanions bij winst
tegen de Biekes ook zeker van de eerste plaats. Het was op AKC/Luma een vrij winderige bedoening die korfbal
langs geen kanten ten goede kwam. In de aanvangsfase ging rood-wit niet goed met deze weersomstandigheden en
kreeg enkele inlopers en stippen tegen met wind tegen. De uitval van Ilja langs de lijn was dan ook niet meer dan
terecht en was een wake-up call voor de onzen. Zij begrepen dat het anders moest en veranderden het geweer van
schouder. Er werd nadien veel verstandiger gespeeld zowel met wind mee als met wind tegen.
In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op en konden we gaan rusten met het kleinste verschil. Na rust liep roodwit gemakkelijk weg van Kwik en lieten we ze niet meer in de wedstrijd komen.
We zagen een sterk team tussen de lijnen, ze gaven de zaalkampioen geen kans om terug in de wedstrijd te komen
en het liep lekker over vier in beide vakken. Levi bevestigde zijn knappe prestatie van vorige week en deed het ook
deze week weer schitterend, Jari was naar goede gewoonte heer en meester in het luchtruim, Jarre pikte uiteraard
zijn doelpunten mee en speelde sterk en Sayer deed wat we van hem gewoon zijn: rebounden, zijn vak dirigeren, de
stippen binnen gooien en ook nog scoren, meer moet dat niet zijn. Langs dameszijde speelde Elke een uitstekende
wedstrijd, scoorde Jade weer op haar gekende manier en lieten Maite en Shiara hun tegenstreefsters geen kans.
Liesbet kon 1 speeldoelpunt scoren, helemaal in het begin van de wedstrijd en kwam nadien niet meer in het stuk
voor. Knap meiden!
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We hadden verwacht dat het de tweede helft iets moeilijker zou worden omdat we dan tegen wind moesten
aanvallen, maar ons team speelde het verstandig en volwassen uit en liet de tweede helft aan Kwik, die met wind
mee mochten spelen, nog maar vier doelpunten toe. Knappe overwinning.
Door deze overwinning zijn we nu verzekerd van de eerste plaats en zullen we in een thuiswedstrijd op 26 mei de
vierde partij geven in de kruisfinales. Wie dat wordt is nog koffiedik kijken, we zien het wel als het zover is en
gaan uit van onze eigen sterkte. De komende twee wedstrijden op Putse en Sikopi hebben we nog voldoende kans
om eens duchtig te oefenen en deze kruisfinale degelijk voor te bereiden.
In ieder geval willen we niet nalaten ons team nu al proficiat te wensen met het behaalde resultaat. Op twee
wedstrijden voor het einde van de competitie zijn we zeker van de eerste plaats, niet slecht zouden we durven
stellen, AKC/Luma geeft hiermee iedereen die AKC/Luma al had afgeschreven lik op stuk en bewijst hiermee dat
we nog steeds een topploeg zijn en waarschijnlijk nog lang zullen blijven.
Pit

VOLGENDE WEDSTRIJDEN
ZONDAG 12 MEI 2018
14u00: PUTSE A - AKC/LUMA A (opgelet: wedstrijd om 14 u!)
15u30: PUTSE B - AKC/LUMA B
12u40: PUTSE C – AKC/LUMA C

Cortois Ellen – De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Dirkx Imke – Driesen Shiara – Driesen
Yamina – Duchesne Thalia – Francken Amber – Frensh Jiska – Grootaert Yent’l – Leprince Shari – Merckx Jana –
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 Herck Robbie – Vervoort Yari

11u00: MINERVA 2 - AKC/LUMA 2

Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk

12u15 : HOBOKEN/MERCURIUS 2 - AKC/LUMA 3

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens

11u00: VOORWAARTS 5 - AKC/LUMA 4

Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen
Wendy - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick – De Prins Toby – Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg Wolfgang

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
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PROGRAMMA RECREANTEN





