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AKC/LUMA IN ZOWAT ALLES DE BESTE 
 

Wij werden in de topreeksen veldkampioen met: 
AKC/Luma A 

AKC/Luma U19A 
AKC/Luma U16A 

 
Wij werden in de topreeksen zaalkampioen met: 

AKC/Luma U19A 
AKC/Luma U16A 

 
Wij behaalden de beker bij: 

AKC/Luma U16A 
 

Wij hebben: 
De nieuwste chalet en beste kunstgrasvelden 

De beste coachen, jeugdleiders en 
jeugdcoördinators 

 
En… wij hebben ook: 

het meeste aantal ontslagen 
ook hier blinken we dus in uit 

 
NIEMAND DOET BETER! 

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

  
Nummer 39                                  Jaargang  98                                 3 juni 2019 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – FLORIANT A : 17 - 15 
AKC/LUMA OVERVERDIEND VELDKAMPIOEN! 

 

Aanval:  Sayer (2) – Levi (2) – Jiska (3) - Shiara (1) 
Verdediging: Jari (1) – Jarre (5) – Jade (1) – Maite (1) 
Ingevallen: Elke (1) - Lars 
Scheids:  Ben Morel – Thierry Van Goidsenhoven 
 

1 0 - 1 Arne schot  5 11 - 9 Jarre schot 
2 1 - 1 Sayer korte kans  6 12 - 9 Levi schot 
2 1 - 2 Lars Courtens stip  7 12 - 10 Saar schot 
3 2 - 2 Jade korte kans  14 12 - 11 Van Den Abeele schot 
5 3 - 2 Levi schot  14 12 - 12 Nils  stip 

12 3 - 3 Saar schot  15 13 - 12 Shiara schot 
14 3 - 4 Lars Courtens schot  17 13 - 13 Saar schot 
15 3 - 5 Van Den Abeele schot  19 14 - 13 Maite inloop 
15 4 - 5 Jiska schot  20 15 - 13 Jarre schot 
16 5 - 5 Jiska schot  22 15 - 14 Lennert schot 
25 6 - 5 Jari schot  24 15 - 15 Saar schot 
26 6 - 6 Nils  schot  24 16 - 15 Elke schot 
26 6 - 7 Van Den Abeele schot  33 17 - 15 Jarre stip 
29 7 - 7 Sayer schot        
30 7 - 8 Van Den Abeele schot        
31 8 - 8 Jarre schot  
32 9 - 8 Jiska schot  
33 9 - 9 Arne schot        
35 10 - 9 Jarre schot        

 

Dit is mijn club, mijn ideaal 
Dit is de mooiste (en beste) club van allemaal 

 

Onder een stralende zon en in een verzengende hitte mocht afscheidnemend scheids Ben Morel het startschot 
geven van een boeiende finale tussen Merelbeke en Deurne en dit in de prachtige accommodatie van ASKC, de 
ploeg uit Schoten. Floriant stond voor de tweede keer in drie jaar in de finale op het veld en kreeg de kans om 
Oost-Vlaanderen nog wat meer op de kaart te zetten in het korfballandschap. Onze eigen fanions lieten tijdens de 
competitie enkel een nederlaag optekenen tegen datzelfde Floriant en een gelijkspel tegen Voorwaarts en 
eindigden met liefst zes punten voorsprong op de tweede, we waren dus de uitgesproken favoriet. Rood-wit had 
toen al bewezen dat er dit jaar op het veld geen maat staat op hun korfbalspel. Het is natuurlijk niet omdat je 
eerste eindigt in de reguliere competitie dat je ook automatisch kampioen wordt. In de voetbalcompetitie gebeurt 
dat nochtans jaar na jaar en we schatten onze kansen op een veldtitel dan ook in met 75% tegen 25% in ook al 
lieten we een steekje vallen tegen de Merelbekenaars. En gelijk kregen we! 
 
Jiska staat er 
We hebben onze “shorty” binnen gehaald vanuit Floriant om voor de nodige doelpunten te zorgen en als de nood 
het hoogst was, is Jiska nabij. De wedstrijd ging vlot van start met 5 doelpunten binnen de eerste 5 minuten maar 
Floriant wist een 3 – 2 achterstand om te buigen in een 3 – 5 voorsprong na een kwartier. Jiska-time echter, met 
een droge 2 op 2 zette ze binnen de minuut de bordjes terug gelijk en zou er later nog één binnen prikken om ons 
terug op voorsprong te brengen. Onze kleinste blonk niet alleen uit in aanvallend opzicht maar legde haar 
aartsgevaarlijke tegenstander volledig lam. Anke Meganck kwam niet in het stuk en ook niet op het bord voor. 
 
De Sayer was on fire 
Sublieme wedstrijd alweer van onze Sayer, die aanvallend met zowat elke rebound weg was, twee keer droog 
binnen knalde en zijn vak lieten draaien als vanouds. Alweer een sublieme prestatie van Sayer, die hiermee zijn 
prachtig seizoen nog wat meer “kleur” gaf! 
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Jari – King of the rebound 
En als we het dan toch hebben over “een vak laten draaien”, wat onze captain deed was ook deze week weer 
subliem. Voor een keertje was hij niet de grootste, maar pakte zoat alles wat er te pakken was en gaf zijn 
vakgenoten alle mogelijkheden om hun schotkunsten te ontbinden. Een heerlijk gevoel moet dat toch zijn “Gooi 
maar, de Jari heeft hem toch…” Een super seizoen van onze lange! 
 
Levi is duidelijk uitgerust 
Hij gaf het zelf aan dat het seizoen té lang duurde vanwege het feit dat hij tussen de twee seizoenen ook nog eens 
vol aan de bak moest met de U21. Er was niet genoeg rust en dat begon aan Levi te knagen. Geen erg echter, hij 
vocht terug, kwam er bovenop en speelde de laatste wedstrijden toen het écht money-time was op een formidabel 
niveau. Niemand is beter in verdedigen dan Levi en als hij dan ook nog begint te scoren zoals dit de laatste weken 
het geval was kunnen we alleen maar heel tevreden zijn dat hij juist op tijd “uitgerust” was. Super, kerel! 
 
