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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – FLORIANT A: 21 – 30
ABSOLUUT NIET DE JUISTE VERHOUDING
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:

Lars (6) – Siebe (5) – Maite (0) - Jade (0)
Sayer (6) – Levi (2) - Shari (0) – Eline (2)
Thalia (0) – Dennis (0)
Van der Beken – Mertens

1

0 -

1 Impens

schot

1 13 - 14 Sayer

schot

2

0 -

2 Meganck

schot

3 13 - 15 Pauwels

schot

3

0 -

3 Van Damme

schot

4 13 - 16 Seys

schot

3

1 -

3 Sayer

achter korf

4 14 - 16 Lars

schot

4

1 -

4 Seys

schot

9 15 - 16 Sayer

onder korf

7

1 -

5 Impens

schot

9 15 - 17 Pauwels

schot

8

2 -

5 Levi

schot

10 15 - 18 Seys

schot

10

3 -

5 Levi

schot

13 15 - 19 Van Houdt

inloop

10

4 -

5 Lars

schot

15 16 - 19 Sayer

schot

12

5 -

5 Lars

schot

21 16 - 21 Pauwels

schot

13

5 -

6 Courtens

schot

21 17 - 21 Siebe

schot

14

5 -

7 Van den Abbeele schot

23 18 - 21 Eline

vrijworp

15

6 -

7 Lars

vrijworp

24 18 - 22 Pauwels

schot

16

7 -

7 Siebe

achter korf

28 18 - 23 Seys

schot

17

7 -

8 Van den Abbeele schot

29 19 - 23 Lars

schot

17

7 -

9 Courtens

schot

30 20 - 23 Sayer

schot

22

7 - 10 Seys

schot

31 20 - 24 Van Damme

schot

23

7 - 11 Impens

schot

31 20 - 25 Seys

schot

24

7 - 12 Van den Abbeele onder korf

33 20 - 26 Impens

schot

25

8 - 12 Eline

vrijworp

24 20 - 27 Van den Abbeele schot

29

9 - 12 Siebe

schot

34 20 - 28 Courtens

schot

30

9 - 13 Seys

schot

35 21 - 28 Lars

schot

31 10 - 13 Sayer

schot

35 21 - 29 Van Houdt

schot

32 10 - 14 Courtens

schot

35 21 - 30 Van Damme

schot

33 11 - 14 Siebe

schot

35 12 - 14 Siebe

schot
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VERGETEN TE STARTEN (WEERAL) EN DEZE KEER OOK VERGETEN TE EINDIGEN
We kwamen aan de ingooi zonder Jiska, die spijtig genoeg na drie dagen nog altijd geen uitslag had gekregen van
haar coronatest. Blijkbaar kan het alleen bij topsporters (wat zijn wij dan?) om resultaten te verkrijgen. Omdat het
bestuur van AKC/Luma de boel en de competitie niet wilde belazeren ging de wedstrijd gewoon door. Voor
hetzelfde geld hadden wij aan onze vrienden van Floriant laten weten dat we met een eventuele positieve test
zaten en hadden de wedstrijden van A, B en C geen doorgang gevonden. Het was de laatste keer dat we onze
kantine konden open houden, onze vrienden van Merelbeke moesten van ver komen en daarom werd er besloten
om ondanks de afwezigheid van onze topper toch te spelen. We zijn benieuwd hoe andere verenigingen hiermee
zouden omgaan…
Jade, Maite en Siebe kwamen aan de ingooi met kwetsuren maar verkozen eveneens om toch te spelen. Voor Maite
liep dit echter faliekant af en we dienden haar te vervangen aan de rust. Langs deze weg willen we haar een
spoedig en algeheel herstel toewensen en hopen we haar binnen de kortste keren terug voor de volle 100 % tussen
de lijnen te zien.
De wedstrijd begon zoals de eerste drie van deze competitie. Binnen de vijf minuten leken we uitgeteld en waren
we nog maar eens vergeten om mee te starten. Hoe zit dat met die voorbereiding van die wedstrijden? Nu zouden
jullie ondertussen toch al moeten weten dat wedstrijden starten om 15.30 u en niet om 15.40 u…. Feit was dat we
nog maar eens achter de feiten aan holden en tegen een 1 – 5 achterstand aankeken vooraleer sommigen beseften
