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PLOEGEN VOLGEND SEIZOEN
AKC/LUMA KERN (5 dames en 13 heren)

Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska - Grootaert
Yent’l - Leprince Shari - Merckx Jana - Nevejans Chaya - Palinckx Alexia - Peeters Steffi - Remeysen Rubi Rottiers Jade - Wellens Famke
Campsteyn Aaron - De Ley Siebe - De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Dewinter Quinten - Harrus Wim Huppertz Lars - Huybrechts Demy - Jobe Sayer - Simoen Brend - Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi - Van
Herck Robbie
Trainers/coachen A en B: Nelen Jan - Van der Elst Wendy
Trainer/coach C: Hardies Frank

AKC/LUMA 2 (6 dames en 5 heren)

Everaert Debby - Schoonvaere Sandra - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy - Vanherck
Elke
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Deloffer Jenthe - Duchesne Andreas

AKC/LUMA 3 (6 dames en 5 heren)

Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Anneke - Van Wezemael Lynn
Amorgaste Serge - Benoy Yves - Jassin Ben - Lauwers Bert - Mertens Nick - Mertens Tjer - Van Hoof Jens

AKC/LUMA 4 (4 dames en 3 heren)

Pals Sandra - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve
De Prins Toby - Dewinter Rob - Schellens Erik

AKC/LUMA RECREANTEN

Liliane van Gansbeke - Patricia van Landeghem - Larissa Peeters - Christel Jansen - Christel Hufkens
Marc Covents - Jasper Cludts - Wolf van Tilburg - Pasquale Grasso - Carsten Ludecke- Rob Dewinter
KERN
Zoals jullie zullen opmerken was het deze keer een hele puzzel om al onze ploegen voor het seizoen 2020-2021
(bijna) volledig te krijgen. Eerst en vooral hebben we gemeend dat we terug moeten kunnen spelen met een
volwaardige C-ploeg, die ook 2 keer in de week zal trainen. We hebben Frank Hardies bereid gevonden om
trainer/coach van deze ploeg te zijn. Frank zal in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk aanwezig zijn op alle
trainingen en wedstrijden. Dit hield in dat we de C-ploeg, zoals ze vorig jaar bestond hebben moeten splitsen door
een aantal spelers naar de nieuwe C-ploeg over te brengen en een aantal spelers in AKC/Luma 2 onder te brengen
en er zijn ook drie spelers die hun geluk op een ander gaan zoeken (Kathleen en Pieter-Jan bij Meeuwen en Niki
bij Borgerhout/GW). Bij de kern kwamen er dus heel wat nieuwe namen bij. Brend, Eline en Famke komen over
van de U19, Chaya komt terug na een jaartje Sikopi en Yent’l, Jana, Steffi, Jade, Aaron, Quinten, Wim en Robbie
komen van de oude C-ploeg over naar de kern. Dat Jari overstapt naar topploeg DVO in Bennekom (Nederland)
wisten we al langer en ook Brooklyn verlaat ons en gaat bij Ri4A haar geluk beproeven.
AKC/LUMA 2
AKC/Luma 2 wordt versterkt met Elke, Jenthe en Andreas, terwijl Sandra Schoonvaere bereid werd gevonden om
in te vallen wanneer het nodig moest zijn. Luk en Kurt hebben definitief een punt achter hun rijkgevulde
korfbalcarrière gezet.
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AKC/LUMA 3
Bij AKC/Luma 3 blijft alles bij het oude, zij gaan opnieuw voor de titels in dezelfde opstelling van vorig seizoen.
AKC/LUMA 4
AKC/Luma 4 zit met een probleem na het stoppen van Martine, Patrick en Robert. Zij hebben slechts 4 dames en 3
heren. Patrick en Robert hebben aangegeven wel af en toe te willen invallen als het hen past, maar dat is
natuurlijk verre van een goede oplossing. Bijgevolg zijn we nog altijd dringend op zoek naar een dame en heer
(liefst meerdere) om aan te vullen.
Om dit probleem enigszins op te vangen hebben we aan de KBKB gevraagd om onze gewestelijke ploegen altijd
samen thuis te laten spelen, zodat er bij thuiswedstrijden toch alvast kan aangevuld worden vanuit AKC/Luma 3.
We zien wel hoe het loopt, maar we kunnen het niet maken om zeven mensen die nog graag hun matchke spelen
op zondag opeens zonder korfbal te zetten.
Pit