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
Woensdag jl was er de bekerfinale tussen Sikopi en Ri4A op onze velden. Het was meer dan waarschijnlijk de
allerlaatste finale ooit die nog op gewoon gras gespeeld werd en misschien is dat maar goed ook. Het werd een
saaie bedoening waar Sikopi al vlug een grote voorsprong nam, Ri4A uiteindelijk nog tot op 1 doelpunt kwam,
maar de bekerwinst ging oververdiend naar de mannen van de Linkeroever.
Chris en haar equipe hebben ervoor gezorgd dat alles in goede banen werd geleid en dat alle aanwezigen tevreden
naar huis gingen. Gelukkig is AKC/Luma een grote club waarbij we steeds op heel wat medewerkers kunnen
rekenen en dat was nu niet anders. De felicitaties voor de vlekkeloze organisatie maak ik dan ook graag over aan
ieder van jullie die een handje heeft uitgestoken om dit evenement te laten slagen. Namen noemen gaan we niet
doen, ik ga er zeker enkele vergeten en heb geen zin om dat dan weer op mijn kop te krijgen 😊
Op zaterdag wisten onze U16A-ers hun tweede prijs te pakken en versloegen Vobako met 13 – 11 cijfers tijdens
hun finale op Spartacus. Een treble wordt moeilijk omdat we daarvoor een vier doelpunten achterstand moeten
ophalen op het veld van Vobako, maar na de bekerwinst geloven we daar zeker nog in. Proficiat Jan, Jarre en Co.
Voor de rest niks dan goed nieuw met overwinningen van AKC/Luma B, AKC/Luma 4, de U19A, U19B, U16B en
U14, we noteerden enkel een nederlaag voor de U12.
Pit

Spreuk van de Weuk
Onze laatste comp.wedstrijd op eigen gras,
De bezoekers wisten al niet meer, hoe dat was !!
AKC-Flitsen
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2. PARKEERBOETES HERENTALS
We hebben melding gekregen dat er parkeerboetes werden uitgeschreven tijdens de zaalfinales 2019 in Herentals.
De KBKB had van de stad Herentals een goedkeuring op de aanpassing van het parkeerreglement. Indien er leden
van uw vereniging een boete hebben toegestuurd gekregen, voor het foutparkeren, kan gevraagd worden om deze
boete te annuleren gezien er een aanpassing van het parkeerreglement was.
Frank D’Hooge

3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL



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

4. LOTTO
Nummer: 11
Winnaars: Danny Hardies en Franky Van den Berg

5. PRONOSTIEK

Winnaars: niemand
Bedrag: €35,62 in de pot voor volgende week

6. 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

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

Margaux Jassin
Ben Jassin
MVB Construct
Lotte De Ryck
Raf De Ryck
Ronny Claes
U6, benjamins
Matthias Cambré
Lotte Audenaert
Jessy en Shayne Van den Berg
Saige Van den Berg
Jace Van den Berg
Bo, Shirley, Vic, Tibe
Bob Jassin
Wendy Van Thielen + U19B
Evi Eeckhout
Daan Eeckhout
Tjer en Hilde

8. AAN ALLE SPELERS MET EEN LICENTIE VAN AKC/LUMA

Van volgende spelers vervallen op 30/06/2019 hun licentie:
Marie Aarts - Serge Amorgaste - Ive Benoy - Birger Bocxstael - Matthias Cambré - Ajoub Cheraa - Marc Covents Brooklyn De Maeyer - Fen De Meester - Kurt De Meester - Anthe De Pauw - Patrick De Prins - Toby De Prins - Lotte
De Ryck - Raf De Ryck - Eline Denie - Maité Dewinter - Robrecht Dewinter - Quinten Dewinter - Andreas Duchesne Martine Duchesne - Lars Huppertz - Mitch Huppertz - Christel Jansen - Sayer Jobe - Liv Lauwers - Emmi Lowyck Jana Merckx - Peter Mertens - Nina Ramic - Iebe Rampaert - Rubi Remeysen - Rifa Schellens - Youna Somers Danny Thys - Kyan Van Bouwel - Scott Van der Taelen - Cindy Van Gulik - Robbie Van Herck - Erik Van Hove Patricia Van Landeghem - Milla Van Tilburg - Hayley Vanhee - Vinnie Verholen - Lieve Wittebolle
Eénieder krijgt de medische fiche van onze secretaris Martine Duchesne. Indien u reeds eerder een bezoek aan uw
arts gepland heeft, kan u de lege medische fiche ook downloaden van onze website of van de website van de
KBKB. Gelieve jullie ingevulde medische fiche in te scannen en me als .pdf via e-mail te bezorgen of op te sturen
naar Marsstraat 52 – 2900 Schoten. Een recente digitale pasfoto dient eveneens meegestuurd te worden.
Alvast bedankt.
Martine

