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BEVEREN HERE WE COME
Info en richtlijnen supporters. Aandachtig lezen aub.
MET DE BUS NAAR BEVEREN

We gaan op zaterdag 14/3 naar Beveren met de bus. We komen bijeen in onze chalet vanaf 16 u en vertrekken
doen we om 18.30 u op onze parking, zodat alle geïnteresseerden de eerste halve finale nog kunnen zien. We
komen terug direct na het beëindigen van onze halve finale (de wedstrijd Floriant – AKC/Luma vangt aan om
21.30 u). De prijs bedraagt 12 euro. De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten. Er zijn geen kortingen voor
kinderen voorzien. Voor zondag (halve finale U19A) is er geen bus voorzien. Hier kosten de kaarten 8 euro
(kinderen -16 jaar GRATIS). Kaarten dien je gewoon aan de inkom te kopen.
We verwachten ook zij die niet met de bus meegaan in onze chalet om ons al gezamenlijk wat op te warmen, we
maken er al een pré-feestje van.

KANTINE OPEN OP ZATERDAG 14/3

Je kan samen met ons vooraf iets komen drinken vanaf 16 u, we smeren onze stembanden en heffen de gezangen
daar al aan. Iedereen is welkom, ook zij die niet met de bus meegaan, maar met eigen vervoer naar Beveren zullen
afzakken. Na de wedstrijd komen we terug bijeen in onze chalet, zowel bij winst als verlies zal de kantine open
gaan.

BROODJES TE VERKRIJGEN OP ZATERDAG 14/3

Vooraleer we naar Beveren trekken moet uiteraard de innerlijke mens versterkt worden en dat kan met onze
heerlijke broodjes, die je wel vooraf dient te bestellen, zodat we exact weten hoeveel we er nodig hebben. Je
bestellingen moeten binnen zijn uiterlijk op maandag 9/3. Je hebt de keuze uit: kaas, hesp, préparé, kip-curry of
smoskes met kaas, hesp, kaas en hesp, préparé en kip curry. Uiteraard zijn ook de broodjes kroket en broodjes
curryworst verkrijgbaar. Je kan de broodjes ook laten inpakken zodat je ze eventueel op de bus of in Beveren kan
opeten.
Een eenvoudig mailtje met opgave van het aantal broodjes volstaat, betalen doe je ter plaatse in onze kantine.
Stuur je mailtje naar akc.evenementencel@gmail.com

HOE GERAAK IK IN BEVEREN?

Sportpark Beveren, Sportcomplex, Klapperstraat 103, Beveren.
Reisweg: Antwerpen – Beveren
Opgelet, best niet via E34 (expresweg) rijden, want bij afslag Beveren, links brug over maar onderaan de brug is
de weg volledig afgesloten! Er is een duidelijke wegomlegging voorzien, maar langs smalle wegen en soms moeilijk
om tegenliggers te passeren.
Beste reisweg via E17, afslag Haasdonk (nr. 15 A) en dan de gps volgen. N485 naar Haasdonk – Westakkers –
Beveren.
Denk ook vooral voor teams die met een bus naar het Sportpark Beveren komen.
Reisweg: Gent – Beveren
Via E17, afslag Haasdonk (nr. 15 A) en dan de gps volge . N485 naar Haasdonk – Westakkers – Beveren.

PARKING AAN DE SPORTHAL?

Er is voldoende parking rond de sporthal. Eventueel in de buurt zijn veel straten en de sporthal ligt ook dicht bij
Waasland Beveren.
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PARKING VOOR BUSSEN?
Supporters kunnen afgezet worden aan de sporthal. Dan rijden de bussen naar een voorbehouden plaats in de
buurt. Zorg wel dat de CEO (Comité Evenementen en Organisaties) hiervan op de hoogte is zodat we weten welke
vereniging met hoeveel bussen komt.

IS ER IETS TE ETEN EN TE DRINKEN?

Er zullen 2 foodtrucks zijn. Deze zijn open vanaf 10.00 uur. Een frietkraam en een hamburgerkraam waar je ook
hot-dogs kan verkrijgen. Bij de eetstanden kan je enkel cash betalen.
Dranken kunnen in het grote cafetaria en op het overdekt terras gebruikt worden. Dit enkel mits het betalen in
jetons. De jetons kan je enkel aankopen met cash geld. Bancontact kan ook vanaf een bedrag van minstens 20,00
euro.

PRIJZEN:

1 jeton = ROOD (2,50 EUR) voor koffie, soft drinks en lichte bieren. 1 jeton = BLAUW (4,00 EUR) voor wijnen,
cava en zwaardere bieren.

LET WEL !!
Dranken en etenswaren worden NIET toegelaten IN de sporthal. Enkel in het cafetaria of op het overdekte terras.

SUPPORTERS: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?
MAG WEL:
-

Vlaggen en spandoeken vanaf 30 minuten voor de wedstrijd.
Toeters, bellen e.a. supportersattributen, niet storend achter de wedstrijdtafel.
Trommels: breng zelf dekens mee om op de stoelen te leggen zodat je geen beschadigingen aanbrengt.