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Na een veel te lange coronaperiode waarin we niet meer mochten bijkomen, niet op café en restaurant mochten, niet
mochten sporten… is het leven eindelijk terug een beetje naar het normale gekeerd. We zien al enkele weken
opnieuw veel bedrijvigheid van de jeugd en onze senioren op de terreinen. Iedereen was blij om terug “Uit zijn kot”
te mogen komen en heeft de draad van voor Covid-19 opgepakt. Onze jeugdtrainers zorgden ervoor dat de jeugd
terug kon trainen en deze laatsten hebben daar massaal gebruik van gemaakt.
Ondertussen hebben we uiteraard niet stil gezeten. We gingen van start met onze nieuwsbrieven “AKC 100-1” in
aanloop naar onze honderdste verjaardag, er werden tal van rally’s in elkaar gestoken zodat iedereen die dat wou
kon bezig blijven in de voorbije bizarre tijden, het programma van de Jeugdevenementencel (JEC) en
Evenementencel (E-cel) voor het seizoen 2020-2021 werd klaar gestoomd en er vonden heel wat online meetings
plaats om onze teams voor volgend seizoen samen te stellen. De Werkgroep “AKC 100” deed ondertussen zijn
uiterste best om een knap programma samen te stellen voor het komende jubeljaar. De voorbereidingen voor het
jubelboek dat we in 1921 zullen uitgeven werden gestart, heel wat teksten werden al geschreven en het opzoekwerk
over de voorbije honderd jaar is al in een serieuze stroomversnelling gekomen. Ook onze stamboom en de daarbij
horende website krijgt stilaan vorm. We zijn ondertussen ook op zoek gegaan naar een super locatie om onze
academische zitting en jubelbanket doorgang te laten vinden. Kortom: ook al zaten we thuis, we hebben niet stil
gezeten.
Dat we de volledige terugronde van de veldcompetitie niet konden afwerken had natuurlijk ook financiële gevolgen.
De zaalcompetitie kost ons bakken geld en op het moment dat we daar dan terug van trachten te recupereren
mochten we niet meer open, een financiële aderlating van jewelste. En toch vonden we dat we onze leden niet in de
steek mochten laten. Ook zij waren uiteraard hun wedstrijden en hun vertrouwde AKC-kantine plots kwijt, terwijl
ze wel lidgeld hadden betaald voor een gans seizoen. We hebben onze leden dan ook niet in de steek gelaten en
boden hen de mogelijkheid om een deel van hun reeds betaalde lidgeld te recupereren in de vorm van een
gedeeltelijke terugbetaling op de clubcard of om te gebruiken als aanbetaling voor het komende jubelbanket in 2021.
Maar wat bleek? Leden en sympathisanten van AKC/Luma hebben een groot korfbalhart en liefst 90 % van die
mensen liet het lidgeld voor wat het was en schonk het terug aan AKC/Luma. Een geste waar we alleen maar een
grote “DANKUWEL ROOD-WITTE FAMILIE” op kunnen zeggen. Mensen met het hart op de juiste plaats, die
bewezen dat ze ook AKC-er in hart en nieren zijn in moeilijke tijden. Fantastisch!
Om nog wat zaad in het bakje te brengen verkopen we momenteel schitterende sweaters “AKC 100” die we volgend
seizoen met z’n allen gaan gebruiken om te komen supporteren. De verkoop loopt nog niet écht zoals gewenst, maar
als iedereen die het reeds beloofde ook effectief een sweater besteld zal ons supporters-legioen volgend seizoen rood
kleuren. Neem even de tijd en bestel voor jou en je familie een sweater. Je geeft nu een richtmaat op volgens de
tabel die er bij staat, maar als je wil kan je die sweaters nog eerst een keer passen in augustus.
Velen vroegen ons waarom de kantine vanaf het voorbije weekend nog niet open was. We hebben daar maandag jl
lang over vergaderd en zijn tot de slotsom gekomen dat het té moeilijk zou zijn om alles tijdig klaar te krijgen voor
die enkele weekends die er ons nog resten in juni. We kunnen beter onze tijd en energie steken in het volledig
coronaproof openen op 8/8/2020. Er moet nog nieuwe drank besteld worden (de oude is vervallen en moet gewisseld
worden), er moeten de nodige aanduidingen komen in de kantine en de toiletten, we zijn op zoek naar een geschikte
bestel- en betaalapp waarmee onze clubcardhouders toch nog de korting krijgen waarop ze recht hebben (en dat
blijkt niet zo simpel), enz… Tegen 8 augustus hopen we dat alles in orde te hebben en zullen we jullie terug met
open armen ontvangen en misschien zijn tegen dan de maatregelen nog wat meer versoepeld.
Pit
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2. SWEATERS AKC 100 TE KOOP – UITERLIJK 30/6 BESTELLEN!!