9. NIEUW LID

Deze week kunnen we met plezier weer een nieuw jeugdlid verwelkomen:
 Timo Verdyck - Eenamelaan 6 - 2150 Borsbeek - ° 30-09-2014 - U6

Veel plezier bij onze club.
Martine

DUO-DARTTORNOOI OP ZATERDAG 11/5
Aanstaande zaterdag loop het weer storm in onze kantine voor ons tweede duo-darttornooi. Vorig seizoen werd dit
een echte voltreffer en ook dit seizoen liepen de inschrijvingen als een trein. Liefst 50 ploegen zullen tussen 17 en
23u45 uitmaken wie de beste darters zijn in de topreeks en de funreeks. Toeschouwers zijn uiteraard welkom, het
zal dringen worden in onze kantine, maar het wordt gegarandeerd weer een leuke boel en toffe ambiance.
Voor de hongerigen onder ons voorziet den Berre Flambée heerlijke hamburgers, je hoeft dus niks te eten, zijn
kraampje (in de kleedkamers) zal open zijn van 16 tot 22 u.
We verzoeken alle deelnemers om tussen 16.30 u en 17.00 u aanwezig te zijn vermits we stipt om 17 u van start
zullen gaan. Men zegge het voort. Hieronder geven we u de deelnemende teams.

AKC-Flitsen
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TOPREEKS
Ploegnaam
De Veurleste
Tweede Keus
Flying Arrows
Preut Van De Weuk

Speler 1
Jelle De Schryver
Jari Hardies
Robbie Van Herck
Matthias Demeulder
Jens Wauters
Jaro Peeters
Anton Verijke
David Lauwyck
Jarre De Ley
Steffi Peeters
Beffrey Courtens
Steve Roels
Krikke Van Crampen
Davor Duronjic
Marc Willemse
Chazz Van Eetvelde
Kane Angorilla Sanchez

Darts Vader
Brothers of Darts
8,9,10 Potentie Is Gezien
Team Rosa
Tetje Geleje
Brothers
De Fauvers
Bosnian Bully's
MACPIT
Red Army
De Alpacas
Rastamen Throwing
Darts
Nils Van Der Zanden
Antwerp Bullets
Kurt De Meester
Amaidawassernivaarneffe Johnny Vermeiren
Jens Van Loon
Jago Schuerewegen
Glenn Goffa
Jonathan Cambré
Team Duvel
Stef Aerts
Wesley Zovnneveld
Jordie Van Der Laan
Bonny & Clyde
Eric Claessens
Bert De Ley

Speler 2
Lander Bellemans
Dennis De Vogelaere
Vincent Veryke
Jesse De Bremaeker
Michael Swinnen
Dennis Ribbens
Joeri Verschaeren
Marco Commers
Siebe De Ley
Wim Harrus
Sayer Jobe
Michael De Geest
Nico De Strooper
Ivan
Pit Van Dyck
Lesley Raes
Marnik De Decker
Nick Philips
Sven Van Mieghem
Erik Van Den Bulck
Kevin Cramm
Yves Wellens
Rick Voorneveld
Eric Lenaerts
Tobias De Brouwer
Donny Van Iperen
Senne Lynen
Sandra Pals
Marc Bocxstael

Birger Bocxstael

Bert Lauwers

Butchers 1
Butchers 2
The Grannies
De Samurai Slicers
Sylsa
De Flechas
De Prutsers
Nell & Bekkie
The Dreammakers
Killer Ladies
Dubbel Gemengd
Twintig Trippels
The Chuckers
De Joeng gasten
Vliegensvlug