Shiara, onze rots in elke branding 
Shiara speelde op haar gekende niveau, met de nodige fysieke en atletische kracht waarmee ze steevast haar 
tegenstreefsters aftroeft. De laatste weken wordt ze ook meer en meer in de punt uitgespeeld en dat rendeerde ook 
deze keer. Ook al werd ze dit jaar dan geen Korfbalster van het jaar, ze is en blijft dé toonaangevende lady binnen 
de korfbalwereld. Super om haar in ons team te hebben! 
 
Maite maakte misschien wel dé beslissende goal 
Ze verdedigde de longen uit haar lijf, moest er wel enkele toestaan aan de gevaarlijkste Floriant-dame Saar Seys, 
maar deed het uitstekend in deze finale. Haar formidabele inloop toen het helemaal vastzat wat misschien wel één 
van de belangrijkste doelpunten van de middag. Ondanks enkele weken out wegens kwetsuur speelde Maite een 
beer van een seizoen. 
 
Jade, de minst zichtbare waarop je altijd kan rekenen 
In bijna alle wedstrijden komt ze tot scoren, ze valt nooit op maar doet haar werk op een geraffineerde manier. De 
laatste weken was ze gewoonweg TOP. We herinneren ons nog een wedstrijd vanuit het nabije verleden waarin ze 
op een bepaald ogenblik liefst zeven achtereenvolgende ballen in verdediging onderschepte. Ook in deze finale 
stond ze er weer en speelde uitstekend. We vinden het bijzonder jammer dat ze op nog zeer jonge leeftijd gaat 
stoppen en lager gaat spelen wegens een gebrek aan “goesting” om al die trainingen nog te volgen. We hopen 
echter dat de kriebels vlug zullen terug zullen zijn en dat we ze binnen de kortste keren terug in ons eerste team 
zullen mogen verwelkomen. 
 
Super-sub Elke doet het ook deze keer 
Je haalt ze van de bank en ze scoort, zo simpel is dat met Elke en ook deze keer was het niet anders. We durven 
haar bestempelen als één van de dames met het beste schot binnen de Belgische competitie. Ze treft van alle 
kanten raak en zal ook nooit een airbal afvuren. Door werk en studies zal ze vanaf volgend seizoen niet meer op 
het hoogste niveau kunnen spelen en ook dat vinden we bijzonder jammer. Gelukkig hebben we in eigen rangen 
nog enkele toppers om het verlies van Jade en Elke op te vangen. Kwikzilveren Shari is daar het absolute 
toonbeeld van en naast haar hebben we ook nog Thalia, Brooklyn, Amber, Ellen en Rubi waarmee we nog rustig 
een hele tijd verder kunnen. 
 
Lars kwam, zag en pakte zijn tweede titel op enkele uren 
Loopt het even niet naar wens dan hebben we ook langs herenkant heel wat op de bank zitten. Bij onze youngsters 
Raf en Lars komt volgend seizoen ook nog Demy de rangen vervoegen en hebben we nog twee toppers op de bank 
met Dennis en Siebe, deze laatste zorgde er zeker mee voor dat we veldkampioen werden. Zijn bijdragen aan de 
overwinningen in de reguliere competitie waren groot. Larske, Rafke, Siebe, Dennis, top vrienden! 
 
En de Jarre… hij kreeg zijn verdiende afscheid 
Dat onze topschutter volgend jaar afscheid neemt en bij Deetos zijn geluk gaat zoeken wisten we al langer. Dat we 
onze prijsschutter gaan missen is 100 % zeker, dat we hem zijn geluk in Nederland gunnen is nog meer zeker. Een 
topper die zich kan verbeteren, daar kunnen we niks tegen inbrengen. Jarre kon in schoonheid afsluiten met een 
veldtitel, iets wat we hem en heel de ploeg bijzonder gunnen. De applauswissels kwamen er spijtig genoeg niet, 
daarvoor was het té spannend, maar we willen Jarre, Elke en Jade uit naam van mezelf en gans rood-wit van 
harte danken voor de heerlijke momenten die zij ons hebben laten beleven met hun heerlijke korfbal. Merci 
vrienden en… Jarre, als het niet lukt bij Deetos, welkom terug! Een topspeler valt altijd terug op zijn pootjes.  
 
Floriant ging van minuut 1 tot minuut zeventig voluit 
We willen ook onze tegenstrever feliciteren met de inzet die ze hebben betoond. De wedstrijd bleef altijd spannend 
en nooit ben je met de Merelbekenaars klaar of je moet tot aan het gaatje gaan. Het lukte hen ook deze keer niet 
om de titel voor een allereerste keer mee naar Floriant te nemen, maar we wensen de ploeg van Kevin De Waele 
toch een dikke proficiat met het behalen van de finale! Ooit zal het wel lukken, maar niet tegen ons! 
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En nu… rusten maar 
Het seizoen zit er nu volledig op, nog alleen volgende week afsluiten met een super barbecue en nog een laatste 
keer genieten van jullie titel. Voor de rest voldoende rust nemen, aan onze internationals succes in Zuid-Afrika, 
maar we zijn eerlijk en geven ze bijzonder weinig kans tegen Nederland en dan terug begin september om eerst en 
vooral een wedstrijd te spelen tegen de veldkampioen van Nederland en daarmee onze nieuwe velden en chalet 
officieel te openen. Ook dat is iets om naar uit te kijken. 
 
