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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

ASKC A – AKC/LUMA A : 9 – 30 (13 – 30) 
1/16de finale Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

“Dertiger” is een feit 
 

Aanval: Sayer (1) – Raf (12) – Brooklyn (2) – Shari (1) 
Verdediging: Dennis (1) – Levi (3) – Thalia (5) – Jiska (5) 
Ingevallen: (Kevin (0) 
Scheidsrechter: Dave Mertens 
 

1 0 - 1 Raf schot  1 6 - 15   schot 
2 1 - 1   schot  2 6 - 16 Raf schot 
4 1 - 2 Thalia schot  4 6 - 17 Jiska schot 
4 1 - 3 Jiska schot  4 6 - 18 Thalia schot 
5 2 - 3   schot  9 6 - 19 Brooklyn schot 
9 2 - 4 Raf vrijworp  12 6 - 20 Brooklyn schot 

11 2 - 5 Dennis schot  12 6 - 21 Levi schot 
12 3 - 5   schot  14 7 - 21   schot 
13 3 - 6 Raf schot  18 7 - 22 Raf inloop 
13 3 - 7 Sayer stip  18 7 - 23 Raf schot 
14 3 - 8 Levi schot  20 7 - 24 Thalia schot 
16 3 - 9 Thalia schot  21 7 - 25 Levi schot 
20 3 - 10 Raf schot  22 7 - 26 Raf stip 
21 3 - 11 Raf schot  25 7 - 27 Raf wegtrekker 
22 4 - 11   schot  26 8 - 27   schot 
24 4 - 12 Jiska schot  27 8 - 28 Jiska schot 
25 4 - 13 Raf schot  27 9 - 28   schot 
28 4 - 14 Shari schot  27 9 - 29 Raf schot 
32 5 - 14   schot  30 9 - 30 Jiska schot 
35 5 - 15 Thalia schot        

 
Bijzonder makkelijke zege 
We kwamen aan de ingooi zonder Jari – Lars – Siebe en Maite. In hun plaats mochten Dennis – Raf – Levi en 
Brooklyn starten en die hadden er duidelijk zin in. We moesten een 4-doelpunten voorgift overbruggen en dat 
duurde eventjes. Het was in minuut 13 dat Sayer de gelijke stand op het scorebord zette en daarna was er aan 
rood-wit geen houden meer aan. Het werd een echte walk-over waarop de Schotenaars geen enkel verhaal hadden. 
Met heerlijk korfbal, fris van de lever, knappe combinaties en dito doelpunten werd ASKC weggespeeld. Het werd 
voor ons een goede oefenpartij om het nodige vertrouwen uit te putten en wat nog het belangrijkste was, een 
makkelijke zege die ons toelaat om volgende vrijdag verder te bekeren tegen Leuven. De Leuvenaars, na een 
prestatie als deze van vandaag, niet onderschatten zal de boodschap zijn. We kunnen dan doorstoten naar de 
kwartfinales tegen Voorwaarts en ook daar moet veel mogelijk zijn. 
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 
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Topschutter Raf was outstanding 
Als we de ene topschutter op de bank zetten hebben we er direct een andere klaar. Dankzij het uitstekende 
reboundende werk van Sayer (later in de wedstrijd werd dit even goed overgenomen door een uitstekend 
ingevallen Kevin) en de steun van Brooklyn en Shari gooide Rafke alles binnen. Verre schoten, vrijworpen, korte 
kansen, een stip, inlopers, alles kwam aan bod, hij trok al zijn registers open. Zalig om onze U19-ers aan het werk 
te zien. Het ene goudhaantje eraf, het andere erop, en… er veranderde niets, ze scoren allebei aan de lopende 
band, super! Dat er voor de U19-slectie 4 van onze heren en 1 dame in de selectie zitten (Eline, Lars, Raf, Demi en 
Kian) is geen toeval, dit zijn jongeren waar we nog heel veel plezier zullen aan beleven. Neem daarbij nog enkele 
andere talentvolle jongeren zoals Brooklyn en Famke, aangevuld met enkele anciens die goed weten waarover het 
gaat op een korfbalveld, dan kunnen we stellen dat we nog mooie tijden tegemoet gaan en dat AKC/Luma nog lang 
niet afgeschreven is. 
 
Dames goed voor 13 doelpunten 
Als we het ons kunnen permitteren van Maite niet op te stellen en dan nog 13 speeldoelpunten te maken dan zit 
het langs dameskant wel heel goed. Het duo Jiska – Thalia lijkt een meer dan goed lopende combinatie en gooide 
er 10 binnen (zowel Jiska als Thalia 5). In het andere vak mocht Brooklyn van haar eerste bekerminuten proeven 
en dankte met een uitstekende wedstrijd en twee doelpunten. Sharike wou niet onderdoen, speelde alweer een 
knappe partij en legde er ook nog eentje binnen. Top meiden!  
 
Invallers doen het uitstekend 
Dennis, Levi en Rafke kwamen in de ploeg en deden het uitstekend. Over Rafke hebben we het hiervoor al gehad 
maar ook Levi speelde als vanouds, was meesterlijk in de rebound en gooide er nog 3 binnen ook. Waar Dennis 
staat zijn de “brains” aanwezig en hij zorgde er dan ook voor dat zijn vak draaide dat het mooi was om zien. De 
snelle combinaties en formidabele passen zijn ons zeker niet ontgaan. Hij had wat pech bij de afwerking, er 
draaiden enkele ballen uit de mand, maar toch wist hij ons met zijn doelpunt te bekoren. Kevin mocht de laatste 
twintig minuten komen volmaken en deed dat op zijn Kevins met een overdosis aan inzet en een grinta die 
fantastisch is om te aanschouwen. De Kev deed het! Knap gasten! 
 