FUNREEKS
Filip Merckx
Marcel
Danny Hardies
Jade Rottiers
Alexandra Kegeleers
Jana Merckx
Agnes de Boer
Rebekka Van Caekenberghe
Jessy Van Den Berg
Anisa De Belder
Frank Hardies
Jan Junior Wuyts
Stijn De Crom
Simen Mollet
Eline Gabriels

Laurent
Kirk
Carine Cordon
Niki Sporen
Sylvia Kegeleers
Maite Dewinter
Georgette de Boer/Irma
Nell Van Gansen
Shiara Driesen
Cynthia Faes
Monique Vleminckx
Koen Boumans
Peter Raeves
Andreas Duchesne
Phaedra Lauwers

De Antwerpse Ratjes

Brian Naji

Yamina Driesen

AKC-Flitsen
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REGLEMENT TOPREEKS











Er wordt gespeeld op de blokken 1 tot en met 6
We spelen in poules van 5 – iedereen speelt dus minimum 4 wedstrijden als volgt:
Een wedstrijd bestaat uit 3 setjes
o Set 1: Enkel: speler 1 Team A tegen speler 1 Team B (speler team A start)
o Set 2: Enkel: speler 2 Team A tegen speler 2 Team B (speler team B start)
o Set 3: Dubbel (4 spelers gooien 1 keer naar de bull, dichtste bij de bull begint). Er wordt om
beurt gegooid
We spelen maximum 25 minuten voor de 3 setjes. Voor de sets die niet uit zijn krijg je geen punten
We starten allemaal samen op het signaal en na 25 minuten volgt een eindsignaal, vanaf dan wordt er
geen enkele pijl meer gegooid. Onmiddellijk wisselen van teams want op het uur en het half uur zal er
met een nieuwe wedstrijd gestart worden.
We starten in de voorrondes vanaf 301. Uitgooien doe je met een dubbel
Voor elke gewonnen set krijg je 2 punten, voor een gewonnen dubbel krijg je 3 punten.
Kleine Bull = 25 – Grote Bull = 50 punten. Je kan uitgooien met een dubbel of met een grote bull, niet
met een kleine!

 Je noteert op je scoreblad telkens de uitslag en wie de dubbel won en geeft die af
aan de wedstrijdleiding (Pit) onmiddellijk na het beëindigen van je wedstrijd










De winnaars van alle poules en de twee beste tweedes gaan door naar de kwartfinales. De beste
tweedes worden gerangschikt volgens het gemiddelde dat zij behaalden in hun poules (= punten /
aantal gespeelde wedstrijden)
De rangschikking zal opgemaakt worden aan de hand van
o
A)
Het aantal gewonnen sets.
o
B)
Bij gelijke stand telt het onderlinge duel.
o
C)
Bij gelijke stand door meerdere teams telt het aantal gewonnen dubbels
o
D)
Is ook dit nog gelijk gooien de teams naar de bull (iedere speler met 1 pijl)
Dichtste bij de bull gaat door naar de volgende ronde
Ook in de kwartfinales spelen we nog op tijd
Vanaf de halve finales starten we van 501 en moeten de wedstrijden volledig worden uitgespeeld en is
er geen tijdslimiet meer voorzien. Bij een 2 – 0 stand is de wedstrijd gedaan!
Puntentelling kan op de scorebladen die daarvoor voorzien werden of mag je ook via de app op je gsm
doen.
We rekenen op eerlijkheid van de spelers, hou het sportief.
Er zijn enkel prijzen voor de finalisten

Er zal gedurende de ganse avond af en toe een signaal weerklinken. Als je dit signaal hoort speel je eerst
je beurt nog uit waaraan je bezig was en dan gooien de 4 spelers elk 1 keer naar de (rode) bull. Als je in
de bull gooit krijgt jouw team een consumptie aangeboden door AKC/Luma. Daarna ga je gewoon
verder met spelen. Gelukt? Niet valsspelen! Kom het even melden aan de wedstrijdleiding.

Succes en have fun!