MAG ABSOLUUT NIET:
-

Materiaal van de organisatie te verwijderen of te bedekken; eventuele wijzigingen kunnen in overleg met de
organisatie.
Constructies, onder welke vorm dan ook, te bouwen.
Confetti, rookbommen, vuurpijlen, heliumflessen, brandbare voorwerpen.
Slingers, toiletpapier, e.a. op de speelvloer te werpen.
Elektrische installaties bv. muziekinstallaties.
Op de zitplaatsen te staan.
Sporttassen op de tribunes.
Dranken en etenswaren IN DE ZAAL.
De speelvloer te betreden, ook niet om mee te vieren of te troosten.
Aan de glazen balustrades kan iets gehangen worden, enkel op de aangewezen plaatsen, zonder de
zichtbaarheid van de supporters te belemmeren. Zal steeds in overleg met de teams besproken worden.
Bevestigen van banners e.d. kan enkel met magneten op de metalen wanden of kolommen.
Onder geen beding de veiligheids- en brandpreventie iconen of brandhaspels afdekken.
CEO zal in gezamenlijk overleg aanduiden waar er teambanners e.d. kunnen opgehangen worden.

HOEVEEL KOST EEN INKOMTICKET?

Zie verder in de Flitsen. Zo kan je zien wat het kost en welke eventuele mogelijkheden er zijn (combiticket).
Betalen kan met Payconiq (makkelijk, handig en snel) en Bancontact of cash. Enkel de halve finalisten en de
finalisten van de Topleague-wedstrijden kunnen zitplaatsen vooraf aankopen voor hun supporters. Anderen
kunnen enkel tickets ter plaatse aankopen in de zaal.

DRINKBUS VOOR SPELERS:

Aangezien de milieuwetgeving zeer streng is, zijn wij van mening dat alle sporters plichtsbewust zijn en hun eigen
drinkbus (gevuld) zelf meebrengen. De organisatie zal zorgen dat per wedstrijd twee flessen (niet bruisend) water,
per team, ter beschikking gesteld worden. Deze zijn om de eigen drinkbussen bij te vullen.
Officials zullen een drinkbus ontvangen.

VOETBAL OP ZONDAG 15 MAART BIJ WAASLAND BEVEREN:
Waasland Beveren zal op 15 maart de wedstrijd spelen tegen KAA Gent om 18 u
Gezien daar ook een toestroom is van supporters is het aan te raden om tijdig naar Beveren te rijden, want de
parkings zullen snel overvol zijn. Vermits onze U19A hun halve finale in de namiddag afwerken zullen we daar
waarschijnlijk geen enkele hinder van ondervinden.
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WEDSTRIJDPROGRAMMA FINALES:
Zaterdag 14 maart
09u00
Halve Finale 1
10u15
Halve Finale 2
11u30
Halve Finale 1
13u00
Halve Finale 2
14u30
Halve Finale 1
16u30
Halve Finale 2
19u30
Halve Finale 1
21u30
Halve Finale 2

U12
U12
U14
U14
U16
U16
NDN Topkorfballeague
NDN Topkorfballeague

Zondag 15 maart
09u00
Runner up
10u30
Runner up
12u30
Halve Finale 1
14u30
Halve Finale 2
16u30
Runner up

2de Hoofdklasse 3 – 7de Hoofdklasse 2
2de Hoofdklasse 2 – 7de Hoofdklasse 1
U19
U19
2de Hoofklasse 1 – 7de Promoleague

Zaterdag 21 maart
13u30
Finale
17u00
Finale
20u00
Finale

U16
U19
NDN Topkorfballeague

Zondag 22 maart
10u00
Finale
11u30
Finale
14u00
Runner up

U12
U14
2de Promoleague – 7de NDN Topkorfballeague

(1-4)
(2-3)
(1-4)
(2-3)
(1-4)
(2-3)
(1-4)
(2-3)

(1-4)
(2-3)

INKOMPRIJZEN

Zaterdag 14 maart
Jeugdwedstrijden
€ 8 (zelfde prijs voor staanplaatsen - gratis voor -16 jaar)
Topkorfballeague
€ 12 (iedereen betaald – zelfde prijs voor zitplaatsen)
Zondag 15 maart
Alle wedstrijden

€ 8 (zelfde prijs voor staanplaatsen - gratis voor -16 jaar)

Zaterdag 21 maart
Jeugdwedstrijden
€ 8 (zelfde prijs voor staanplaatsen - gratis voor -16 jaar)
Topkorfballeague
€ 15 (iedereen betaald – zelfde prijs voor zitplaatsen)
Combiticket
€ 20
Zondag 22 maart
Alle wedstrijden

€ 8 (zelfde prijs voor staanplaatsen - gratis voor -16 jaar)

BETALINGEN BUS – BROODJES - TICKETS
Op de volgende pagina’s publiceren we de lijst van diegenen die een ticket en/of een plaats op de bus hebben
gereserveerd. Je dient alles te betalen op zaterdag 14/3 vanaf 16 u in onze chalet aan Anneke Van Peteghem. Let
wel! Ook niet komen opdagen = betalen, al wie reserveerde dient te betalen. Gelieve op zaterdag gepast geld mee te
brengen, Anneke zal niet over wisselgeld beschikken.
Zij die broodjes bestelden kunnen die vanaf 17u00 afhalen in onze keuken, betalen doe je achter de toog.