Ondertussen loopt de verkoop van onze prachtige AKC 100-sweaters nog niet zoals het moet en zijn er velen die
aangaven zo’n sweater te willen maar nog niet besteld hebben. Het is nu het moment want binnenkort stopt de
verkoop. We zouden het bijzonder tof vinden wanneer alle AKC/ Luma-ers het komende seizoen langs de lijn
komen supporteren in de enige échte “AKC 100”-sweater, die we speciaal voor ons honderdste levensjaar
uitbrengen. Het ontwerp is - net als ons logo - van de hand van Sven Hardies. Omdat het voor iedereen moeilijke
tijden zijn hebben we geoordeeld dat we de prijs democratisch moeten houden, zodat jullie niet te diep in de
geldbeugel moeten tasten en we er als club nog iets aan verdienen. Voor 40 euro heb je deze prachtige sweater in
je collectie en kan je er volgend seizoen mee uitpakken ... Laat ons afspreken dat IEDEREEN er eentje koopt en
dat we als een hecht rood blok naar buiten komen!
De tabel met de maten vind je hieronder. Je moet er wel snel bij zijn, want we dienen te bestellen tegen uiterlijk
30 juni. De maat kan je al opgegeven, maar je kan ook wachten tot begin augustus, dan houden we een sessie met
pasmaten, voor zij die dat willen, vul in dat geval wel een richtmaat in. Betalingen tegen eind juni via Twizzit aub.
Laat meteen even weten of je nog eerst wenst te passen in augustus of niet.
De link via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/ form/f0f6f8395ea5a1aa78978019d6aa0781
Let op! Als je twee sweaters van dezelfde maat wil bestellen zal je dat in twee aparte bestellingen moeten doen.
MATENTABEL
Je hebt dus keuze tussen liefst 8 maten. Welke maat past bij jou?
H05: volledige lengte
W05: halve borstomtrek
H15: mouwlengte

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

H05

64

66

68

70

72

74

76,75

78,80

W05

49

52

55

58

61

64

68

71

H15

57

59

61

63

65

67

69

70,80

3. SPONSORLOOP

AKC/Luma organiseert een sponsorloop waarbij leden, vrienden en sympathisanten gevraagd worden om een
bepaalde afstand te lopen en zich hiervoor te laten sponsoren door familieleden en/of vrienden. Als je de juiste
afstand gelopen hebt krijg je € 5, voor elke meer gelopen kilometer 1 euro extra. Het bedrag wordt doorgestort aan
de club.
Het is uiteraard de bedoeling dat je meerdere sponsors zoekt voor de gelopen kilometers. Hij/zij die de meeste
kilometers laat sponsoren, wint zijn reeks en krijgt in ruil die schitterende nieuwe sweater gratis aangeboden.
Per reeks werd een streefafstand bepaald: U6: minimum 500 meter (1 euro meer per 500 meter)
U8: minimum 1 kilometer
U10: minimum 2 kilometer
U12: minimum 3 kilometer
U14 en U16: minimum 4 kilometer
U19 en senioren: minimum 5 kilometer
Je loopt de afstand die overeenkomt met je leeftijdscategorie en je zoekt daarvoor een aantal sponsors. Elke
sponsor betaalt je 5 euro als je de volledige afstand hebt gelopen. Je moet wel minimum het aantal kilometers
lopen dat hierboven opgegeven werd. Loop je meer kilometers? Zoveel te beter hiervoor krijg je telkens 1 euro meer
per gelopen kilometer.
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Indien jullie de uitdaging volbracht hebben, dan mailen jullie hiervan een bewijs (Strava- of Runkeeper-afdruk,
foto, filmpje,…) naar patrick.van.dyck@gmail.com. Trek zeker een foto. We willen jullie ook vragen om zoveel
mogelijk in de AKC/Luma kleuren te lopen en vragen jullie toestemming om de doorgestuurde foto’s in de volgende
Flitsen/Nieuwsbrief te mogen gebruiken.
We zagen op fb al dat onze U19-ploeg een loop achter de rug heeft en hoorden ook dat de U12 volgende week een
poging waagt. Nu nog sponsors vinden! AKC/Luma zal u dankbaar zijn!