AKC-Flitsen
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REGLEMENT FUNREEKS












Er wordt gespeeld op de blokken 7 tot en met 10
We spelen in poules van 4 – iedereen speelt in de poules dus minimum 3 wedstrijden en iedereen
speelt nadien nog 1 achtste finale (minimum 4 wedstrijden per ploeg dus)
Een wedstrijd bestaat uit 3 setjes
o Set 1: Enkel: speler 1 Team A tegen speler 1 Team B (speler team A start)
o Set 2: Enkel: speler 2 Team A tegen speler 2 Team B (speler team B start)
o Set 3: Dubbel (4 spelers gooien 1 keer naar de bull, dichtste bij de bull begint). Er wordt om
beurt gegooid
We spelen maximum 25 minuten voor de 3 setjes. Voor de sets die niet uit zijn krijg je geen punten
We starten allemaal samen op het signaal en na 25 minuten volgt een eindsignaal, vanaf dan wordt er
geen enkele pijl meer gegooid. Onmiddellijk wisselen van teams want op het uur en het half uur zal er
met een nieuwe wedstrijd gestart worden.
We starten vanaf 301. Uitgooien moet niet met een dubbel maar je moet wel de exacte waarde gooien.
Als je bijvoorbeeld nog 12 hebt kan je uitgooien door 12 te gooien, door dubbel 6 te gooien of door
tripple 4 te gooien.
De kleine Bull = 25 – de grote Bull = 50 punten. Je kan ook met een kleine of grote bull uitgooien!
Voor elke gewonnen set krijg je 2 punten, voor een gewonnen dubbel krijg je 3 punten.

 Je noteert op je scoreblad telkens de uitslag en wie de dubbel won en geeft die af
aan de wedstrijdleiding (Pit) onmiddellijk na het beëindigen van je wedstrijd








Na de poules speelt elke ploeg nog minstens 1 wedstrijd (de achtste finales zeg maar…)
De rangschikking zal opgemaakt worden aan de hand van
o
A)
het aantal gewonnen sets.
o
B)
Bij gelijke stand telt het onderlinge duel.
o
C)
Bij gelijke stand door meerdere teams telt het aantal gewonnen dubbels
o
D)
Is ook dit nog gelijk gooien de teams naar de bull (iedere speler met 1 pijl)
Dichtste bij de bull gaat door naar de volgende ronde
Vanaf de achtste finales moeten de wedstrijden volledig worden uitgespeeld en is er geen tijdslimiet
meer voorzien. Bij een 2 – 0 stand is de wedstrijd gedaan!
Puntentelling kan op de scorebladen die daarvoor voorzien werden of mag je ook via de app op je gsm
doen.
We rekenen op eerlijkheid van de spelers, hou het sportief.
Er zijn enkel prijzen voor de finalisten.

Er zal gedurende de ganse avond af en toe een signaal weerklinken. Als je dit signaal hoort speel je eerst
je beurt nog uit waaraan je bezig was en dan gooien de 4 spelers elk 1 keer naar de (rode) bull. Als je in
de bull gooit krijgt jouw team een consumptie aangeboden door AKC/Luma. Daarna ga je gewoon
verder met spelen. Gelukt? Niet valsspelen! Kom het even melden aan de wedstrijdleiding.

Succes en have fun!

AKC-Flitsen
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TOOGPLOEGEN
Zaterdag 11 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska en Wim
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel – Bocie – Franky – Bert 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
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

AKC-Flitsen
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JEUGDFLITSEN
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

Wij zijn zeer blij dat we een nieuwe AKC/Luma-er kunnen verwelkomen deze week. Timo
Verdyck komt onze U6-groep vervoegen. Wij wensen hem heel veel plezier bij onze
vereniging.

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 spannende wedstrijd de Beker van België veroveren tegen Vobako.
Proficiat meisjes en jongens, begeleiding en ouders. De cup staat weer een jaartje op AKC/Luma.

3.