Bo, Ilja en Mitch 
Ook al kregen Bo en Ilja veel commentaar, zij zijn er altijd voor blijven gaan en zijn erin blijven geloven. Ze 
haalden de kruisfinales in zaal en de veldtitel, enkel in de beker was er een misstap, dan kunnen we toch spreken 
van een super seizoen, niet? Er zijn er bij die volgens ons iets té negatief zijn. Knap gedaan mannen! 
Om onze begeleiding nog meer te optimaliseren komt Mitch banaf volgend seizoen de ploegbegeleiding van A en B 
vervoegen en hebben we dus drie uitstekende trainers en coachen bovenaan staan. We zijn ervan overtuigd dat zij 
volgend seizoen alles uit onze groep zullen halen, ook al hebben we enkele vertrekkers. 
We wensen hen te feliciteren met de behaalde resultaten in het seizoen 2019-2020 en wensen hen ook alle succes 
toe volgend seizoen. 
 
En dan nog even kort over de wedstrijd zelf 
Het bleef spannend, tot op het laatste, maar de beste ploeg heeft gewonnen, daar bestaat geen twijfel over. Het had 
trouwens niet zo spannend hoeven te zijn als er een duidelijke penalty in het voordeel van AKC/Luma wél had 
gefloten geweest, als er een cadeau-stip voor Floriant niet had gefloten geweest en als er een volledig geldig 
doelpunt van Jarre niet afgekeurd was. Om maar even aan te geven dat we de leiding maar bedenkelijk vonden. 
We hebben de titel volledig zelf gehaald en zeker geen cadeau’s gekregen. 
De laatste tien minuten verwaterde de wedstrijd bij een 15 – 15 stand, maar gelukkig was er toen het doelpunt 
van de ingekomen Elke en de kers op de taart met een stip van onze Deetos-fanaat. 
WE ARE AKC, WE ARE AKC! 

Pit 
 

 
AKC/LUMA U19A – BOECKENBERG U19A : 17 - 16 

DE “DUBBEL” IS EEN FEIT 
 

Aanval:  Lars (5) – Kian (4) – Chaya (2) - Eline (1) 
Verdediging: Raf (4) – Demy (1) – Famke (0) – Rubi (0) 
Scheids:  Renske Dardenne – Danny Van den Berg 
 

1 1 - 0 Lars schot  5 11 - 8   inloop 
1 2 - 0 Kian schot  6 11 - 9   schot 
9 2 - 1   stip  9 11 - 10   stip 

10 2 - 2   schot  10 12 - 10 Eline schot 
12 2 - 3   stip  10 12 - 11   stip 
13 3 - 3 Kian vrijworp  11 13 - 11 Raf vrijworp 
14 3 - 4   onder korf  14 14 - 11 Kian schot 
15 4 - 4 Demy inloop  15 15 - 11 Chaya omdraaier 
16 5 - 4 Lars schot  20 15 - 12   schot 
17 5 - 5   vrijworp  21       Raf mist stip 
17 5 - 6   schot  25 15 - 13   stip 
17 6 - 6 Raf schot  29 15 - 14   stip 
20       BKC mist stip  30 15 - 15   schot 
21 7 - 6 Kian inloop  31 16 - 15 Raf stip 
23 8 - 6 Lars schot  33 16 - 16   schot 
27 9 - 6 Raf schot  33 17 - 16 Lars stip 
28 9 - 7   stip        
29 10 - 7 Chaya onder korf        
31 11 - 7 Lars inloop        
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Onze jeugdleden waren speciaal teruggekomen van de jeugduitstap om onze U19-ers aan te moedigen. Het filmpje 
van de overige jeugdleden, dat ze gemaakt hadden om onze U19 en fanions een hart onder de riem te steken was 
knap, je kan het terugvinden via https://we.tl/t-7zgIv9Cv3Z 
 
We waren 1 minuut ver en het stond al 2 – 0 na een schot van Lars en één van Kian. Werd het weer hapje, zoals 
dat in de zaal het geval was vroegen we ons af. Niks van dachten de Panters en scoorden een drie op een rij, 
alvorens Kian met zijn tweede gelijk stelde. Het bleef gelijk opgaan naar 6 – 6 met doelpunten van Demy, Lars en 
Raf en nadat Boeckenberg een stip miste (1 van de acht die ze kregen toebedeeld, t.o.v. 3 voor de onzen!). 
AKC/Luma plaatste een 5 – 1 tussenspurtje met een enig mooie doorbraak van Kian, schoten van Lars en Raf, een 
uitstekende bal van Eline op Chaya en nog een inloop van Lars. We gingen rusten met 11 – 7 en dachten dat de 
buit binnen was.  
 
Niks van dat alles, het duurde tot de tiende minuut van de tweede helft vooraleer Eline een eerste keer kon scoren, 
maar de Panters waren intussen wel dichterbij geslopen. Met hun zoveelste stip kwamen ze zelfs tot op 1 doelpunt, 
maar dan waren er Rafke, Kian en Chaya met haar tweede (een knappe omdraaier) om alle gevaar te bezweren. 
En toen begonnen de zenuwen ons parten te spelen, Rafke miste een stip en Boeckenberg kwam dankzij opnieuw 
twee stippen en een schot op gelijke hoogte. Op het einde waren er dan Raf en Lars die hun “cool” bewaarden en 
twee stippen omzetten om na de zaaltitel ook de veldtitel binnen te halen. De vreugde na het behalen van deze 
titel was bijzonder groot en werd zaterdagnacht gevierd tot in de vroege uurtjes. Dat was dan ook niet meer dan 
verdiend. 
 
Korfbal even vergeten nu, concentreren op de examens en volgend seizoen vanaf augustus er terug tegenaan. En 
ja, je mag uiteraard volgend weekend tijdens de eindeseizoensviering nog eens duchtig genieten van jullie 
successen. 
 