4. RALLY’S BIJ DE VLEET

Om het leven aangenaam te maken hebben we liefst 6 rally’s voor jullie in petto (4 fietsrally’s, 1 wandel- of
fietsrally en 1 wandelrally), zodat je je zeker niet hoeft te vervelen.
WANDEL- OF FIETSRALLY IN HET GROEN DOOR BORSBEEK EN WOMMELGEM
Je parkeert je wagen op de parking van Carrefour in Borsbeek en vandaar vertrek je voor een schitterende tocht
door het groen in Borsbeek, Wommelgem, Ranst... Onderweg wordt deze mooie wandeling gekruid met prettige
vraagjes en het nodige zoekwerk. Te voet: halve dag – met de fiets: 2 à 3 uur.
Stuur vandaag nog een mailtje en je kan aan de slag (patrick.van.dyck@gmail.com). Prijs: 5 euro/ploeg.
FIETSRALLY’S
Sven zorgde voor 4 fietsrally’s, die je bij hem kan bestellen, namelijk
Een fietsrally door Deurne en omstreken
Een fietsrally door Deurne, Wijnegem en Ranst
Een fietsrally in Zoersel en omstreken
Een fietsrally in Merksem en omstreken
De bovenstaande vier fietsrally’s kan je bekomen door een mailtje te sturen naar svensid@hotmail.com.
Prijs: 5 euro/ploeg.
WANDELRALLY DOOR OUD-ANTWERPEN
Zoals je weet, loopt ook onze wandelrally nog en dit tot einde juni 2021. Bestellen bij Sven. Prijs: 25 euro.
Betalingen: rekening BE91 7330 2568 0576

5. EVENEMENTENCEL

Als de coronamaatregelen het toelaten presenteren we jullie volgend seizoen volgende activiteiten (data worden
later bekend gemaakt):
MMM-tornooi
Op zaterdag 29 augustus op onze velden en op ATBS, gevolgd door het startschot van ons jubeljaar “AKC 100”
Maaltijden na de wedstrijden
Net zoals dat vorig seizoen het geval was zullen onze housekoks Albert, Pat en Filip na de thuiswedstrijden van
AKC/Luma A instaan voor enkele heerlijke gerechten. Je hoeft dus niet direct na de wedstrijd naar huis, je hoeft
ook geen moeite meer te doen om thuis nog te koken op een zondagavond, neen, je kan lekker blijven hangen en
genieten van volgende delicatessen: paella – vol-au-vent met frietjes – stoofvlees met frietjes – spaghetti –
mosselen met frietjes – scampi’s met frietjes – koude schotel met vis en/of vlees. Heerlijk, we kijken er nu al naar
uit. Data worden bekend gemaakt van zodra we de kalender kennen.
Clubdag
Er worden die dag leuke spelletjes georganiseerd en je zal kunnen genieten van heerlijke pitta’s
Duo-darttornooi
Net zoals de voorbije drie seizoenen zal er in onze kantine een duo darttornooi georganiseerd worden in het teken
van ons 100-jarig bestaan.
Gewestelijkenfuif gecombineerd met tasting (wijnen)
Petanque en kubbtornooi en genieten van een heerlijk glaasje Ricard
36 uren van AKC met quiz in het teken van 100 jaar AKC, Tussen Twee Palen, uitsmijters,…
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8/1/2021 met heerlijke hapjes van Kitty
Einde seizoensviering met barbecue en gecombineerd met combitornooi
Voetbalavond of middag
We komen samen op een middag of avond wanneer Antwerp FC speelt en kijken gezamenlijk op onze grote
schermen naar de wedstrijd, terwijl er een hapje en drankje zal geserveerd worden.
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6. 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