AKC-Flitsen
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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, Ferre Van Hoof, Keersmaekers Ferre, kadisha nevejans, Rune Lauwers,
Huppertz mitch, Ernst Davidts, Sam Mertens, Ramiç Nina, Cheraâ Noor, Cheraâ Ajoub, Van Hove Amy, Kasper
Fierens, Noens Lisa, Cambre matthias, Storchilo Albert, Mertens Peter, 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. Omnisport – 7-kamp voor U6

Onze U6-ers zullen zich weer eens kunnen uitleven, ditmaal via allerlei andere sportieve uitdagingen.
Wie: alle U6-spelertjes
Datum: zaterdag 11 mei 2019
Uren: van 14u00 tot 15u30, bijeenkomst op AKC: iedereen te 13u30, bijeenkomst coaches: 13u15
Nadien: popcorn eten dankzij Danny, Irma en Rosita
Ouders: vraagje om eventueel scores te noteren
Belangrijk: elke U6-er brengt zijn/haar fiets, loopfiets of step mee naar AKC
We doen een aantal sportproefjes, ieder op eigen tempo, winnen is niet belangrijk, deelnemen echter wel en elke
deelnemer krijgt achteraf een gouden medaille. Coaches helpen en begeleiden waar nodig
Wat zijn de proefjes: ronde van Vlaanderen (fietsen), veldlopen, hindernisparcours, balvaardigheid,
doelpuntenfestival, touwtrekken, dans
Tot dan, namens de coaches, Agnes

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,
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/

AKC-Flitsen
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6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma

wie
U6

leeftijd
3, 4, 5

U8
U10

6 en 7
8 en 9

coachen
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)
Maite (?), Bert (0474/92 49 45), Jens (0479/82 28 55)
Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15)

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
U6
U8
U10

wo
Op uitnodiging
18u45-19u45

datum
Wo 08/05
Za 11/05
Wo 15/05
Za 18/05
Wo 22/05
Za 25/05
Do 30/05za 01/06
Za 08/06

zat
14u00-15u00
14u00-15u00
13u00-14u30

wat
Training
Veldtraining daarna: popcorn door Irma, Rosita en Danny
Voor U6 een specialleke: Omnisport-trofee
Oefenwedstrijd op Vobako, aanwezig om 13u30
Training
Training
Oefenwedstrijd op Boeckenberg om 9u30
Laatste woensdagtraining
Training met als afsluiter het eten van poffertjes
Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk voor alle jeugdleden vanaf 6
jaar
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 )

AKC-Flitsen

Voor wie
U10
U6 + U8
U6
U10
U10
U6+ U10
U8
U10
U6, U8 + U10
U6
U8 en U10
Alle leden en hun
ouders
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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

7. Seizoen 2019-2020
Over het komende seizoen werd al veel vergaderd en voor de jeugd kwam voor de ploegen in competitie volgende
uit de bus:

Bij U19 en U12 wordt ingeschreven met 2 ploegen. De trainingen gebeuren met de ganse groep en in de loop van
de week wordt medegedeeld wie het daaropvolgende WE in de A-ploeg staat en wie in de B-ploeg?

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
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

Zaterdag 11 mei 2019

Oefenwedstrijd

U10: 14u00 – 15u00: Vobako - 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: 13u30 op Vobako
Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart

AKC-Flitsen
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Competitie

13u00: Promo U16 B: Vobako U16 B - AKC/Luma U16 B (kunstgras)
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian
Bijeenkomst: 12u00 op Vobako
Jeugdleider: Sayer en Kevin
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart

14u30: Top U16 A: Vobako U16 A - AKC/Luma U16 A (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: 13u30 op Vobako
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart

15u05: Promo U14 D: Boeckenberg U14 B - Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 (kunstgras)
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van
Mieghem Jade, Van Riel Kato
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel
Bijeenkomst: 14u05 op Boeckenberg
Jeugdleiders: Bjorn en Geert
Boeckenberg Sportcenter Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70

15u30: Promo U19 B: Voorwaarts U19 B - AKC/Luma U19 B (kunstgras)
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: 14u30 op Vobako
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
Gemeentelijk Park Fort V Fort V straat 2650 Edegem Tel.: 03 449 90 38