Fighting spirit en teamgeest waren weer aanwezig 
En ook al was het “maar” tegen ASKC, we zagen voor de tweede maal op rij een ploeg die voor elkaar wilde spelen 
en plezier beleefde aan het spelletje. We hebben de indruk dat we een ploeg tussen de lijnen zien van “vrienden en 
vriendinnen” die elkaar alles gunnen en voor elkaar door het vuur willen gaan en dat geeft ons heel veel 
vertrouwen. Waren we de competitie gestart met vraagtekens, die zijn ondertussen al helemaal weg, dit is een 
team met mogelijkheden. Zijn we verzwakt t.o.v. vorig seizoen? Misschien wel, maar de inzet en mentaliteit maken 
veel, zoniet alles, goed. En dat we nog enkele toppers achter de hand hadden is natuurlijk mooi meegenomen. 
 
Niet gaan zweven 
We zijn uitstekend gestart maar blijven met de voetjes op de grond. We krijgen zondag het hoger ingeschatte 
Borgerhout/GW over de vloer en volgende week trekken we naar titelkandidaat Floriant. Na die twee wedstrijden 
zal al veel meer duidelijk worden. “Alles kan, niks moet” is een gezegde dat we dit seizoen in het achterhoofd 
moeten houden. Niet direct teleurgesteld zijn als het eens niet moest lukken, maar gewoon blijven verder gaan op 
de ingeslagen weg lijkt ons een prima idee. We zijn goed bezig! 

Pit 
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AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A : 17 – 18 
VERDIEND GELIJKSPEL KWAM ER NIET 

 

Aanval: Jari (1) – Siebe (4) – Jiska (3)  – Thalia (1) 
Verdediging: Sayer (4) – Lars (3) – Maite (0) – Shari (1) 
Ingevallen: Raf (0) 
Scheidsrechtersduo: Maarten Van Och en Dave Mertens 

 

1 0 - 1 Hellemans schot  2 12 - 13 Elke Daelman onder korf 
3 0 - 2 Hellemans schot  16 12 - 14 Hellemans stip 
6 0 - 3 Loos inloop  16 13 - 14 Sayer stip 
7 1 - 3 Lars schot  18 13 - 15 Jarni schot 
9 2 - 3 Jiska schot  20 13 - 16 Jarreth schot 

12 3 - 3 Jari vrijworp  21 14 - 16 Siebe scjh 
14 3 - 4 Jarni schot  23 15 - 16 Lars inloop 
14 3 - 5 Elke Ledent schot  25 16 - 16 Sayer schot 
15 4 - 5 Jiska schot  27 17 - 16 Jiska schot 
17 4 - 6 Hellemans schot  28 17 - 17 Pauwels stip 
17 4 - 7 Jarni schot  33 17 - 18 Jarni stip 
18 5 - 7 Lars inloop        
20 6 - 7 Siebe schot        
22 7 - 7 Siebe schot        
22 7 - 8 Elke Ledent omdraaier        
24 7 - 9 Jarni vrijworp        
25 8 - 9 Siebe schot        
26 8 - 10 Elke Daelman schot        
28 9 - 10 Shari schot        
29 10 - 10 Sayer stip        
30 10 - 11 Hellemans schot        
31 11 - 11 Thalia schot        
32 11 - 12 Elke Daelman schot        
33 12 - 12 Sayer stip        

 
Startmotor slaat niet aan 
AKC/Luma vergat te starten. Het duurde 7 minuten en een 0 – 3 achterstand vooraleer we wakker werden. De 
supporters stonden binnen naar de wedstrijd Anderlecht – Antwerp te kijken en zagen dus niks van dit zwakke 
begin. Na zeven minuten besloten Lars, Jiska en Jari dat het genoeg was en zetten de scheve situatie binnen de 
kortste keren terug recht (3 – 3). Spijtig genoeg gingen we er niet op en over, maar lieten we het initiatief terug 
aan Borgerhout/GW. Jarni bracht met zijn eerste van vijf de Zebra’s terug op voorsprong en we moesten terug 
achtervolgen. Dat zou duren tot de rust en we gingen naar binnen met een gelijke stand. Een terechte score want 
beide ploegen waren aan elkaar gewaagd.  
We zagen een achttal dat opnieuw veerkracht toonde en het uitstekend deed. Ze bewezen opnieuw dat iedereen 
AKC/Luma voor de competitie had onderschat en dat we beter zijn dan iedereen denkt.  
 
We laten het zelf liggen 
In het begin van de tweede helft verzuimden we om het karwei af te maken. Borgerhout/GW krasselde, kreeg geen 
bal door de mand, maar ook wij bleven achter qua afwerking en het duurde ruim een kwartier vooraleer we onze 
eerste van de tweede helft binnen gooiden. Als we in die periode iets doeltreffender waren geweest was het een 
gans andere wedstrijd geworden. Nu profiteerde Borgerhout/GW om naar 13 – 16 uit te lopen alvorens we terug in 
gang schoten. Dat deden we nochtans wél uitstekend met een vier op een rij van Siebe – Lars – Sayer en Jiska 
kwamen we op 8 minuten voor tijd zowaar voor de eerste keer aan de leiding. Spijtig genoeg besloot het 
scheidsrechterlijk duo toen dat ze hun duit in het zakje moesten doen en onthielden AKC/Luma van een verdiend 
gelijkspel. 
 