Aan allen die hieraan hebben meegewerkt, dus niet alleen de spelers maar ook zij die zaterdag reserve zaten (ik 
denk daarbij uiteraard aan Amber, Loran, Zoë, Scott en Brend, die een gans seizoen mee hun nikkel hebben 
afgedraaid) en de coachen Nick, Chris en Kenny een welgemeende proficiat. Opnieuw is het zo dat Chris Palinckx 
weer niet met lege handen blijft en voor het zoveelste jaar op rij wel iets weet binnen te halen. Formidabel kerels 
en meiden! Volgend seizoen zijn er enkelen die andere oorden opzoeken (Chaya en Amber, spijtig, heel spijtig zou 
ik durven zeggen, lees het artikel van Sven Hardies verder in deze Flitsen misschien nog eens grondig na), enkelen 
die naar de kern overstappen (Lars, Raf, Demy en Rubi) en enkelen die er definitief mee stoppen (Nick, Chris en 
Kenny). 
Het was een lang en mooi seizoen, PROFICIAT! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk: 
2x de hoogste glorie! 

AKC/LUMA in euforie! 
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BERICHTEN 
 

 

Van harte gefeliciteerd vooral AKC jeugdleden  
Wij hebben de allerbeste jeugd en de beste jeugdopleiding. Rood-wit haalde niet alleen de meeste titels van alle 
clubs bij de senioren - en kan zich daardoor de 'recordmeister' noemen - maar heeft ook veruit de meeste 
jeugdtitels. Je kan dat natellen op de site van de KBKB, maar liefst evenveel dan de nummers 2 en drie tezamen! 
En dat in een zandbak. Binnenkort kan iedereen, ook jullie, van een professionele accomodatie genieten, een 
plezante toekomst tegemoet. 
  

AKC heeft het succes aan twee dingen te danken. De 2 fundamenten waarop de jeugdwerking is gebouwd:  
1. Speelplezier creëren.  
2. De best mogelijke versie van iedere speelster of speler opleveren aan de volgende leeftijdsgroep. 
 

Hoeveel titels je wint, is van ondergeschikt belang. Toegegeven, het is een mooie beloning voor het harde werk en 
het staat mooi op het cv van de club. In welke groep of reeks een bepaald talent speelt, is ook van ondergeschikt 
belang, maar blijkbaar is dat voor velen een heikel punt.  
 

Ondergetekende werd ooit geselecteerd voor de U16B en zag pas een hoofdreeks van dichtbij in de U19. Toch sloot 
ik mijn carrière af met 24 titels en 16 caps, met dank aan alle jeugdtrainers die ik ooit had. Ook mijn kleine 
broertje stond in de B-tjes, bij de U12 of 14, dacht ik. Hij doet het redelijk goed nu :-) Hij werd vorig seizoen de 
beste korfballer van België. Niet slecht voor een paar B-spelers, niet? 
 

Een selectie van een talent in een B-team zorgt ieder seizoen voor een deuk in het ego van dat talent, of in dat van 
mama en papa, je mag kiezen. Ik hoor soms, "maar" een nevenreeks of B-team. Volledig onterecht, want daar is 
een opleiding alles behalve minderwaardig en dat is het ook nooit geweest. Zeker niet bij AKC. Niet ieder talent 
ontwikkelt zich even snel, hou zeker vol. Wees gerust, de bekwaamheid van bestuur en staff puurt gegarandeerd 
de maximale intrinsieke waarde toch uit ieder talent. Met ander woorden, je wordt gegarandeerd de beste versie 
van jezelf.  

Vergeet vooral geen plezier te maken,  
tot volgend seizoen, Sven Hardies 

 
1. WOORDJE VOORAF 
Het werd een heerlijk lang weekend voor velen onder ons. De jeugduitstap kon rekenen op uitstekend weer en 
iedereen was goed gemutst. Het was weer één van de topevenementen van onze Jeugd Evenementencel, tot in de 
puntjes uitgewerkt en super leuk. Een overzicht vind je in een volgende jeugdflitsen. Al onze jeugdleden en 
begeleiding zakten zaterdagmiddag tegen 13 u af naar ASKC om onze U19A en fanions te komen aanmoedigen en 
zagen dat het goed was! 
Eerst was er ondanks de vele strafworpen in het voordeel van Boeckenberg een overwinning en een daarbij 
horende veldtitel voor onze U19A, die hiermee een “dubbel” (zaal- en veldkampioen) behaalden. Nadien deden onze 
fanions het even goed, scoorden ook 17 keer en wisten de veldtitel binnen te halen. Bekijk eens even het schema op 
de eerste bladzijde van deze Flitsen en je zal begrijpen dat geen enkele ploeg in België beter doet. 
De fantastische jeugdwerking van AKC/Luma werpt duidelijk zijn vruchten af. 
De spelers deden het op het veld, onze talrijke supporters deden het onder leiding van Bob en de frennekes al even 
schitterend. Naast het veld De ambiance was er, de “klik” met het veld ook en ’s avonds was het enkel en alleen 
maar “klik”. Het werd een bijzonder stevig feestje, één van de laatste in onze huidige kantine, nog eentje 
aanstaande zaterdag en het zit erop. Met pijn in het hart nemen we afscheid van onze nog lang niet versleten 
kantine, maar we zijn wel blij dat we voortaan niet meer in het stof meer zullen moeten aantreden. 
We willen langs deze weg graag enkele mensen bedanken die zich het voorbije weekend weer hebben uitgesloofd 
om alles in goede banen te leiden. We denken hierbij aan Eric en Sandra die ervoor zorgden dat er vlaggen hingen 
op ASKC, aan Lucske, onze sponsor himself, die daarbij kwam assisteren en ook aan Serge Smits en dochter Kirsi 
die kwamen helpen bij het afbreken. 
Ook graag een woordje van dank aan alle ouders van de U19A en de ouders van onze kernspelers die hun steentje 
hebben bijgedragen achter onze toog, maar daarvoor gaat onze grootste dank naar Franky Van den Berg en zijn 
gevolg (Danny Nevejans, Bjorn, Kevin en Anneke) die lang, heel lang achter onze toog hebben gestaan. 
Ook nog een speciaal woordje van dank aan Frank en Frie, die ons logistiek ondersteunden en de cava gingen 
afhalen bij onze sponsor Copa Cava. 
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Wat de frituur betreft: dat was deze keer geen onverdeeld succes… Eerst en vooral te laat aanwezig, ten tweede 
slechts één persoon om te zorgen voor frietjes en snacks voor 110 personen en ten tweede te vlug weg want 
iedereen had nog niet alles gekregen… Gelukkig hadden we Priscilla in the house om de vleesjes te komen bakken. 
Goed dat we haar hadden of we hadden er nog gestaan denk ik. Toegeven dat de mensen van het frituur het deden 
om ons uit de nood te helpen omdat we uiteraard weer veel te laat waren met onze vraag. Volgende keer pakken 
we het gegarandeerd anders aan, met onze excuses aan alle aanwezigen voor het lange wachten. 
En dan waren er natuurlijk nog de gratis vaten die bij een kampioenenviering horen. We kregen een gratis vat van 
Eric en Danielle (samen met Rita Van Steenbergen en Marc De Win), één van Olivier Claessens, één van Bert en 
Kristel en één van ons Agneske. Dit werd bijzonder geapprecieerd door alle aanwezigen. 