KOM OP TIJD

De bus zal stipt om 18u30 vertrekken op onze parking, indien je niet aanwezig bent zal je niet mee kunnen. Ook
bij terugkomst zal de bus onmiddellijk na het beëindigen van onze halve finale terug richting AKC vertrekken.
Pit
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Naam
Bocxstael Marc en Carine
Van Dyck Pit en Inge
Van Peteghem Anneke en Johan
Christel Ring
Rudy Peeters
Kristel Van Oeckel
2 spelers kern
Luc Vingerhoedt
Bert De Ley en Kristel
Orkest
Waldo Daggelinckx en Yvonne
Jana Merckx
Kim Lenaerts
Valerie Caudron
Bjorn Denie
Bjorn Denie
Danny Nevejans
Priscilla Illegems
Shirley Covents
Ann Vandenbussche
Peggy en Bob
Cindy Van Gullik
Bob Jassin
Niki Sporen
Kevin Van Daele
Cindy Daggelinckx
Dana Jordens
Albert Denie
Sven Van Mieghem
Dave Cools
Sissi Boen
Brend Simoen
Joke Bonte
Lisa Cambre
Wim Harrus
Wim Harrus
Nele Windels
Shiara en Jarre
Yamina en Brian
Ben Jassin
Shari Leprince
Anne Duchesne en Ben
Scott Van der Taelen
Muke, Pat en Amber
Anthe De Pauw
Irma Pooters
Birger Bocxstael
Eric Duchesne en Danielle
Rita Van Steenbergen
Sam Bedeer
Martine Duchesne
Stefan De Vogelaere
Leentje Claes
Jade Rottiers
Jessy Van den Berg
Georgette de Boer
Nancy de Boer
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Aantal bus

1

2

1

1
1

1
1
2
1

Aantal tickets
2
2
2
1
1
1
2
1
2
6
2
3
3
1
2
2
4
3
1
2
2
1
2
3
1
5
2
5
3
5
3
3
3

2

2
2
1

2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
1
4
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
1
1
1

Totaal
24
24
36
12
12
12
24
12
24
72
48
36
36
24
24
24
60
36
24
24
24
24
12
48
36
24
60
24
60
36
60
36
36
36
24
24
24
48
48
24
48
24
12
36
24
24
24
48
12
24
36
36
24
24
24
24
24
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Rosita de Boer
Aida Jobe
Eric Claessens en Sandra
Agnes de Boer
Katrien Bocxstael
Anke Bocxstael
Christel Hufkens
Regine en Chris
Wendy Lodewijckx
Wannes Heirman
Nick Mertens
Eddy Mertens
Lieve Wittebolle
Marina Van de Leur
Yent’l Grootaert
Frank Hardies en Monique
Debby Everaert
Brooklyn De Maeyer
Thierry Mertens en Hilde
Kristel Monnoyer
Amy Van Hove
Robbie Van Herck
Christel Ring
Yves en Kasper Fierens
Kathleen en Pieter-Jan
TOTAAL

1
1
2
1
1
2

2

2
1

1
1
2
1
1
3
2
4
4
4
2
2
2
2
4
2
4
2
2
1
1
1

1

45

2
2
168

24
24
48
24
24
60
24
48
48
48
24
24
48
24
48
24
48
24
48
24
12
12
12
24
24
2556

RICHTLIJNEN CORONA
Zoals iedereen wellicht via de media heeft gehoord, worden wij in België ook geconfronteerd met een, voorlopig,
beperkte uitbraak van het coronavirus COVID 19. Oorzaak van verspreiding voornamelijk te zoeken bij
vakantiebestemmingen.
Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij mensen en verschillende dieren,
waaronder vogels en zoogdieren. Een uitbraak is te vergelijken met een griepepidemie. Omdat het virus van mens
op mens overdraagbaar is, worden door de overheid volgende adviezen gegeven om besmetting bij zichzelf en bij
andere personen te voorkomen. Deze adviezen wenst de korfbalbond in volgende richtlijnen om te zetten
om eerder preventief te werken
.
Graag rekening houden met volgende richtlijnen:
1. Belangrijkste actie is het regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) wassen van de handen met water en zeep.
Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
2. Hoesten doet men in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellenboog.
3. Het gebruik van papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten is aan te raden (zeker niet een zakdoek
doorgeven of gebruiken om iets af te kuisen).
4. Vermijd bij een begroeting lichamelijk contact. Geef gewoon een vuistje.
5. Wij adviseren dat scheidsrechters, juryleden en spelers bij opstart van de wedstrijd elkaar geen hand
geven. Dus ook hier het vuistje.
6. Indien je je ziek voelt en je komt uit verlof uit een besmet gebied of je hebt contact gehad met personen die
uit deze gebieden komen, blijf weg van het korfbalveld of kom niet supporteren.
7. Zorg ervoor dat sporters niet uit dezelfde fles moeten drinken bij een wedstrijd of training. Deze maatregel
heeft sowieso nog meer positieve effecten op de volksgezondheid.
Wanneer iedereen deze preventieve maatregelen in acht neemt kunnen we de verspreiding van griep-, coronaof andere virussen voorkomen en kunnen we onbekommerd onze sport uitoefenen. Moedig jullie spelers en
supporters aan om deze richtlijnen te volgen.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – BOECKENBERG A: 17 - 25
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:

Lars (5) – Siebe (1) – Maite (0) – Shari (1)
Sayer (4) - Levi (2) – Jiska (1) – Thalia (0)
Dennis (2) – Brooklyn (0) – Raf (1) – Rubi (0)
Van Grimbergen – Elewaut
1
2
4
4
4
5
7
8
11
11
12
12
13
14
15
15
17
17
18
18
20
22
23
24
25

0
0
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
9

-

1
2
2
3
3
3
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
16

Jesse
Jolien
Sayer
Nikki
Lars
Lars
Nikki
Lisa
Matti
Shari
Rick
Brent
Lars
Jese
Levi
Nikki
Matti
Matti
Rick
Sayer
Jesse
Matti
Sayer
Lisa
Siebe

stip
inloop
onder
schot
schot
schot
schot
schot
inloop
schot
achter paal
achter paal
schot
schot
korte kans
schot
schot
schot
achter paal
schot
schot
schot
wegtrekker
korte kans
schot