Scheidsrechters moeten wedstrijd “leiden” niet “maken” 
Voor de derde keer in vier wedstrijden (Supercup, bekerwedstrijd en nu competitie) kregen we Dave Mertens als 
scheidsrechter en dat dit niet altijd een positief punt is wisten we al langer. De man wil zichzelf “in the picture” 
zetten i.p.v. de wedstrijd te leiden en onzichtbaar te blijven.  
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Zijn theatrale gedoe is voor niks nodig, beter zou het zijn de regels gewoon te hanteren en er geen show van 
maken. De tweede scheidsrechter krijgt door dit gedoe altijd een tweederangsrol toebedeeld, dat was zo tijdens de 
Europacup en nu opnieuw. Waar we ook niet bij kunnen is het feit dat wanneer je alle duels op het scherp van de 
snee - en soms er wel écht over - toelaat en dan op het laatste van de wedstrijd een reboundduel waarbij de eerste 
fout van Borgerhout/GW komt gaat belonen met een strafworp wegens “herhaalde fouten” dan hebben we daar niet 
alleen onze bedenkingen bij maar vinden we dat ronduit belachelijk. Wanneer je dan in de fase direct nadien een 
strafworp in AKC/Luma-voordeel niet fluit (bal wordt door een heer uit de handen van een dame getrokken terwijl 
er twee van onze spelers volledig vrij staan) dan durven we er zelfs aan twijfelen of er niet van enige moedwil 
sprake was… 
We denken/hopen niet dat het een bewuste keuze was om rood-wit een oververdiend punt af te nemen. We geven 
de scheidsen het voordeel van de twijfel en hopen dat ze zich de volgende keer zullen herpakken. 
 
Uitstekend gespeeld 
Zoals we vorige week al vertelden: al wat we meenemen uit de eerste drie wedstrijden (Boeckenberg, 
Borgerhout/GW en Floriant) is bonus en het hadden na gisteren 3 van de 4 punten kunnen geweest zijn. We gaan 
dus zeker niet moeilijk doen over het feit dat we “maar” 2 op 4 hebben, dat is nog altijd uitstekend. Ook nu zagen 
we weer de wil om erin te blijven geloven tot de allerlaatste minuut en de juiste mentaliteit. Knap! 
Volgende week gaan we naar Floriant, in onze ogen één van dé titelkandidaten. Onze dames deden het tot nu toe 
zeer goed, het zal aan hen zijn om volgende week te bewijzen dat ze er écht klaar voor zijn en aan onze mannen om 
ze op gepaste wijze te ondersteunen. You can do it, go for it. 

Pit 
 

 

Spreuk van de Weuk 
Eén strafschop heeft het verschil gemaakt…, 

het heeft nochtans even … naar meer gesmaakt !! 
 
 

 
 

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 
 

Vrijdag 20 september (Beker van België) 
 

20:30 u : AKC/LUMA A – LEUVEN A 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi – Wellens Famke 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  
 

Zondag 22 september 
 
 

15:30 u : FLORIANT A - AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A 

14:00 u : FLORIANT B - AKC/LUMA B – BORGERHOUT/GW B 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi – Wellens Famke 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  

 
12:40 u : FLORIANT C - AKC/LUMA C 
Grootaert Yent’l - Merckx Jana - Rottiers Jade - Sporen Niki - Vanherck Elke - Verlaak Kathleen 
Deloffer Jenthe – Dewinter Quinten - Duchesne Andreas - Harrus Wim - Mollet Simen – Van Herck Robbie – 
Verbruggen Pieter-Jan 
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11:15 u : FLORIANT 2 - AKC/LUMA 2 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
 

11:00 u : AKC/LUMA 3 – SCALDIS 2 (Veld 2) 
Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Ann - Van Wezemael Lynn 
Amorgaste Serge - Benoy Yves - Jassin Ben - Lauwers Bert - Mertens Nick - Mertens Thierry - Van Hoof Jens 
 

09:45 u : AKC/LUMA 4 – VOORWAARTS 4 (Veld 2) 
Duchesne Martine - Pals Sandra - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Coninck Tim - De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robbrecht - Schellens Eric - Van Harneveldt Robert 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Makkelijke bekerzege 
Het weekend begon op vrijdagavond met de bekerwedstrijd op ASKC. Ondanks de 4 – 0 voorgift werd het een 
bijzonder makkelijke zege waarbij onze fanions zelfs een dertiger lieten optekenen en uitpakten met fris korfbal. 
 
AKC 100 ging van start 
Zaterdag gingen we van start met onze werkgroep “AKC 100”. Onze vereniging bestaat op 21 april 2021 100 jaar 
en daar willen we natuurlijk de nodige aandacht aan besteden. Eric Claessens, Eric Duchesne en Pit Van Dyck 
kwamen een eerste keer samen om de grote lijnen uit te zetten. In de werkgroep zullen volgende AKC/Luma-ers 
mee de krachtlijnen uitzetten: Franky de Meester, Agnes de Boer, Rita Van Steenbergen en Kristel Janssens. Zij 
zullen uiteraard in de nabije toekomst op uw hulp beroep doen om het 100-jarig bestaan van AKC de nodige 
“glamour” te geven en er een feestelijk jaar van te maken. We spreken jullie ongetwijfeld een van de komende 
weken aan. Later meer hierover 
 
Competitie 
Bij de jeugd zagen we zaterdag een mooie overwinning van de U19B tegen HMKC, moesten de U16 spijtig genoeg 
de zege laten aan Vobako, wonnen beide U14-ploegen van Leuven en ook de U12A moesten de zege laten aan 
Vobako, terwijl de U12B dan weer een mooi gelijkspel uit de brand sleepten. 
Bij de gewestelijken makkelijke zeges van AKC/Luma 2 en AKC/Luma 3 en een nederlaag voor AKC/Luma 4. 
Zowel AKC/Luma C, B en A kregen het deksel op de neus tegen Borgerhout/GW. Bij de C werd het een nipte 
nederlaag na een spannende en zeer goede wedstrijd, onze B-ploeg gaf deze week “niet thuis” en werd weggespeeld 
door Peeters, Pauwels en Co en onze fanions hadden een punt verdiend maar kwamen wegens omstandigheden 
spijtig genoeg niet verder dan een nipte nederlaag. 
 