Pit 
 
 

2. PRONOSTIEK 
Winnaars: fam. Peeters, Sam Bedeer, Tom Wellens, Jens Van Hoof, papa Vandeleur, Kristel van Oeckel 
Bedrag: €11.81 
 
3. COMBI-TORNOOI  
Zaterdag 8 juni gaat ons 10e combitornooi door. Volgende 64 personen zijn ingeschreven.:  
U8+U10: Eeckhout Evi, Fierens Kasper, Van Hove Amy, Van Hoof Ferre, Bruyninckx Ferre, Verholen Lenny, 
Cordon Ebe, Aerts Jasper, Lauwers Liv, Mertens Sam, Lian Kurti, De Backer Cleo, De Backer Noa 
U12+U14: De Meester Fen, Verholen Jarri, Noens Lisa, Aerts Marie, Ceelen Ella, Schellens Rifa, Somers Youna, 
Eris Kurti, Ceelen Lowie 
U16+U19: Lauwers Rune, Cambre Matthias, Denie Amber, Denie Eline, Verholen Vinnie, Simoen Brend, Simoen 
Wout, Mertens Peter, Audenaert Lotte, Nevejans Kadisha, Nevejans Chaya 
Kernspelers: Van Daele Kevin, Rottiers Jade, Jobe Sayer, De Vogelaere Dennis 
Gewestelijken: Everaert Debby, Schoonvaere Sandra, De Wierst Ben, Van Hove Erik, Van Hoof Jens, Illegems 
Priscilla, Cordon Ilja, Van Ghysel Vanja, Schellens Eric, Lauwers Bert, Nevejans Danny 
Recreanten: Meyvis Peggy, Ceelen Chris 
Niet korfballers: Fierens Yves, De Wiest Lien, Ronge Annelies, Denie Albert, De Backer Sven, Bluekens Geertje 
(Aerts), Kegelaers Sandra, Bonte Joke 
 

Iedereen die ingeschreven is wordt verzocht om aanwezig te zijn op AKC om 9u45. 
De finale is voorzien rond 14u15. Breng allemaal een rode en een witte T-shirt mee. 
Er zullen ’s middags hotdogs voorzien worden. We zoeken nog enkele vrijwilligers 
om de toog te bemannen of om een wedstrijdje te fluiten. 
 
 
4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL  

 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 
 

5. NIEUW LID 
 Deze week kunnen we met plezier het zoontje van onze Nick Mertens als nieuw jeugdlid verwelkomen: 

 Dax Mertens -  Hugues C. Pernathlaan 42 - 2050 Antwerpen - °09-01-2016 - U6 
Veel plezier bij onze club. Martine 

 
6. MEDISCHE KEURINGEN 
Volgende spelers dienen nog voor 30 juni 2019 hun medische keuring te bezorgen (mag digitaal): 
Marie Aarts - Serge Amorgaste - Ive Benoy - Birger Bocxstael - 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 - Nina 
Ramic - Iebe Rampaert - Rubi Remeysen - Rifa Schellens - Danny Thys - Kyan Van Bouwel - Scott Van der Taelen - 
Robbie Van Herck - Erik Van Hove - Hayley Vanhee - Vinnie Verholen - Lieve Wittebolle 
 
Iedereen zou de medische fiche van onze secretaris Martine Duchesne ontvangen hebben.  De fiche kan ook 
gedownload worden 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.   
Bij de eindeseizoensviering volgende week zaterdag 8 juni zullen nog pasfoto's van alle spelende leden of 
adherenten genomen worden door Bart Horemans. 

Alvast bedankt, Martine 
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7. VERLOREN VOORWERPEN 
Er zijn heel wat verloren voorwerpen op AKC. Gelieve tijdens de eindeseizoensviering na te kijken of er wat van 
jullie tussen zit. Alles wat op die zaterdag niet is afgehaald gaat onherroepelijk in de prullenmand! 

Franky Van den Berg 

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 

 
9. BARBECUE OP 8 JUNI  
Inschrijven kan niet meer. Niet ingeschreven? Spijtig, je hebt weken de kans gehad, de inschrijvingen zijn 
onherroepelijk gesloten, er kan niemand meer bij! 
Hieronder publiceren we de volledige lijst. Kijk nog even na of alles wat je bestelde correct is ingevuld. Zo niet kan 
je nog tot DINSDAG een seintje geven aan Pit. 
 