7. LOTTO

Ondertussen waren er 13 trekkingen van de lotto. De winnaars vinden jullie hieronder:
07/03: nummer 30
winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens
14/03: nummer 7
winnaars: Ingrid Luypaers en Kurt De Meester
21/03: nummer 30
winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens (dat maakt dan 7 keer)
28/03: nummer 34
winnaars: Danny Hardies en Franky Van den Berg
04/04: nummer 32
winnaars: Tania Pals en Sandra Pals
11/04: nummer 34
winnaars: Danny Hardies en Franky Van den Berg
18/04: nummer 5
winnaars: Georgette de Boer en Serge Amorgaste
25/04: nummer 26
winnaars: Franky De Meester en Frank Hardies
02/05: nummer 18
winnaars: Jetty Declercq en Chris Van Riet
09/05: nummer 39
winnaars: Anneke Peeters en fam. Leprince
16/05: nummer 28
winnaars: Cindy Van Gullik en Bo Van Hoof
23/05: nummer 28
winnaars: Cindy Van Gullik en Bo Van Hoof
30/05: nummer 41
winnaars: Jessy Van den Berg en Anne Duchesne

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

9. 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 de tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen:
www.trooper.be/AKC!
Sam Bedeer
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Nieuwe leden

We zijn zeer blij dat we in deze toch moeilijke tijden twee
nieuwe leden kunnen-voorstellen. Loui Lenaerts, dochter van
het bekende koppel Mitch en Jill en haar vriendinnetje Kato
Boonen komen onze U8-groep vervoegen. Wij heten beiden
hartelijk welkom en veel plezier in de rood-witte kleuren.

Loui

Kato

Berichtjes

Dat het seizoen 2019-2020 op een bizarre manier geëindigd is weet iedereen. Wij hopen dat iedereen terug de weg
naar ons geliefde AKC/Luma zal vinden. We kunnen nog niet veel vertellen over het volgende seizoen maar hopen
dat we er in augustus/september terug aan kunnen beginnen. Veel informatie kunnen we nog niet geven maar
noteer alvast onderstaande data, hopelijk kan alles doorgaan zoals gepland.
We hopen dat jullie toch een beetje van je vakantie zal kunnen genieten, hou het veilig en tot binnenkort.

1. Data volgend seizoen

17-21/08/2020
29/08/2020
19/09/2020
31/10/2020
11/11/2020
5/12/2020
20/02/2021
13-14-15/05/2020
26/02/2021 ?

sportweek
MMM-tornooi
Testen
Halloween, gecombineerd met Movie-night
ontbijtbuffet
Sinterklaasfeest
Carnaval
Jeugduitstap
Combitornooi + eindeseizoensviering

2 Sportweek

Via mail werd al de nodige informatie over de sportweek doorgegeven. Deze gaat door van 17/08 tot en met 21/08
voor leden vanaf 6 jaar. Inschrijven kan via Twizzit

https://app.twizzit.com/v2/public/form/88e8919bd52bbaeea3a56714d2e0af0c
3 MMM-tornooi

Op zaterdag 29/08 trachten wij ons jaarlijkse MMM-tornooi te organiseren. Hou alvast deze datum vrij want we
zullen weer alle hulp kunnen gebruiken.
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4 Sponsorloop

AKC/Luma organiseert een sponsorloop waarbij leden, vrienden en sympathisanten gevraagd worden om een
bepaalde afstand te lopen en zich hiervoor te laten sponsoren door familieleden en/of vrienden. Als je de juiste
afstand gelopen hebt krijg je € 5, voor elke meer gelopen kilometer 1 euro extra. Het bedrag wordt doorgestort aan
de club.
Het is uiteraard de bedoeling dat je meerdere sponsors zoekt voor de gelopen kilometers. Hij/zij die de meeste
kilometers laat sponsoren, wint zijn reeks en krijgt in ruil die schitterende nieuwe sweater gratis aangeboden.
Per reeks werd een streefafstand bepaald:

U6: minimum 500 meter (1 euro meer per 500 meter)
U8: minimum 1 kilometer
U10: minimum 2 kilometer
U12: minimum 3 kilometer
U14 en U16: minimum 4 kilometer
U19 en senioren: minimum 5 kilometer

Je loopt de afstand die overeenkomt met je leeftijdscategorie en je zoekt daarvoor een aantal sponsors. Elke
sponsor betaalt je 5 euro als je de volledige afstand hebt gelopen. Je moet wel minimum het aantal kilometers
lopen dat hierboven opgegeven werd. Loop je meer kilometers? Zoveel te beter hiervoor krijg je telkens 1 euro meer
per gelopen kilometer.
Indien jullie de uitdaging volbracht hebben, dan mailen jullie hiervan een bewijs (Strava- of Runkeeper-afdruk,
foto, filmpje,…) naar patrick.van.dyck@gmail.com. Trek zeker een foto. We willen jullie ook vragen om zoveel
mogelijk in de AKC/Luma kleuren te lopen en vragen jullie toestemming om de doorgestuurde foto’s in de volgende
Flitsen/Nieuwsbrief te mogen gebruiken.
We zagen op fb al dat onze U19-ploeg een loop achter de rug heeft en hoorden ook dat de U12 volgende week een
poging waagt. Nu nog sponsors vinden! AKC/Luma zal u dankbaar zijn!

Ploegen seizoen 2020-2021
U19:
Cambre Matthias, Daems Matts, De Prins Renzo, Ernst Davidts, Fabri Brend, Lauwers Rune, Ludecke Matti,
Mertens Peter, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie
Audenaert Lotte, De Ryck Lotte, Dierckx Hanne, Haghebaert Zoë, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen
Femke, Vanhee Hayley
Jeugdleiders: Aaron, Eddy, Bjorn
U16: (aangevuld met spelers van Spartacus)
Ceelen Lowie, Van Alstein Lucas (Spartacus), Ivens Izaak (Spartacus), Van Camp Kamiel (Spartacus),
Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato, De Groof Celine (Spartacus), Hebberecht Mira (Spartacus),
Nelen Fay (Spartacus)
Jeugdleiders: Brend S, Steven, Mitch
U14: (aangevuld met spelers van Spartacus)
Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Verholen Jarri, Wellens Bram, (Spartacus), Van Alstein Thibo
(Spartacus), Tielemans Dries (Spartacus), Fabri Thor (Spartacus), De Hondt Raf (Spartacus), Vermeylen Per
(Spartacus),
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna, Vinck Floor, Abatouy Hanae
(Spartacus), Geeraerts Noa (Spartacus), De Pooter Nienke (Spartacus),
Jeugdleiders: Kim, Kenny, Geert
U12:
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Liebaert Remi, Segers Jasper, Van
Mieghem Finne, Van Mieghem Sepp
Byloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy
Jeugdleiders: Amber, Jana, Erik en Marc
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U10:
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Havermans Mathis, Heirman Lias, Lange Sander, Va, Eynde
Sander, Van Hoof Ferre, Van Roey Bent, Verholen Lenny
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,
Simons Pauline, Van de Velde Hana
Jeugdleiders: Jens, Sandra en Valerie
U8:
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Lange Lucas, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Van
Hunskerken Samuel, Verdyck Timo
Boonen Kato, De Meester Lin, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea,
Springael Inky, Tossens Lio, Van Hoof Marie, Willemkens Louise
Jeugdleiders: Maite, Debby en Priscilla
U6:
Bedeer Max, De Buck Lenn, Mertens Dax, Tossens Oliver
Angorilla-Sanchez Amy, Angorilla-Sanchez Noa, Claessens Feline, De Bruyn Camille, Havermans Juliette, Kurti
Jara, Van den Bergh Saige, Vercammen Saar
Jeugdleiders: Anke, Leen, Jessy en Aida
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