Broodjes en vol-au-vent 
Het nieuwe concept met de broodjes, war je nu ook een broodje kroket en een broodje curryworst kan krijgen was 
duidelijk een schot in de roos. Ook volgende zaterdag tijdens het recreantentornooi zal Christel ervoor zorgen dat 
er heerlijke broodjes te verkrijgen zijn. 
Zondagavond konden we ons tegoed doen aan een heerlijke vol-au-vent met frietjes. Pat zorgde ervoor dat iedereen 
tevreden naar huis ging en er de volgende keer (binnen veertien dagen) terug wil bij zijn want geef nu toe, is het 
niet veel leuker om op AKC samen met de vrienden een gerechtje te verorberen dan in de frituur te gaan 
aanschuiven… We willen Pat dan ook hartelijk danken, hij heeft er samen met Muke, Christel en Peggy voor 
gezorgd dat alles van een leien dakje verliep en dat iedereen tijdig iets te eten kreeg. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 8 
Winnaars: Lauwers Bert + fam.Francken 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: Franky Van den Berg 
Bedrag: € 50,37 
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4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 

Quiz op 8/11 
Quizmasters Robbie en PJ. Prijs: 7,5 euro/deelnemer. Ploegen van minimum 3 en maximum 6 deelnemers. Je kan 
inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f 
 

Rally gedurende het ganse seizoen 
Sven zal terug een rally door Antwerpen organiseren (deze keer langs de kant van ’t Eilandje) die je kan doen 
tussen september 2019 en juni 2020. Voor een boekje rekenen we opnieuw 25 euro en je doet de rally wanneer je 
wil. Je kan inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/5bb86189252998e612c3b9c80d3bc739, 
Boekjes afhalen en betalen kan vanaf vandaag bij Sven Van Mieghem. Afspreken met Sven via gsm 0486126761 
of svensid@hotmail.com of ter plaatse bij Sven op AKC.  
 

Restaurantdag op zondag 24/11 
Volwassenen: Slaatje van gerookte zalm en scampi - Prei roomsoep - Steak met champignonsaus  en kroketjes - 
Chocomousse met advocaat - Prijs: € 30.  
Er is ook een kindermenu voorzien aan 10 euro: preiroomsoep – kaaskroketjes - ijsje 
Er is mogelijkheid om te kiezen tussen een sessie om 13 u en een om 18 u en per tafel te reserveren. Bij elke sessie 
is het maximum aantal deelnemers 60. 
Inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/d5cbd0dbc330afa37663f2f485f6886f 
 

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3/1/2020 
Gratis maar vooraf inschrijven via Twizzit is noodzakelijk: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419 
 

Darts op ? 
Voor ons Darttornooi zijn we nog op zoek naar een geschikte datum, maar het zal in samenspraak met Jari meer 
dan waarschijnlijk doorgaan op een zaterdagavond tijdens de zaalcompetitie. We houden jullie op de hoogte. 
 

Tasting en gewestelijkenfuif (enkel eigen leden en familie) op donderdag 30/4/2020 
Omdat we dit seizoen geen bekerfinale moeten organiseren (die gaat door op Scaldis n.a.v. hun 100-jarig bestaan) 
kunnen we op de vooravond van 1 mei deze activiteit organiseren. We proberen voor de tasting de iets betere 
wijnen aan te bieden en serveren daarbij iets meer hoogstaande hapjes. Nadien een fuif uit de oude doos. 
Prijs: 15 euro 
Inschrijven via Twizzit (vanaf 1/1/2020) 
 

Eindeseizoensviering op zaterdag 6/6 
Waarschijnlijk gecombineerd met het Combitornooi dat we vorig jaar wegens omstandigheden dienden te 
schrappen. Net zoals vorig seizoen zal Kitty Palmaerts voor de barbecue zorgen, hiervoor zal je moeten inschrijven 
via Twizzit (vanaf 1/4/2020) 
 

Eten na de wedstrijden van AKC/Luma A 
Nu we een nieuwe degelijke keuken hebben trachten we op zondag na de veldwedstrijden van AKC/Luma A iets te 
voorzien om te eten. Albert en Pat zullen daarvoor zorgen en Peggy wil helpen. We maken het vers op de dag zelf  
 
De thuiswedstrijden van de kern zijn de volgende (voor de zaal): 

 29/9 tegen Sikopi, Pat serveert Chili con Carne én Macoroni in de oven - € 11 
Omdat we van velen vernomen hebben dat ze niet écht verzot zijn op Chili con carne zal Pat 
ook nog macaroni in de over voorschotelen aan eveneens 11 euro. Voor de kinderen kan je een 
kleine portie aan 6 euro bestellen. 
Inschrijven via Twizzit:  
https://app.twizzit.com/v2/public/form/dfdc67fcbf2013a3ed7b927851cb4e9b 

 6/10 tegen Ri4A/Deurne, Albert serveert spaghetti à volonté - € 10 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/e3cb8592b531cbe3dc2beb3f5022a08f 

 27/10 tegen Boeckenberg, Albert serveert mosselen met frietje - € 19 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9 

 
Pit 

5. WEDSTRIJDFORMULIEREN 
Voorlopig nog altijd binnen brengen bij Franky de Meester, hier zal in de loop van de volgende weken verandering 
in komen wegens digitalisatie van de wedstrijdformulieren. We houden jullie op de hoogte 

Pit 
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6. SPORTCHEQUES DEURNE 
Het district Deurne geeft haar sporters de kans om elk jaar een sportcheque aan te vragen. 
In totaal bieden 93 sportclubs uit Antwerpen deze service aan hun leden aan. Ze aanvaarden, net als jullie club, de 
Deurnse sportcheque. 
  