2
3
5
7
10
12
13
14
15
16
18
18
20
21
21
24
25

9
9
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
17

-

17
18
18
18
19
19
20
20
21
22
23
23
24
24
25
25
25

Nikki
Nikki
Levi
Lars
Jolien
Sayer
Nikki
Jiska
Jolien
Nikki
Thomas
Dennis
Jolien
Raf
Rick
Lars
Dennis

korte kans
stip
achter paal
schot
schot
stip
stip
schot
inloop
stip
inloop
schot
schot
schot
schot
korte kans
korte kans

WEDSTRIJD DIE ER NIETS MEER TOE DEED
In deze compleet nutteloze wedstrijd waarin Boeckenberg op de eerste plaats staat en zou blijven en waarbij
AKC/Luma op de derde plaats staat en zou blijven werd Jari gespaard voor de halve finale van volgende week.
Boeckenberg daarentegen kwam wel au grand complet aan de ingooi.
We kunnen kort zijn over deze wedstrijd die we zelf enkel en alleen gezien hebben op de beelden wegens andere
verplichtingen: de dames van de Panters waren een maatje te groot voor de onzen (2 – 11), Levi speelde een
formidabele verdedigende partij tegen Jesse (2 – 2) en het afwerkingspercentage was alweer aan de bedenkelijke
kant. Het zal volgende week tegen de scherpschutters van Floriant, die er deze week liefst 37 binnen knalden, veel
en veel beter moeten willen we kans maken op een finale tegen ongetwijfeld de Panters. We zien niet in hoe de
Zebra’s volgende week ook maar enig roet in het eten zouden kunnen gooien. Wij zullen er zelf alles aan moeten
doen om de vooropgestelde finale tussen Boeckenberg en Floriant niet te laten doorgaan. Van bij aanvang van de
wedstrijd scherp zijn, zoals we dat in Merelbeke deden, zal cruciaal worden en ook de juiste tegenzetten vinden
lijkt ons meer dan van belang. We hopen dat we de licht geblesseerde Siebe volgende week kunnen recupereren en
dat Jari voldoende hersteld zal zijn om voluit te gaan.
Nog even kort iets over de arbitrage die we ook deze keer zeker niet top vonden: we zagen al AKC-ers voor minder
een gele of rode kaart krijgen in tegenstelling tot anderen, die blijkbaar in onze Belgische competitie iets meer
mogen en voor duwen waar de bal helemaal niet meer is slechts een vermanende vinger krijgen. In voetbal ga je er
voor natrappen onverbiddelijk af, bij korfbal blijk je enkel kaarten te krijgen wanneer je kritiek hebt op de leiding.
Hopen maar dat het bij de halve finales en finale beter zal zijn.
Pit
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK
ZATERDAG 14 MAART 2020
21:30 u : FLORIANT A - AKC/LUMA A (Topsporthal Beveren)

Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska Leprince Shari - Remeysen Rubi
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
AKC/LUMA U19 B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U19 B
SPARTACUS/NDN U14 A
SPARTACUS/NDN U14 B
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA 3

LEUVEN U19 A
BOECKENBERG A
BOECKENBERG B
TEMSE U12 A
BORGERHOUT/GW U12
KWIK U16 B
BOECKENBERG U19 A
VOBAKO U19 B
FLORIANT U 14 A
KCBJ U14
SIKOPI 2
SIKOPI 3

17 14
17 25
21 16
3 4
12 2
17 10
21 16
16 12
11 9
5 9
17 10
0 5 FF

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
BEDANKT LEUVEN
Onze U19B dienden een wedstrijd uit te stellen tegen Leuven omdat we niet aan een volledig team geraakten. De
ploeg van Leuven is afgelopen donderdag voltallig met de trein naar Boeckenberg gereisd om deze wedstrijd alsnog
te kunnen spelen. Onze appreciatie voor deze ploeg, vele andere ploegen kunnen hier een voorbeeldje aan nemen.
Langs deze weg wensen wij de ploeg van Leuven, hun begeleiding en supporters van harte te bedanken voor dit
knappe initiatief, dit wordt door AKC/Luma enorm gewaardeerd!
ZATERDAG EN ZONDAG HALVE FINALES
Volgend weekend is het zover, AKC/Luma A en AKC/Luma U19A spelen dan hun halve finales in Beveren. We
gaan hen uiteraard massaal aanmoedigen en hen naar de finales loodsen. De richtlijnen en nodige info vind je
vooraan in deze Flitsen, gelieve die info goed te lezen en er ook daadwerkelijk rekening mee te houden. Breng
toeters en bellen mee, hul je in de onze vertrouwde rood-witte kleuren en kom positief supporteren, we maken er
samen één groot feest van. Hou je vooral aan de richtlijnen van de verantwoordelijken. We benadrukken bij deze
nogmaals dat er geen eten en drinken in de zaal is toegelaten.
We verwachten iedereen zaterdag om 16:00 u in onze chalet om onze kelen te smeren en de gezangen reeds aan te
heffen, ook zij die niet met de bus meerijden heten we daar hartelijk welkom. Zondag gaan we rechtstreeks naar
Beveren en komen daar samen tegen 14:00 u (de wedstrijd start om 14:30 u)
SPORTIEF OVERZICHT ZAALCOMPETITIE
De reguliere zaalcompetitie zit erop en we zijn daar niet écht rouwig om. Eindelijk terug naar onze eigen chalet en
terug naar buiten, het zal iedereen deugd doen. De komende twee weken nog enkele halve finales en hopelijk
finales afwerken en we vliegen er terug in op het veld. Een overzicht van de resultaten in zaal:


AKC/Luma A verloor zoals verwacht zijn laatste thuiswedstrijd tegen gedoodverfd titelfavoriet
Boeckenberg in een wedstrijd die om niets meer draaide. Rood-wit kwam niet volledig aan de ingooi en
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spaarde Jari met het oog op de halve finales van volgende zaterdag. De kaarten over de eerste drie
plaatsen waren al geschud en daar kon niks meer aan veranderen. Onze fanions eindigen op de derde
plaats en spelen de halve finale tegen Floriant, terwijl Borgerhout/GW het tegen Boeckenberg zal dienen
op te nemen.
AKC/Luma B sloot het seizoen in schoonheid af met een knappe zege tegen Boeckenberg en eindigt op een
vijfde plaats, ver achter Borgerhout/GW, we hadden er net iets meer van verwacht, maar onze B-tjes
hebben ons wel op enkele leuke wedstrijden getrakteerd.
AKC/Luma C kwam niet aan de bak omdat Boeckenberg C geen ploeg heeft en werd zaalkampioen met 4
punten voor op Putse, we hadden niks anders verwacht van dit team. Hartelijk gefeliciteerd met de
behaalde zaaltitel en misschien kan het nog een dubbel worden
Ook AKC/Luma 2 won makkelijk zijn laatste partij tegen Sikopi en eindigt samen met Blauw Wit op de
eerste plaats. Ook hier zijn felicitaties aan de orde. Knap werk!
AKC/Luma 3 kwam voor de tweede keer dit seizoen niet aan een volledige ploeg en diende forfait te geven,
we moeten eens goed overwegen of het nog wel de moeite loont om volgend seizoen in te schrijven met twee
gewestelijke ploegen vermits het elke week weer zoeken en puzzelen was om aan een ploeg (of geen ploeg)
te geraken. We willen toch niet nalaten om Anita Van den Eynde te bedanken. Zij deed elke week talloze
telefoontjes en stuurde oneindig veel Wahts’apkes om soms wel en soms ook niet aan een volledige ploeg te
geraken. Uiteindelijk werd het een voorlaatste plaats.
Bij de jeugd zagen we een redelijk makkelijke overwinning van onze U19A tegen Boeckenberg, waardoor
onze U19A op de tweede plaats eindigen en volgende week opnieuw Boeckenberg in de ogen kijkt in de
halve finales. We wonnen wel twee keer van Boeckenberg maar het blijft een niet te onderschatten
tegenstrever. De focus zal er volgende week zondag vanaf minuut 1 moeten zijn om de finale tegen
Voorwaarts te kunnen spelen op 21/3. We wensen ons team alle succes toe volgende zondag en we zullen er
massaal voor jullie zijn. Go for it!
Onze U19B pakten in hun laatste wedstrijd uit met een overwinning tegen zaalkampioen Vobako en
eindigen met deze zege op een knappe tweede laats. Een super-prestatie van onze U19B!
Ook de U16 wonnen hun laatste wedstrijd en eindigen op de tweede plaats en ook hier is een welgemeend
proficiat aan de orde voor het behaalde resultaat.
Bij de U12A was er een enigszins teleurstellende nipte nederlaag tegen Temse en onze U12A eindigen
hiermee op een zesde plaats. Hard blijven trainen en werken tijdens de komende eindronde op het veld en
jullie komen er wel.
Dat is trouwens ook het geval voor de U12B, die hun laatste wedstrijd afsloten met een ruime zege en een
mooie vierde plaats. Al bij al een degelijke zaalcompetitie van onze beide U12-ploegen. Good job!
Tenslotte waren er ook onze tweede samengestelde U14-ploegen waar we alweer in zee gingen met
Spartacus. Dat dit ook deze keer een succes bleek te zijn vertaalde zich in de eindscore van de zaal. De
U14A sloten hun laatste wedstrijd winnend af en eindigen spijtig genoeg op een tweede plaats op amper 1
puntje van Leuven.
Onze U14B moesten een nederlaag incasseren en eindigen hiermee toch nog op een mooie derde plaats. We
willen langs deze weg ook Spartacus danken voor de soepelheid en het leveren van de zalen. We kunnen nu
terug naar het veld en daar wordt de eindronde op de AKC/Luma-velden gespeeld.

Voilà: bye bye zaal, welkom veld zouden we zo zeggen. Nog even twee weken knallen voor fanions en U19A en we
kunnen terug rustig aan onze toog in onze eigen chalet pinten komen pakken, we kijken er nu al naar uit.

Spreuk van de Weuk
Ze waren feller, sneller en scherper dan wij,
Wees 2 weken het felst, het snelst en scherpst…
en maak gans AKC/Luma blij !!
2. LOTTO

Deze week Nummer: 30
Winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens (dit kan nu niet meer: de vijfde keer dit seizoen)

3. PRONOSTIEK

Winnaars: Sven Hardies en Dave Cools (Erik van Looy zou zeggen ‘het is gebeurd’)
Bedrag: € 11.85
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4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
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 bij Sven Van Mieghem.
Afspreken met Sven via gsm 0486126761 of svensid@hotmail.com of ter plaatse bij Sven op AKC.
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: https://static.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
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)

5. 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://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5.
Anneke

6. 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

7. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO
Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging.
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt
voor de moeite.
Pit