Naam Voornaam 
Vleesmeu 

Vis 
Kindermenu 

Rijst Choco Frisco Bet 
  Haasje Steak Vis   Hamburger Worst Kip 

Bedeer Sam & Max 1 1       1 1 1     2   0 

Benoy Marc 2 1 1             1 1   0 

Bluekens Geerje         1 2   2 2   1 2 0 

Bocxstael Katrien 2   2               2   30 

Bonte Jo 1     1   2 2   2 1 1 1 0 

Bosmans Bijke           1 1   1     1 0 

Cambre Matthias 1     1 1 1 1 1   1 1 1 0 

Caudron Valerie           2 2 1 1   1 1 16 

Ceelen Chris 3 1 2     1   1 1   2 2 0 

Cordon Ilja           4 3 3 2 0 2 2 -32 

de Boer Agnes         1           1   15 

de Boer Georgette 1   1   1           2   30 

de Boer Rosita         1           1   15 

De Ley Jarre en Siebe 2   2               2   0 

De Maeyer Brooklyn           1 1   1 0 0 1 0 

de Meester Franky 1 1     1           2   0 

de Meester Kurt 1   1   1 2 1 2 1     4 0 

Demets Mathias 2 1   1   2 1 2 1 4     0 

Duchesne Andreas 2 1 1             1 1   0 

Duchesne Carine 1   1     1 1 1     2   0 

Fierens Kasper           2 1 2 1 1 1   0 

Fonteyne Lien           3 3 3   0 3 0 0 

Francken Amber           1 1   1 1     0 

Frensch Jiska           1   1 1 1     -7 

Hardies Danny 1 1               1     15 

Hardies Frank 1     1 1           1 1 30 

Hardies Jari 2 1 1               2   0 

Heirman Wannes         1 2 1 1 2 1 1 1 0 

Horemans Noah 2   2     2 2 2     4   -23 

Hufkens Christel 1 1     1 1   1 1     3 0 

Huppertz Kenny 4 1 2 1   1 1 1   2 2 1 68 

Huybrechts Demy 1   1     5 5 2 3 2 3 1 0 

Illegems Priscilla 2     2   2 2 1 1   3 1 46 
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Jacobs Valerie           4 3 3 2 1 1 2 32 

Janssens Kristel 2     2                 0 

Kegeleers Sandra 1   1             1     15 

Kurti Eris           3 3   3     3 0 

Lenaerts Mitch 1   1     2 2 1 1 1   2 31 

Leprince Shari           1 1 1     1   0 

Ludecke Carsten 1   1     1 1   1 2     0 

Meir Els 1     1   3 3 2 1 2 1 1 0 

Merckx Jana 1 1       2 2 1 1 2 1   31 

Mertens Nick 2 1   1           2     0 

Mertens Thierry en 
Hilde 2   1 1           1 1   30 

Meyvis Peggy 3   1 2   1   1 1 1 3   0 

Monnoyer Kristel 1     1           1     0 

Nevejans Daniel 1 1       3 2 1 3 1 1 2 0 

Noens Jolien 1 1     1 2 2 1 1 1 2 1 0 

Pals Tania         2         1 1   30 

Peeters Rudy 2   1 1             1 1 0 

Peeters Steffi 1     1           0 0 2 25 

Pooters Kim 1   1     3 3 3     3 1 0 

Remeysen Rubi 1     1   2 2 2   1   2 0 

Rongé Annelies           3 2 3 1 1   2 0 

Rottiers Jade 1 1     1 1 1 1     1 2 38 

Schellens Eric 1     1   1 1   1     2 23 

Sporen Niki           1 1   1     1 0 

Storchillo Albert           1     2   1   0 

Van Bouwel Yves 2   1 1   2 2 2   1 3   0 

Van Camp Dax 5   4 1   1 1 1   1 5   83 

Van Daele Kristel 1   1     1   1 1   1 1 23 

Van de Leur Marina 2   1 1           1 1   0 
Van den 
Bergh Jessy 2   1 1             1 1 0 

Van Dyck Pit 2     2           1 1   30 

Van Gysel Vanja         1 4 3 1 4 1 3 1 0 

Van Loon Elise 1 1       1   1 1 1 1   0 

Van Peteghem Anneke 3   3   1 1   1 1 1 4   0 

Van Riel Kato 2   2     1 1 1   1 1 1 8 

Van Thielen Wendy 2   1 1 1         2 1   0 

Vanherck Elke           1 1 1     1   0 

Verhoeven Regine 1 1     1           1 1 30 

Verlinden Sandra 2     2   3 3 3   2 3   15 

Vervoort Yari 1     1           1     15 

Wellens Tom 1   1               1   0 

Wijckmans Evi 1   1     2 2 1 1 1 2   0 

Wittebolle Lieve 3 1 1 1 3 1   1 1   6 1 0 
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11. 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) Gerard Van Mieghem 
Familie Aerenhouts-Laeremans Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Jos Duchesne Lara Grasso 
Familie Duchesne en Partners Karel Bastiaensen 
Familie Palinckx-Verhoeven Heirman Lias en Liz 
Agidens Elke Vanherck 
François Peire Yacine Vanherck 
Frank Wilms Katrien Bocxstael 
Jef Windels Yari Vervoort 
Ronny Remeysen Familie Rudy en Christel Peeters 
Sandra Kegeleers Familie Benny Noens 
Demets Frank, Monique, Sven Hardies 
Max Bedeer Ernst Davidts 
Sam Bedeer restaurant kern 
Brooklyn De Maeyer Noah Horemans 
Agnes de Boer  Elke Vanherck - oorbellen 
Lin de Meester Simona Debeve (moeke Steffi) 
Fen de Meester Danny Hardies 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Anita Van den Eynde 
Driesen-Van Peteghem Francine Sels 
Dewinter-Hufkens Recreanten 
Anneke Peeters Tom Goddefroy 
AKC 3 Nathan Jassin 
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Uit sympathie Margaux Jassin 
Nancy de Boer Ben Jassin 
Kevin Van den Berg MVB Construct 
Rita Van Steenbergen Lotte De Ryck 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Raf De Ryck 
Thore Cordon Ronny Claes 
Ebe Cordon U6, benjamins 
Charlotte Bocxstael Matthias Cambré 
Steffi Peeters en Wim Harrus Lotte Audenaert 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Jessy en Shayne Van den Berg 