Wie kan in 2019 van een sportcheque genieten? 
1. De sporter zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar): 
_ tussen 3 en 18 jaar 
_ tussen 18 en 26 jaar én student 
_ ouder dan 55 jaar 
2. De sporter woont in Deurne; 
3. De sporter betaalt meer dan 45 euro lidgeld voor een jaarwerking; 
4. De club aanvaardt sportcheques (dit is het geval). 
Alle informatie en de aangepaste informatiebundel vind je op www.deurne.be. onder SPORT 
Sportcheques afgeven aan Chris Van Riet (Turnhoutsebaan 165 bus 3 Deurne) voor 1 november. De cheque 
ondertekenen en uw bankrekening invullen. 
Het bedrag zal door AKC op uw rekening worden overgeschreven.  De sportcheque zal niet meer in mindering 
gebracht worden van uw lidgeld, dit is niet mee toegelaten door het District Deurne. 

Chris 
 
7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 

Sam Bedeer 
 

8. NIEUWE LEDEN 
Deze week kunnen we weeral 2 nieuwe jeugdleden vermelden: 

 Floor Vinck °14-04-2008 (U12) 
 Lian Kurti °21-12-2009 (U12) 

Veel korfbalplezier, Martine 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

LEUVEN AKC/Luma 6  1 
ASKC AKC/luma 13  30 
AKC/Luma U19 B HOBOKEN/MERCURIUS U19 20  14 
VOBAKO U12 A AKC/Luma U12 A 13  2 

VOBAKO U16 B AKC/Luma U16 A 11  8 
SPARTACUS/NDN U14 A LEUVEN U14 B 12  6 
SPARTACUS/NDN U14 B LEUVEN U14 C 10  1 
AKC/Luma 2 ASKC 2 24  14 
AKC/Luma 3 BORGERHOUT/GW 2 15  6 
AKC/Luma A BORGERHOUT/GW A 17  18 
AKC/Luma B BORGERHOUT/GW B 12  23 
AKC/Luma C BORGERHOUT/GW C 18  19 
MINERVA 4 AKC/Luma 4 11  7 
APPELS U12  AKC/LUMA U12 B 5  5 
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RECREANTENTORNOOI 
 

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 
 

Uur Veld 2    Veld 3   

10:00 Temse A HMKC Marc  AKC/Luma Catba Pit 

10:30 Sparta Ranst Ekerse/Kapellen Rob  Hoevenen Temse B Siebe 

11:15 Temse A Ekerse/Kapellen Jana  Catba Hoevenen Marc 

11:45 HMKC Sparta Ranst Siebe  AKC/Luma Temse B Maite 

12:30 Temse A Sparta Ranst Maite  AKC/Luma Hoevenen Jana 

13:00 HMKC Ekerse/Kapellen Rob  Catba Temse B Pit 

        
13:45 vierde vierde Maite     
14:15 derde derde Rob     
14:45 tweede tweede Sayer     
15:15 eerste eerste Sayer     

 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

21/09/19 13:30 U12 Afd 1A - VOORRONDE JEUGD AKC/Luma U12 A AGO AALST U12  
21/09/19 14:30 U12 Afd 2A - VOORRONDE JEUGD AKC/LUMA U12 B RIJKO U12 B 

21/09/19 15:30 U16 Afd 1A - VOORRONDE JEUGD AKC/Luma U16 A KCBJ U16 
22/09/19 11:00 1STE GEW B - SENIOREN VELD AKC/Luma 3 SCALDIS 2 
22/09/19 9:45 2DE GEW A - SENIOREN VELD AKC/Luma 4 VOORWAARTS 4 
22/09/19 11:15 1STE GEW A - SENIOREN VELD FLORIANT 2 AKC/Luma 2 
22/09/19 15:30 TOPLEAGUE A - SENIOREN VELD FLORIANT A AKC/Luma A 
22/09/19 14:00 TOPLEAGUE B - SENIOREN VELD FLORIANT B AKC/Luma B 
22/09/19 12:40 TOPLEAGUE C - SENIOREN VELD FLORIANT C AKC/Luma C 
22/09/19 10:45 U19 Afd 1C - VOORRONDE JEUGD GANDA U19 AKC/Luma U19 B 
22/09/19 11:30 U19 Afd 1B - VOORRONDE JEUGD LEUVEN U19 AKC/Luma U19 A 
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TOOGPLOEGEN 
 

Vrijdag 20 september 2019 
Van 18.00 tot 23.00 u: Sandra Kegeleers 
Zaterdag 21 september 2019   
Van 10.00 tot 13.00 u: recreanten en Eric Claessens 
Van 13.00 tot 18.00 u: Lars en Sayer 
Zondag 22 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
 

 
Zaterdag 28 september 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Shari en Levi 
Zondag 29 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Sikopi) 
Van 09.00 tot 12.00 u: Ploeg Franky Van den Berg 
Van 12.00 tot 19.00 u: U19 o.l.v. Franky Van den Berg 
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg 
 

 
Zaterdag 5 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 6 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Ri4A/Deurne) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U12A 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 
Weekendverantwoordelijke: Pit 
 