8. PROGRAMMA RECREANTEN
Dit is tot nu toe onze agenda OUTDOOR:
 zaterdag 21 maart: driehoekstornooi op Boeckenberg (met: AKC / Boeckenberg en Temse):
o 10.00 uur Boeckenberg - AKC
o 12.00 uur AKC -Temse
 zaterdag 28 maart: wedstrijd KBKB: uur en locatie volgen
 zaterdag 4 april: wedstrijd KBKB: uur en locatie volgen
 zaterdag 11 april: tornooi op Ekerse
 zaterdag 18 april: wedstrijd KBKB: uur en locatie volgen
 zaterdag 9 mei: tornooi op Temse
 zondag 31 mei: recreantentornooi op Boechout (= terreinen in Vremde)
 ZONDAG 7 juni: tornooi op Appels
 zaterdag 13 juni: nationaal recreantentornooi van de KBKB, op GANDA
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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

Berichtjes
1. Belangrijke data

07/03/2019: tweede koekjeslevering
25/04/2020: filmavond vanaf U8
21-22-23/05/20: jeugduitstap
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud)
17/08/20 – 21/08/20: sportweek op AKC
29/08/20: Belfius-MMM-tornooi

2 Halve Finale U19

Zaterdag 14 maart om 21u30 speelt onze eerste ploeg de halve finale van de zaalcompetitie. Een dag later op
15 maart doen onze U19 hetzelfde om 14u30. Kom onze 2 ploegen aanmoedigen, trek iets rood-wit aan, smeer
je stembanden en kom naar Beveren. Voor meer informatie over tickets kijk vooraan in deze flitsen.
Zorg dat je erbij bent!!

3 Jeugduitstap
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen
weer onveilig maken . Inderdaad op 21 mei vertrekken we naar
Kattevenia in Genk voor een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die
op 21/05 de leeftijd van zes jaar bereikt hebben zijn welkom.
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 later maar we kunnen al wel zeggen dat het vertrek gepland staat op donderdag 21/05 om 08u00 aan het
Maurice Dequeeckerplein of UNOlaan en dat we terugkomen op zaterdag 23/05 rond 17u op dezelfde plaats.
Daarna kan er nog wat nagepraat worden op AKC. Parkeren kan eventueel ook op de parking achter het
districtshuis (naast politiebureau).
We noteerden volgende 67 inschrijvingen (16 x U19, 9 x U16, 4 x U14, 15 x U12, 11 x U10 en 12 x U8):

AKC-Flitsen

Pagina 5

AMORGASTE KIAN
AARTS JASPER
AARTS MARIE
AUDENAERT LOTTE
BELBATTAH YASMINE
BRUYNINCKX FERRE
BYLOO EMMA
CAMBRE MATTHIAS
CEELEN ELLA
CEELEN LOWIE
CHERAA AJOEB
CHERAA NOOR
CLAESSENS LOUIZ *
COLLET PERLA *
CORDON EBE
CORDON THORE
DE MEESTER FEN

DE MEESTER LIN
DE PRINS RENZO
DE RYCK LOTTE
DENIE ELINE
DIERCKX HANNE
DUYCK PIXIE
EECKHOUT EVI
FABRI LENTHE
HUPPERTZ MITCH
KEERSMAEKERS FERRE *
KURTI ERIS
KURTI LIAN
LAUWERS FIEN
LAUWERS LIV
LAUWERS RUNE
LOWYCK EMMI
LOWYCK LISA

MERTENS PETER
MERTENS SAM *
NEVEJANS KADISHA
NOENS LISA
RAMIC NINA
RAMPAERT IEBE
RAMPAERT MATIZ
s' JONGERS LOU
SCHELLENS RIFA
SEGERS JASPER
SIMOEN BREND
SIMONS PAULINE *
SOMERS YILAN
SOMERS YOUNA
VAN BOUWEL KYAN
VAN CAMP LORAN
VAN CAMP LUWIS

VAN DE VELDE HANA
VAN DEN BERG KIAN
VAN DER TAELEN SCOTT
VAN HOOF FERRE
VAN HOOF MARIE
VAN HOVE AMY
VAN MIEGHEM FINN
VAN MIEGHEM JADE
VAN MIEGHEM SEPP
VAN RIEL KATO
VANHEE HAYLEY
VERHOLEN JARRI
VERHOLEN LENNY
VERHOLEN VINNIE
VINCK FLOOR
WELLENS FAMKE

Een sterretje achter je naam wil zeggen: komt later of vertrekt vroeger.
Onderstaande 24 personen gaan graag mee als begeleiding (+ 4 eigen kinderen):
Bocxstael Anke
Bocxstael Marc
Claes Leen
Claessens Feline
Claessens Olivier
Cordon Ilja
de Boer Agnes

de Boer Georgette
De Meester Kurt
Denie Amber
Denie Bjorn
Dewinter Maite
Duchesne Carine
Everaert Debby

Huppertz Kenny
Ielegems Priscilla
Jacobs Valerie
Lauwers Bert
Lenaerts Kim
Martin Sarah
Merckx Jana

Mertens Dax
Mertens Nick
Van den Berg Jessy
Van den Bergh Jace
Van den Bergh Saige
Van Hoof Jens
Van Peteghem Anneke

4 Supporterspakket
Vanaf nu hebben wij supporterspakketten in de aanbieding. Schaf je zo een pakket aan en geniet van het
supporteren voor al onze teams. Voor het volledige pakket betaal je slechts €10. Opbrengst gaat naar onze jeugd.
DOEN, DOEN, DOEN.

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2

5 Handtashangers
Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor slechts
€7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.