Paula Verwimp Saige Van den Berg 

Paul Boudiny Jace Van den Berg 

Yvonne Duchesne Bo, Shirley, Vic, Tibe 

Sepp Van Mieghem Bob Jassin 

Finn Van Mieghem Wendy Van Thielen + U19B 

Jade Van Mieghem Evi Eeckhout 
Sigrid Traets Daan Eeckhout 
Sven Van Mieghem Tjer en Hilde 

 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 

 ZONDAG 9 juni: recreantentornooi op Boechout 
 zaterdag 15 juni: nationale recreantendag outdoor (locatie: Temse) 

 
 

TOOGPLOEGEN 
 

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 
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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 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 
Wij zijn zeer blij dat we nog net voor het einde van het seizoen een nieuwe U6-er mogen 
verwelkomen. De guitige Dax Mertens, zoon van Nick en Sara en broertje van Sam komt 
onze troepen vervoegen, het kamp wordt te klein. Veel plezier Dax. 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
08/06/: combitornooi met eindeseizoensviering 
19/08-23/08: sportweek op AKC/Luma 
31/08: Belfius/MMM-tornooi 
 

2. U19A haalt double binnen 
Na een spannende wedstrijd haalde onze U19 A-ploeg na de zaaltitel ook de veldtitel binnen. Zij wonnen van 
Boeckenberg met 17-16. Proficiat meisjes en jongens en begeleiding. 

JEUGDFLITSEN 
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De tweede finale van de dag werd door onze eerste ploeg ook winnend afgesloten met 17-15. Ook deze helden 
willen wij van harte feliciteren. 
 

 
 
3. Jeugduitstap (30/05-31/05-01/06) 
De jeugduitstap 2019 zit er op. We kunnen het een geslaagde editie noemen met een schitterende apotheose door de 2 veldtitels waar 
al onze jeugdleden getuige van konden zijn. Agnes zorgt voor een volledig verslag in de volgende flitsen.  
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We willen hier al wel onze verdienstelijkste jeugdleden vermelden: 
 
U6: Thore Cordon 
U8:  Evi Eeckhout 
U10: Sepp Van Mieghem 
U12: Lucas Geurs 
U14: Lenthe Fabri 
U16B: Mathias Cambre 
U16A: Zoë De Backer 
U19B:  Scott Van der Taelen 
U19A: Demy Huybrechts  
 
4. COMBI-TORNOOI 
Zaterdag 8 juni gaat ons 10e combitornooi door.Volgende  64 personen zijn ingeschreven.:  
U8+U10: Eeckhout Evi, Fierens Kasper, Van Hove Amy, Van Hoof Ferre, Bruyninckx Ferre, Verholen Lenny, 
Cordon Ebe, Aerts Jasper, Lauwers Liv, Mertens Sam, Lian Kurti, De Backer Cleo, De Backer Noa 
U12+U14: De Meester Fen, Verholen Jarri, Noens Lisa, Aerts Marie, Ceelen Ella, Schellens Rifa, Somers Youna, 
Eris Kurti, Ceelen Lowie 
U16+U19: Lauwers Rune, Cambre Matthias, Denie Amber, Denie Eline, Verholen Vinnie, Simoen Brend, Simoen 
Wout, Mertens Peter, Audenaert Lotte, Nevejans Kadisha, Nevejans Chaya 
Kernspelers: Van Daele Kevin, Rottiers Jade, Jobe Sayer, De Vogelaere Dennis 
Gewestelijken: Everaert Debby, Schoonvaere Sandra, De Wierst Ben, Van Hove Erik, Van Hoof Jens, Illegems 
Priscilla, Cordon Ilja, Van Ghysel Vanja, Schellens Eric, Lauwers Bert, Nevejans Danny 
Recreanten: Meyvis Peggy, Ceelen Chris 
Niet korfballers: Fierens Yves, De Wiest Lien, Ronge Annelies, Denie Albert, De Backer Sven, Bluekens Geertje 
(Aerts), Kegelaers Sandra, Bonte Joke 
 

Iedereen die ingeschreven is wordt verzocht om aanwezig te zijn op AKC om 9u45. 
De finale is voorzien rond 14u15. Breng allemaal een rode en een witte T-shirt mee. 
Er zullen ’s middags hotdogs voorzien worden. We zoeken nog enkele vrijwilligers 
om de toog te bemannen of om een wedstrijdje te fluiten. 
 
5. Eindeseizoensviering 
Zaterdag 8 juni begint na de training van de benjamins om 15u20 de eindeseizoensviering voor de jeugd gevolgd 
door een lekkere BBQ. ’s Avonds is er dan nog de viering van de seniorploegen die dit seizoen in de prijzen gevallen 
zijn. Tijdens de viering van de jeugd zouden we graag nog een laatste maal beroep willen doen op de ouders van 
onze jeugdleden om de toog te bemannen. Mogen wij vragen dat iedereen even mee helpt om deze namiddag 
succesvol te laten verlopen aub: 
 

13u30 – 14u30: ouders van U6 en U8 olv Kim Boudiny 
14u30 – 15u30: ouders van U10 olv Sven Van Mieghem 
15u30 – 17u00: ouders van U12 en U14 olv Sven Verholen 
17u00 – 18u00: ouders van U16 olv Danny Nevejans 
18u00 – 19u00: ouders van U19 olv Wendy Van Thielen  
 

De timing voor de vieringen zelf is als volgt:  
 

6. AKC/Luma-kledij 

15u20: U6 
15u40: U8 
16u00: U10 

17u10: U16A 
17u25: U19B 
17u40: U19A 

16u20: U12 
16u40: U14 
16u55: U16B 
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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, 
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/ 