 
Zaterdag 12 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Rubi en Yent’l 
Zondag 13 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit – geen wedstrijden) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 
 

 
Zaterdag 19 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Kathleen en PJ 
Zondag 20 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert Deley 
 

 
Zaterdag 26 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jenthe en Simen 
Zondag 27 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U12B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Ouders U19A 
Weekendverantwoordelijke: Martine 
 

 
Zaterdag 2 november 2019  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten – Nikki en E-cel 
Zondag 3 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Andreas 
 

 
Zaterdag 9 november 2019  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Wim en Elke 
Zondag 10 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
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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 
2/11/2019: Halloween 
7/12/2019: Sinterklaas 
29/02/20: Carnaval 
21-22-23/05/20: jeugduitstap 
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud) 
22/08/20 of 29/08/20: Belfius-MMM-tornooi 
Ontbijtbuffet: of 3/11/19 (Halloween-ontbijt) of 10/11/19 (zaalontbijt) of 23/02/20 (Carnaval-ontbijt) of 12/04/20 
(Paas-ontbijt) 
 

2. Loting jeugdbekers 
Onze U12-ploeg heeft al een bekerwedstrijd gespeeld. Spijtig genoeg verloren zij in de 1/16e finale van het sterkere 
Leuven. Voor de andere ploegen staan volgende wedstrijden op het programma: 
U19: 02/10 – 1/8 finale: AKC/Luma - Scaldis 
U16: 25/09 – 1/8 finale: AKC/Luma - Rijko 
U14: 02/10 – 1/8 finale:  Spartacus/NDN-AKC/Luma - Sikopi 
U10: 28/09 – 1/8 finale: AKC/Luma - Putse 
Veel succes aan alle ploegen. 
 
3. Hangloten worden Sint-doosjes 
Op onze oude locatie begonnen wij in september met de verkoop van hangloten. 
Voor de prijs van €1 kon je een lot kopen en je had altijd prijs. 

Dit jaar brengt de JEC Sint-doosjes, het principe blijft 
hetzelfde: €1 en altijd prijs. Lieve ouders en andere 
sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw 
goed hart en koop lootjes. 
  
 
 

 
4. AKC/Luma-Testen 
Zaterdag was het weer zeer druk op de velden van AKC/Luma. Onze jeugdleden konden dan de jaarlijkse 
korfbaltesten afleggen. Het werd wat puzzelen op de nieuwe locatie maar door het gebruik van de nodige kegeltjes 
konden we toch alle proeven klaarzetten. Spijtig genoeg waren er zeer weinig medewerkers zodat het soms wat 
aanschuiven en wachten werd. Hopelijk kunnen we bij een volgende editie op meer hulp rekenen. 54 AKC/Luma-
ers verschenen officieel aan de start en onze U6-ers legden met hun jeugdleiders een alternatief parcours af. Het 
verheugde ons zeer dat, in tegenstelling tot vorige jaren, onze U19-spelers flink vertegenwoordigd waren. Top 
jongens en meisjes! 47 AKC/Luma-ers behaalden het vooropgestelde streefgetal en verdienden een badge (lees 
sleutelhanger). De eerste van elke reeks kreeg een medaille en alle punten (behalve die van U8) werden herrekend 
met een coëfficiënt zodat we een algemene winnaar kregen die de beker van de beheerraad won. Dit jaar was dat 
Brend Simoen (U19). 

JEUGDFLITSEN 
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Rangschikking algemeen winnaar: 

1 SIMOEN BREND 1580 

2 VAN BOUWEL KYAN 1556 

3 CORDON EBE 1528 

4 CHERAA NOOR 1516 

5 NOENS LISA 1485 

6 VAN HOOF FERRE 1480 

7 NELEN  FAY 1479 

8 VAN CAMP LUWIS 1477 

9 DENIE ELINE 1440 

10 VAN CAMP LORAN 1431 
 
U8 1 IBIHABOR ITUA 997 B  1 HEIRMAN LIAS 1094 B 

 2 EECKHOUT EVI 982 B  2 BRUYNINCKX FERRE 979 B 

 3 
DE BRUYNE 
CHARLOTTE 965 B  3 CORDON THORE 895 B 

 4 DE MEESTER LIN 959 B  4 VAN ROEY BENT 822 B 
 5 MERTENS SAM 892 B  5 BANKOSZ BARTOSZ 819 B 

 6 WILLEMKENS LOUISE 832 B  6 
VAN HEEMSKERKE 
SAMUEL 732 B 

 7 VAN DE VELDE HANNA 773 B      
 8 COLLET PERLA 763 B      
 9 LAUWERS FIEN 712 B      
          
U10 1 LAUWERS LIV 999 B  1 VAN HOOF FERRE 1233 B 

 2 LOWYCK  EMMI 882 B  2 KEERSMAEKERS FERRE 1158 B 
 3 RAMPAERT IEBE 919 B  3 LIEBAERT REMI 1084 B 
 4 S'JONGERS LOU 851 B  4 SEGERS JASPER 1043 B 
 5 CHERAA AJOUB 1023 B 
      6 VERHOLEN LENNY 930 B 
      7 AARTS JASPER 896  

          
U12 1 CHERAA NOOR 1213 B  1 CORDON EBE 1329 B 

 2 AARTS MARIE 1143 B  2 SOMERS YILAN 1202 B 
 3 LOWYCK LISA 1139 B  3 HUPPERTZ MITCH 966  
 4 VAN HOVE AMY 1128 B  4 KURTI LIAN 931  
 5 DE BACKER CLEO 1083 B      