AKC-Flitsen

Pagina 6

6. AKC/Luma-kledij
AKC/Luma-kledij kan terug besteld worden. Je kan T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken,
sportzakken, rugzakken, regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com of via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53.
Bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, extra 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. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020)

Veld:
wie leeftijd
U6
3,4 en 5-jaar
U8

6 en 7- jaar

U10

8 en 9- jaar

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

18u30-19u30
door Anke
18u30-19u30

14u00-15u30
14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66, Priscilla, Jade VM
Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58
79 53, Amber D: 0489/69 80 81
Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45

Hieronder volgt het schema tot aan de grote vakantie:
Alle geplande activiteiten hebben plaats op onze AKC-kunstgrasvelden. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen nog
apart verschijnen in onze flitsen, dus wekelijks nalezen aub.

datum

wat

Wie

Za 14/03
Zo 15/03
Wo 18/03
Za 21/03
wo 25/03

Veldtraining, mogelijk andere trainingsuren wegens halve finale zaal AKC1
Halve finale voor onze U19 (info in deze flitsen)
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining

U6, U8 + U10

AKC-Flitsen
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Za 28/03

Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en -koningin per reeks (info
U6, U8 + U10
volgt) Na de uitreiking: smullen van pannenkoeken
/06 1/04
Veldtraining: Grapjesdag: jullie mogen je coaches eens goed foppen!!!!!
U8 + U10
Za 4/04
Veldtraining
U6, U8 + U10
06/04-17/04
Paasvakantie
Wo 8/04
Veldtraining (ov)
U8 + U10
Za 11/04
Veldtraining
U6, U8 + U10
Wo 15/04
Veldtraining (ov)
U8 + U10
Za 18/04
Veldtraining, na de training: Paaszoektocht voor U6 (paaseieren rapen) Alle
U6, U8 + U10
U6-ers brengen een mandje mee om hun geraapte paaseieren in te steken
U6
Di 21/04
AKC wordt 99 jaar: dikke bravo en een vrolijke hipperdepiep hoera voor onze
Rood-Witte vereniging
Wo 22/04
Veldtraining
U8 + U10
Za 25/04
Veldtraining
U6, U8 + U10
Wo 29/04
Veldtraining
U8 + U10
Do 30/04
Voor de ouders: Tasting en Gewestelijke Fuif (info volgt)
Alle ouders
Smullen, drinken en beentjes strekken
Vr 1/05
Beker Van België, op de terreinen van Scaldis (info volgt)
Allen in Rood-Wit
Za 2/05
Veldtraining
U6, U8 + U10
Wo 6/05
Veldtraining
U8 + U10
Za 9/05
Veldtraining
U8 + U10
Omnisporttrofee (7-kamp), voor U6 we spelen andere sporten (info volgt).
U6
Na de training: smullen van gezonde fruitspiezen
U6, U8 + U10
Wo 13/05
Veldtraining
U8 + U10
Za 16/05
Veldtraining
U6, U8 + U10
Wo 20/05
Veldtraining
U8 + U10
21-23/05
Jeugduitstap naar Kattevennen te Genk voor +6-jarigen (info volgt)
Ingeschrevenen
Za 23/05
Geen training voor U6
U6
Wo 27/05
Veldtraining
U8 + U10
Za 30/05
Veldtraining
U6
Allerlaatste Zaterdagtraining voor U8 en U10
U8 + U10
na de training: smullen van poffertjes
U6, U8 + U10
wo 3/06
Allerlaatste Woensdagtraining: jullie mogen je coaches eens goed verrassen
U8 + U10
Za 6/06
Allerlaatste afscheidsveldtraining voor U6
U6
Combitornooi voor U8 en U10 (aanvang ochtend)
U8 + U10
BBQ, voor wie heeft ingeschreven + Eindeseizoensviering op AKC, voor alle
U6, U8, U10 + alle
leden + ouders, met afscheid van dit leuke en drukke korfbaljaar (info volgt)
ouders
En ja, dan is dit korfbalseizoen 2019-2020 bij AKC voorbij!!!!
Op positieve examens, en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes en alle coaches hopen jullie terug te zien
tijdens het nieuwe korfbalfeestjaar 2020-2021, met AKC 100 jaar.
Namens de coaches ; Anke, Leen, Jessy, Aida, Priscilla, Jade, Maité, Valerie, Nick, Amber, Jens en Bert, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 7 maart 2020