 
 
 
 
 
 
7. Korfbalschema AKC/Luma: Lenteprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ploeg wo zat 
U6  14u00-15u00 
U8 Op uitnodiging 14u00-15u00 
U10 18u45-19u45 13u00-14u30 
 

datum wat Voor wie 
Za 
08/06 

Laatste training voor U6 
Combi-tornooi voor U8 en U10 
Eindeseizoensviering op AKC/Luma voor iedereen+ ouders, BBQ en afscheid 

U6 
U8 en U10 
U6+U8+U10+ ouders 

En ja, dan is het voorbij: het korfbalseizoen 2018-2019 zit erop!!!! 
Hopelijk positieve examens en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes, tot volgend seizoen. 
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Maite, Bert, Vanja en Jana, Agnes 
 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 68), Amber (0499/43 94 50) en 

Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 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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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA U19A – BOECKENBERG U19A : 17 - 16 
 

Aanval:  Lars (5) – Kian (4) – Chaya (2) - Eline (1) 
Verdediging: Raf (4) – Demy (1) – Famke (0) – Rubi (0) 
Scheids:  Renske Dardenne – Danny Van den Berg 
 

1 1 - 0 Lars schot  5 11 - 8   inloop 
1 2 - 0 Kian schot  6 11 - 9   schot 
9 2 - 1   stip  9 11 - 10   stip 

10 2 - 2   schot  10 12 - 10 Eline schot 
12 2 - 3   stip  10 12 - 11   stip 
13 3 - 3 Kian vrijworp  11 13 - 11 Raf vrijworp 
14 3 - 4   onder korf  14 14 - 11 Kian schot 
15 4 - 4 Demy inloop  15 15 - 11 Chaya omdraaier 
16 5 - 4 Lars schot  20 15 - 12   schot 
17 5 - 5   vrijworp  21       Raf mist stip 
17 5 - 6   schot  25 15 - 13   stip 
17 6 - 6 Raf schot  29 15 - 14   stip 
20       BKC mist stip  30 15 - 15   schot 
21 7 - 6 Kian inloop  31 16 - 15 Raf stip 
23 8 - 6 Lars schot  33 16 - 16   schot 
27 9 - 6 Raf schot  33 17 - 16 Lars stip 
28 9 - 7   stip        
29 10 - 7 Chaya onder korf        
31 11 - 7 Lars inloop  

 

Onze jeugdleden waren speciaal teruggekomen van de jeugduitstap om onze U19-ers aan te moedigen. Het filmpje 
van de overige jeugdleden, dat ze gemaakt hadden om onze U19 en fanions een hart onder de riem te steken was 
knap, je kan het terugvinden via https://we.tl/t-7zgIv9Cv3Z 
We waren 1 minuut ver en het stond al 2 – 0 na een schot van Lars en één van Kian. Werd het weer hapje, zoals 
dat in de zaal het geval was vroegen we ons af. Niks van dachten de Panters en scoorden een drie op een rij, 
alvorens Kian met zijn tweede gelijk stelde. Het bleef gelijk opgaan naar 6 – 6 met doelpunten van Demy, Lars en 
Raf en nadat Boeckenberg een stip miste (1 van de acht die ze kregen toebedeeld, t.o.v. 3 voor de onzen!). 
AKC/Luma plaatste een 5 – 1 tussenspurtje met een enig mooie doorbraak van Kian, schoten van Lars en Raf, een 
uitstekende bal van Eline op Chaya en nog een inloop van Lars. We gingen rusten met 11 – 7 en dachten dat de 
buit binnen was.  
Niks van dat alles, het duurde tot de tiende minuut van de tweede helft vooraleer Eline een eerste keer kon scoren, 
maar de Panters waren intussen wel dichterbij geslopen. Met hun zoveelste stip kwamen ze zelfs tot op 1 doelpunt, 
maar dan waren er Rafke, Kian en Chaya met haar tweede (een knappe omdraaier) om alle gevaar te bezweren. 
En toen begonnen de zenuwen ons parten te spelen, Rafke miste een stip en Boeckenberg kwam dankzij opnieuw 
twee stippen en een schot op gelijke hoogte. Op het einde waren er dan Raf en Lars die hun “cool” bewaarden en 
twee stippen omzetten om na de zaaltitel ook de veldtitel binnen te halen. De vreugde na het behalen van deze 
titel was bijzonder groot en werd zaterdagnacht gevierd tot in de vroege uurtjes. Dat was dan ook niet meer dan 
verdiend. 
Korfbal even vergeten nu, concentreren op de examens en volgend seizoen vanaf augustus er terug tegenaan. En 
ja, je mag uiteraard volgend weekend tijdens de eindeseizoensviering nog eens duchtig genieten van jullie 
successen. 
Aan allen die hieraan hebben meegewerkt, dus niet alleen de spelers maar ook zij die zaterdag reserve zaten (ik 
denk daarbij uiteraard aan Amber, Loran, Zoë, Scott en Brend, die een gans seizoen mee hun nikkel hebben 
afgedraaid) en de coachen Nick, Chris en Kenny een welgemeende proficiat. Opnieuw is het zo dat Chris Palinckx 
weer niet met lege handen blijft en voor het zoveelste jaar op rij wel iets weet binnen te halen. Formidabel kerels 
en meiden! Volgend seizoen zijn er enkelen die andere oorden opzoeken (Chaya en Amber, spijtig, heel spijtig zou 
ik durven zeggen, lees het artikel van Sven Hardies verder in deze Flitsen misschien nog eens grondig na), enkelen 
die naar de kern overstappen (Lars, Raf, Demy en Rubi) en enkelen die er definitief mee stoppen (Nick, Chris en 
Kenny). 
Het was een lang en mooi seizoen, PROFICIAT! 

Pit 
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