 6 DE MEESTER FEN 1062 B      
 7 SCHELLENS RIFA 1031 B      
 8 VINCK FLOOR 872       
          
U14 1 NOENS LISA 1237 B  1 VERHOLEN JARRI 1015  
 2 NELEN  FAY 1233 B  2 KURTI ERIS 984  
 3 SOMERS YOUNA 1192 B      
 4 ABATOUY HANAE 957 B      
          
U16 geen deelnemers wegens wedstrijd       
          
U19 1 DENIE ELINE 1320 B  1 SIMOEN BREND 1580 B 

 2 VANHEE HAYLEY 1279 B  2 VAN BOUWEL KYAN 1556 B 
      3 VAN CAMP LUWIS 1477 B 
      4 VAN CAMP LORAN 1431 B 
      5 MERTENS PETER 1398 B 
      6 VERHOLEN VINNIE 1391 B 
      7 VAN DER TAELEN SCOTT 1369 B 
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5. Korfbalschema AKC/Luma-herfstprogramma (2019-2020) voor U6, U8 en U10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3,4 en 5-jaar  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 

60, Aida: 0475/85 44 66, Amber F: 0499/43 94 50 
U8 6 en 7- jaar 18u30-19u30  

door Anke 
14u00-15u30 Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58 

79 53, Amber D: 0489/69 80 81 
U10 8 en 9- jaar 18u30-19u30 14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45 
Beste ouders, 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste jeugdleden tot aan de zaal. Wedstrijdjes 
voor U8 en U10 zullen apart verschijnen in de flitsen. Afschrijvingen dien je te maken naar de betrokken coaches 
per reeks, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. Woensdagavondtrainingen zijn voorzien voor U10 en 
vrijblijvend voor de U8-spelers.  Op de zaterdagtrainingen hadden we graag iedereen aanwezig gezien. Heb je 
een probleem of vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren, helpen en 
/of motiveren. We hebben getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, 
ontspanning en hapjes. Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons keukenteam van Irma, Rosita, Karin en 
Danny om onze jongste spelers te verrassen op heerlijkheden…merci lady’s. 
Hieronder het voorlopige schema: 
datum wat Voor wie 
Wo 18/09 Training U8+U10 
Za 21/09 Training + pannenkoeken 

Bijzonderheid: Vriendjesdag (aparte info via flitsen) 
U6, U8+U10 
U6, U8+U10 

Wo 25/09 Training U8 en U10 
Za 28/09 Bekerwedstrijd U10 thuis tegen Putse 

Training + frietjes 
Bijzonderheid: mamakes en papakesdag (aparte info via flitsen) + Frietjes 

U10 
U8 
U6 

Wo 02/10 Training  U8+U10 
Za 05/10 Cluster-speelgelegenheid voor U8 enU10 op ASKC 

Training 
U8+U1010 
U6 

Wo 09/10 Training  U8+U10 
Za 12/10  Training + smoutebollen U6, U8+U10 
Wo 16/10 Training  U8+U10 
Za 19/10 Cluster-speelgelegenheid voor U8 en U10 op Riviera/Spartacus 

Training  
U8+U10 
U6 

Wo 23/10 Training  U8+U10 
Za 26/10 Laatste veldtraining U6, U8+U10 
28/10-01/11  Herfstverlof: geen woensdagtraining  
Za 02/11 Halloween op AKC/LUMA met Halloween-training en -fuif +  gratis 

Halloween- grime, voor wie wil (info via flitsen) + Halloweenhapjes 
U6, U8+U10 

En dan trekken we de zaal in, namens de coaches, Agnes 
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6 World Cleanup day 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

Zaterdag 21 september 2019 

Competitie 
13u30: U12 1 Afd A: AKC/Luma A – Ago Aalst 
14u30: U12 Afd 2A: AKC/Luma A – Rijko B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Liam, Somers Yilan, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp 
Aarts Marie, Byloo Emma, Ceelen Ella, Cheraa Noor, De Backer Cleo, De Meester Fen, Lowyck Lisa, Schellens 
Rifa, Van Hove Amy, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 12u45 op AKC/Luma jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
 

13u00: U14 1 Afd B: Sikopi A - Spartacus/AKC/Luma A 
14u00: U14 Afd 2C: Spartacus/AKC/Luma B – Ago Aalst B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 12u00 op Sikopi of 13u00 op Spartacus jeugdleiders: Kim, Geert + Pieter 
August Van Cauwelaertlaan , 2050 Antwerpen, Belgium 
 

15u30: U16 1 Afd A: AKC/Luma - KCBJ 
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian 
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/Luma  jeugdleiders: Jan en Demy 
 

Zondag 22 september 2019 

Competitie 
11u30: U19 1 Afd B: Leuven - AKC/Luma A 
10u45: U19 1 Afd C: Ganda - AKC/Luma B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Amorgaste Kian, Daems Matts, De Prins Renzo, Fabri Brend, Mertens peter, Simoen Brend, Van Bouwel Kian, 
Van Camp Loran, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie 
De Backer Zoe, De Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van 
Nimmen Femke, Vanhee Hayley, Wellens Famke 
Bijeenkomst: 9u45 op Ganda of 10u30 op Leuven  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
Leuven: Van Hovestadion, Albert Dejonghestraat, 2 3010 Kessel-Lo  