Halve finale U19
14u30: U19 Topleague U19 A: AKC/Luma A – Boeckenberg A (zaal: Beveren)
Amorgaste Kian, De Prins Renzo, Fabri Brend, Simoen Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Loran, Van Camp
Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie
De Ryck Lotte, Denie Eline, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Van Nimmen Femke, Vanhee Hayley, Wellens
Famke
Bijeenkomst: wordt afgesproken met begeleiding
jeugdleiders: Bjorn, Aaron en Eddy
Sportpark Beveren, Sportcomplex, Klapperstraat 103, Beveren
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12A
AKC/Luma – Temse : 3-4
Tegen de laatste uit onze reeks wilden we het seizoen mooi afsluiten met een winst. Jammer genoeg bleek dit
vanaf de eerste minuut een moeilijkere opdracht dan verwacht. We waren niet wakker en geconcentreerd en we
hebben het onszelf lastig gemaakt.
In de aanval deden we alles op hetzelfde tempo, waardoor onze tegenstander het makkelijk kreeg. De dingen die
we de laatste weken zo aan het trainen zijn, werden niet uitgevoerd en bovenop dit alles hadden we dan ook nog
eens pech bij de afwerking. In de eerste minuten van de wedstrijd hadden we 5 kansen op inloop die we er niet in
kregen. We kwamen 0-1 achter, maar uiteindelijk wist Noor toch te scoren. Ook bij het uitwerken verliep niet alles
zoals gepland en gevraagd door de coachen. We kwamen zelfs 1-3 achter…
De spelers konden hun “knopje” niet omdraaien en kwamen amper tot goede kansen. Na een lange tijd wisten Finn
en Mitch ons dan toch terug gelijk te brengen.
Jammer genoeg scoorde Temse dan te gemakkelijk een goal. Onze aanval schoot dan in actie en maakte in de
laatste minuten meer kansen dan de hele match ervoor. Plots gingen we wel versnellen en de steun op de juiste
moment brengen, waardoor iedereen nog tot een goede kans kwam. Spijtig dat de kansjes er net niet in gingen of
dat we net geen (verdiende) penalty meekregen.
Allemaal teleurgestelde gezichtjes na de match, maar ook wij als coachen waren écht niet tevreden na deze match.
Als we verliezen van een betere tegenstander, vinden we dat niet erg. Maar als we denken dat we gaan winnen en
er dan niet alles aan doen om te winnen, is dat heel jammer!
Nog een belangrijke les uit deze match : wat de scheidsrechter ook fluit, wij geven als spelers nooit commentaar!
Verder spelen en je blijven inzetten is het enige juiste antwoord op dat moment!!!
We eindigen op een zesde plaats, waardoor we ook op het veld in de Topleague blijven. Heel knap van iedereen om
de 6de beste ploeg van België te zijn!!!
Tijd nu om terug naar ons eigen veld te gaan en daar dan wraak te nemen door met een mooie veldcompetitie af te
sluiten!!!
Debbie

U12B
AKC / Luma – Borgerhout : 12 – 2
Ook met de B-tjes moesten we tegen de laatste uit de reeks. We wisten dat we deze match absoluut moesten
winnen. We wilden vooral veel plezier terug in het spel zien.
Dit plezier werd meteen beloond met een goal van Fen. Hierna waren we in verdediging niet helemaal wakker en
kregen we een penalty tegen.
Na het draaien van de vakken wisten Yilan en Amy te scoren. En ook Sepp gooide hierna nog zijn penalty mooi
geconcentreerd binnen. Dan toch weer even onoplettend in verdediging. Vanaf dan ging het alleen makkelijker.
Onze verdediging was veel aandachtiger en bijna iedereen wist te scoren : Finn maakte twee inlopers, Fen wist ook
de mand terug hangen, Kasper en Amy liepen knap in, Emma en Noor kregen en scoorden een penalty en Lian
eindigde de score met een inloper.
Dit is zeker een mooie uitslag, maar toch bleken er nog wat werkpuntjes : onze passen in het begin van de match,
opletten in verdediging, de steun op het juiste moment brengen door iedereen voor iedereen, …
Allemaal dingen waar we de volgende weken weer op kunnen trainen, zodat we op het veld terug sterk voor de dag
komen…
We eindigen deze zaalcompetitie op een schitterende 4de plaats met onze B-tjes! Dit hadden we zeker niet verwacht
in de promoleague. Hier mag dus iedereen heel trots op zijn!
Debbie
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U19A
AKC/Luma – BKC KC : 21 - 16 (13 - 8)
Dames : Eline 5 - Zoe 2 – Famke – Femke 4 (Lotte)
Heren : Kian 3 – Renzo 2 – Brend S 3 – Loran (Vinnie 1 – Brend F 1 – Kyan VB)
De panters op bezoek en we gaan ze nog tegen komen meer bepaald volgend weekend in Beveren. Niet altijd een
evidentie om je tegenstrever van de kruisfinale te bekampen in een wedstrijd zonder enige waarde.
Beide ploegen met een iets andere opstelling, de ene uit noodzaak, de andere uit tactische overweging , m.a.w. ook
een beetje afwachten wat dit zou geven. Het werd opnieuw een bevestiging van wat we al wisten. Wij hebben een
compleet team waar het effect van wat veranderingen niet altijd merkbaar is en dat de kans geeft aan anderen om
zich (opnieuw) te bewijzen. Dit maakt het leuk en uitdagend.
Zoals bij Temse vorige week speelden we opnieuw tegen een tegenstrever die ook Beveren haalt, maar die ook
zonder geloof en drive speelde. Het verschil was opnieuw heel duidelijk. Geen enkel moment tijdens de match was
er sprake van een echte match. Aan de rust al een degelijke kloof die nadien gewoon aangehouden werd. Onze
vervangers gaven meer dan thuis en onze dames waren sterk. Indien we de uitgelokte penalty’s meerekenen waren
ze goed voor 14 doelpunten van de 21 … sterk. Indien er eens iemand een mindere dag heeft, staat er iemand
anders klaar om dit over te nemen. Dit is waar een team voor staat en het is dat wat we de komende 2 weken
moeten laten zien.
Spelen als een team, voor elkaar, met elkaar, geen gezeur gewoon knallen. Gaten dichtlopen en elkaar aanvullen
waar nodig. Ga niet zweven na die 2 eenvoudige zeges tegen Temse en BKC want wees gewaarschuwd. De panters
zullen volgende week klaar zijn en we zullen goed moeten spelen om hen te temmen maar als we onze sterke
punten uitspelen, de zwaktes van de tegenstrever uitbuiten en spelen als een team zullen we 2 weken knallen.
One team.
DN
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