Zondag 12 mei 2019

Competitie

9u45: Top U19 B: Scaldis 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: 8u45 op Scaldis
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Sportcentrum Wilrijkse pleinen Vogelzanglaan 6 2020 Antwerpen Tel. kantine: 03 647 37 92

11u00: Promo U12 B: Scaldis U12 - AKC/Luma U12 (kunstgras)
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: 10u00 op Scaldis
Jeugdleiders: Debby en Kim
Sportcentrum Wilrijkse pleinen Vogelzanglaan 6 2020 Antwerpen Tel. kantine: 03 647 37 92

Vrijdag 17 mei 2019

Competitie

20u15: Promo U19 B: KCBJ U19 - AKC/Luma U19 B (kunstgras)
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: 19u15 op KCBJ
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
Sportcentrum De Tumkens Pastoor Pitetlaan 30 3130 Betekom Tel.: 016 56 52 33

20u30: Top U19 B: AKC/Luma U19 A – Voorwaarts 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: 19u30 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny

AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
Akc/Luma - Appels : 2 - 7
We begonnen goed zoals steeds tegen Appels, maar iets belet ons om het vol te houden. We komen in de problemen
doordat we vaak te lang wachten om een pas te geven. De verdediging geeft druk en daar kunnen we te weinig
tegen doen. Er zijn werkpuntjes, maar dat komt goed. Niet iedereen was goe wakker, het weer trok op niks ...
Volgende week beter
1-0 Rifa korte kans
1-1
2-1 ver shot Jarri
2-2
Youna Penalty gemist
2-3
2-4
Rust

2-5
Jarri penalty gemist
2-6
2-7

Vele groetjes, Vicky van Dorst

U16 A
Finale Beker Van België U16 : AKC/Luma – Vobako : 13 - 11 (7-4)
(doelpunten/pogingen)
Dames : Lotte 0/11 - Femke 2/8 – Kadisha 1/1 – Nina 1/7 (Zoe 0/0 – Lotte A)
Heren : Luwis 3/12 – Brend 2+1P/9 – Ernst 1/6 – Vinnie 2P/13 (Renzo 0/0 – Kyan 0/4)
Nummer 2 van het seizoen is binnen. Na de zaaltitel nu de Beker van België. Opnieuw was er een zware
spelbreker om mooi korfbal te zien en opnieuw was het dezelfde als vorige week, met name het weer. Af en toe een
lekker zonnetje dat wel maar evengoed af en toe een kleine storm waardoor dug-outs en tenten gingen vliegen.
Helemaal niet ideaal om in te korfballen. Spijtig, want er stonden 2 teams op het veld die in de afgelopen
competitie hebben laten zien dat ze op hoog niveau bezig zijn en ook al heel close games hebben gehad tegen
elkaar. Duidelijk aan elkaar gewaagd. Dit was vandaag niet anders alhoewel wij nu in tegenstelling tot vorige
week tegen het andere topteam wel heel de wedstrijd onder controle hadden. Vanaf de start op voorsprong en
Vobako kon wel tegen het einde gelijk maken maar gelukkig hadden wij toen onze bank om in verdediging orde op
zaken te stellen. Is eens iets anders dan in aanval. Onze afwerking lag iets hoger dan vorige week en gezien de
weersomstandigheden is 18,5% niet echt slecht. Het enige wat me in tegenstelling tot jullie topperiode blijft storen
is het individualisme van sommigen die echt zelf die goal willen maken. Werk als team en speel iedereen uit op de
juiste positie en dan zijn jullie nog beter dan nu. Een ander punt waar ik toch vraagtekens achter zet is het gebrek
aan enthousiasme na deze nieuwe bekerwinst. Noch in het team, noch langs de lijn en zeker al niet na het behalen
van de titel was er sprake van echte vreugde. Bij het naar binnen komen na de plichtplegingen en wat social talk
was bijna iedereen al weg, zelfs al enkelen van het team zelf. Is dit de gewenning van de zoveelste titel ? Dit zou
koren op de molen zijn van sommigen die jullie als arrogant aanzien. Dit zou ik spijtig vinden want dat zijn jullie
echt niet. Geniet van deze momenten girls and boys want het blijven unieke momenten. Hopelijk toch nog wat
genieten en opladen naar een nieuwe uitdaging ….
Volgende week met 5 doelpunten verschil winnen van Vobako. Dat zou de stunt van het seizoen zijn. Het kan maar
enkel en alleen als IEDEREEN zijn of haar kop er voor legt en als team werkt. Laat deze week zien wat jullie
waard zijn. Woensdag geen concentratie verlies tegen Putse, nooit te onderschatten, volgende zaterdag op en tegen
de hel van de Kempen vechten als leeuwen voor die laatste kans.
Succes.
DN
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U16 B
AKC/Luma B – Leuven : 12 - 11
Iedereen was goed op tijd op AKC, maar tot 10h10 was er geen tegenstander te bespeuren. Zou het dan toch een
forfait worden? Hadden we het veld voor niks gelegd? Deze ploeg was duidelijk nog niet bij ons geweest, want ze
kwamen uit 3 verschillende windrichtingen uiteindelijk dan toch aan. We konden dus alsnog onze wedstrijd spelen
zoals gepland.
Vorige week bibberden we al naast het veld, vandaag was het niet beter. De zon was er wel, maar de snijdende
wind ook, dus warmtebloesjes waren geen overbodige luxe. We mogen wel niet klagen, want al was de opwarming
nog in de regen, de wedstrijd zelf is droog verlopen. En eens weer binnen in de kantine begon het weer te
druppelen. Chance gehad dus.
Aanval: Jolien – Kia – Matthias/Albert/Kian/Matthias/Kian – Rune
Verdediging: Evi – Kian/Matthias/Albert – Lotte – Noah
1-0 vrijworp Kia na fout op Rune
1-1 shot heer Leuven
1-2 shot heer Leuven
2-2 shot Noah met steun van Lotte
3-2 inloper Rune met steun van Kia
4-2 shot Rune na pas van Kia 9-7 shot heer Leuven
5-2 shot Evi na pas van Noah 9-8 penalty heer Leuven
5-3 penalty heer Leuven
6-3 penalty Kia (zelf uitgelokt)
7-3 inloper Jolien na slimme pas van Rune
RUST