Wegens wegenwerken de volgende alternatieve route: 
Vanuit Antwerpen E19 naar Brussel-Ring (richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Vanuit Oost-Vlaanderen E40 naar Brussel-Ring 
(richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Op de E314 neem je afslag 17-Winksele, richting Winksele/Leuven. Op het einde van de 
afrit sla je rechtsaf naar de Brusselsesteenweg/N2 (borden naar Leuven). Ga verder op de N2. Na de verkeerslichten aan KBC sla je linksaf naar de 
Den Boschsingel/R23 (richting Diest). Ga verder op de R23. Op het einde (aan Inbev, hier zijn ook verkeerslichten) volg je de 2 linkerrijstroken om 
schuin linksaf te slaan naar de Vuurkruisenlaan/N2. Ga verder op de N2 (richting Diest). Aan de zesde verkeerslichten (aan je rechterkant heb je een 
apotheek) sla je rechtsaf naar de Rerum Novarumlaan.  Deze straat volg je tot aan de kruising met de Platte Lostraat.  Je slaat rechtsaf en je volgt 
deze straat tot helemaal op het einde (je kan niet meer verder rechtdoor rijden, is éénrichtingsverkeer).  Je slaat rechtsaf en je bevindt je in de Albert 
Dejonghestraat. Aan je linkerkant, net voor de rotonde, vind je onze kantine en velden (kunstgras), Albert Dejonghestraat 2 te Kessel-Lo. 

Ganda Hoge Weg 135 9000 Gent Tel.: 09 251 31 26 

 

Woensdag 25 september 2019 

Beker van België  
19u00: 1/8e finale U16: AKC/Luma – Rijko 
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian 
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 18u00 op AKC/Luma  jeugdleiders: Jan en Demy 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 

Leuven – Akc/Luma : 6-1  
Aanval :        Sepp/ Mitch/ Rifa/ Fen -         Verdediging : Finn/ Ebe/ Amy/ Marie - Bank : Cleo/ Ella/ Kasper 
 
1-0  schot tegen Finn 
stip gemist Akc 
2-0  inloper tegen Amy  
3-0  ver schot tegen Mitch  

4-0  inloper tegen Mitch  
4-1  inloper Rifa ( steun Kasper ) 
5-1  tegen Finn 
6-1  schot tegen Sepp 

 

Een wedstrijd op woensdagavond om 19 uur op Leuven, zorgt op voorhand al voor wat stress bij de ouders. Dit zien 
we ook bij onze spelers, de bekermatchen zijn altijd speciaal voor hen. We beginnen de match goed, en zijn de 
evenknie van Leuven. We komen 1-0 achter. We blijven hard werken om kansen te creëren en die komen er ook. 
Onze heren brachten mooie steunen voor de dames, maar al onze kansen gingen ernaast en dan moet je eerlijk 
zijn:  zonder doelpunten kan je geen wedstrijd winnen. Onze verdediging stond meer dan een halve wedstrijd in 
verdediging en uiteindelijk viel de 2-0 dan toch. Neem daar nog bij dat Leuven 1 uitmuntende speler heeft die van 
overal kan gooien, zelfs zonder steun, dan weet je dat het moeilijk zal worden. De 4-0 kwam dan ook snel op het 
bord. We zijn wel knap blijven vechten en blijven werken tot het einde met z’n allen. Dit resulteerde nog in een 
doelpunt. Dit is wat we willen blijven zien.  

Jana  
 
Vobako A – AKC/Luma A: 13-2 
Aanval:        Finn/Sepp/Ella/Marie 
Verdediging: Yilan/Mitch/Fen/Cleo 
Bank:           Amy/Rifa/Ebe 
 
Scoreverloop: 
1-0 tegen Yilan van ver 
2-0 tegen Cleo 
3-0 tegen Marie 
4-0 tegen Marie 
5-0 tegen tegen Yilan 
RUST 
6-0 tegen Fen inloop 
7-0 tegen Amy 
8-0 tegen Sepp 

9-0 tegen Rifa 
10-0 tegen Yilan 
Rifa mist stip 
11-0 tegen Marie 
12-0 tegen Ebe 
12-1 Ebe schot 
13-1 tegen Yilan 
13-2 Mitch 

 

Over deze wedstrijd kunne we korter zijn, alles wat Debby en ik gevraagd hadden, werd niet uitgevoerd en alles 
wat kon mislopen liet ook echt mis. Het is jammer dat het 10 minuten moet duren voor we er allemaal ons hoofd 
bijhalen en beginnen korfballen zoals wij dit week na week trainen. Daarna kwamen er enkele knappe aanvallen, 
waar we wat pech hadden in de afwerking. Dikke pluim deze wedstrijd voor Sepp die schitterend verdedigd heeft 
een hele match lang tegen de beste heer van Vobako. Zoals we eerder gezegd hadden is Vobako geen echte 
waardemeter voor ons dit jaar. Deze week gaan we hard werken op de afwerking, de passen en het vrijlopen. 
Volgende week gaan wij terug laten zien wat we allemaal kunnen.  

Jana, Debby en Kenny 
 

U16 A 
 
Vobako - AKC/Luma : 11-8 
Wat op voorhand gedacht werd onze eerste puntjes te worden, draaide uit op een tegenvallend resultaat..  
Voor de rust eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. We kwamen wel 1 - 0 achter, maar net na de pauze stond er een in 
onze ogen geruststellende 2 - 5 op het bord.   Toen begon de motor wat te sputteren.. simpele pasjes van 4 meter 
gingen over de hoofden van medespelers, aannames lukten niet meer en we gaven de domste goals weg die men 
zich kan voorstellen.  
Ik bekijk elke week de trainingen die Jan en Demy voorschotelen:  jullie doen allemaal gretig mee op training en er 
lukt veel.   Probeer alles van de trainingen mee te nemen op zaterdag en de puntjes komen vanzelf..  
Volgende week eerste puntjes pakken en we zijn vertrokken..  

Sven 
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