8-3 penalty Noah (zelf uitgelokt)
8-4 penalty heer Leuven
8-5 shot heer Leuven
9-5 penalty Kia (zelf uitgelokt)
9-6 shot dame Leuven
9-9 shot heer Leuven
9-10 shot heer Leuven
10-10 shot Evi na pas van Noah
11-10 shot Kia na pas van Rune
11-11 shot heer Leuven
12-11 shot Lotte met steun van Noah

Dames: Evi (2/0) - Jolien (1/1) - Kia (4/0) - Lotte (1/0)
Heren: Albert (0/1) - Kian (0/1) - Matthias (0/2) - Noah (2/3) - Rune (2/3)
Leuven is voor ons altijd een moeilijke ploeg omwille van de lengte van 2 heren. Passen worden dan gemakkelijker
onderschept, waardoor we ons spel enigszins moeten aanpassen en niet elke speler even gemakkelijk te bereiken
is. Toch slagen we er altijd in het verschil te maken, zoals de ruststand ook deze keer doet vermoeden. Maar door
enkele foute beslissingen in verdediging tijdens de 2e helft laten we Leuven terug in de match komen en zelfs even
op voorsprong. Ze kunnen immers tot 5 keer toe na elkaar scoren. Het zal toch niet waar zijn zeker?! Maar onze
ploeg blijft cool, werkt de achterstand weg en zorgt er na de laatste gelijkmaker van Leuven ook nog voor dat we de
overwinning alsnog binnenhalen. Bloed, zweet en tranen tot op het einde. Pfff. Voor de supporters mag er de
volgende keer wat minder spanning zijn. Nog twee wedstrijden te gaan. Laat ons dit seizoen in schoonheid
eindigen. Dat kan alleen als iedereen zich zoals vandaag tot het laatst blijft inzetten. Jullie zijn goed bezig !
Linda
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