dat de wedstrijd begonnen was. Tegen een topploeg als Floriant is dat nefast en dat zouden we later in de match
ook ervaren.
Gelukkig werden we toen écht wakker en kwamen we onder impuls van onze heren terug in de wedstrijd en
knokten we ons op een gelijke stand. We geraakten er niet op en over en Floriant wist telkens weer terug uit te
lopen. Zagen we de twee vorige wedstrijden onze dames vlotjes de bovenhand nemen op hun tegenstreefsters dan
moesten we nu vaststellen dat de Floriant-girls iets te hoog gegrepen waren voor de onzen. Zij scoorden er liefst 16
tegenover slechts 2 voor de onzen. Een te groot verschil. Vooral Saar Seys met zeven stuks was een gesel voor onze
verdediging en in de tweede helft scoorde de van Ri4A overgekomen Lisa Pauwels er oor nog eens 4. Laat ons
stellen dat de dames uit Merelbeke een maatje te groot waren. Hier speelde natuurlijk de afwezigheid van Jiska en
het uitvallen van Maite mee.
Aan de rust had Siebe met twee verre schoten de schade nog weten te beperken tot 2 doelpunten (12 – 14) maar we
geraakten in de tweede helft niet meer langszij en bleven steken op twee à drie doelpunten. Toegeven dat we met
wat tegenslag bij de afwerking af te rekenen hadden, maar Floriant was toch iets beter en bleef verdiend aan de
leiding. Op 5 minuten voor tijd stonden we nog steeds 3 doelpunten in het krijt en dan besloot AKC/Luma dat de
match niet alleen 5 minuten later begon, maar ook dat ze vijf minuten te vroeg eindigde. Er werd nog 7 keer
gescoord door Floriant in die laatste vijf minuten, zodat we met een bedroevende 21 – 30 score eindigden. Een te
grote en niet verdiende marge, Floriant was sterker, dat zeker, maar het verschil tussen beide teams was zeker
geen 9 doelpunten.
We zagen in de eerste helft Thalia en Steffi al snel opwarmen omdat het duidelijk was dat Maite geen volledige
wedstrijd ging aankunnen. Na de rust kwam Thalia in en Steffi… bleef opwarmen. Ze zal zeker en vast geen kou
hebben geleden
. Dennis kwam op het einde van de partij Siebe nog vervangen maar dat was te laat om zijn
stempel nog op de wedstrijd te kunnen drukken. .
Was het dan allemaal zo slecht? Zeker en vast niet, we speelden 60 van de 70 minuten goed mee en acteerden op
een degelijk niveau. We zagen dat Lars (6) en Siebe (4), mekaar nog altijd blindelings weten te vinden en weer
tekenden voor enkele prachtige doelpunten, dat Sayer de rol van Jari op onnavolgbare wijze heeft overgenomen en
ook nu weer goed was voor zes treffers, dat Levi (2) deze keer minder efficiënt was dan in de vorige partijen maar
daarom niet minder goed presteerde en dat Eline haar vrijworpjes keurig omzet. Neen, slecht was het zeker niet.
Volgende week de laatste wedstrijd op het veld. We gaan (misschien) op bezoek bij Voorwaarts en het zou mooi zijn
om met een zes op twaalf te kunnen afsluiten. We zien wel wat het wordt want het is in deze onzekere tijden lang
niet zeker dat de wedstrijd zal kunnen doorgaan. We wachten af wat de veiligheidscel vrijdag beslist en war de
KBKB zal doen. Leuk is het al lang niet meer, iedere week moeten we afwachten of er wel gespeeld kan worden en
nu zijn ook nog de kantines gesloten. Ook voor de supporters is er nog maar weinig te beleven dus. Laat ons hopen
dat er vlug een vaccin op de markt is, want op deze manier hoeft het voor mij en voor vele anderen niet meer!.
Pit
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
AKC/LUMA U19 A

LEUVEN U19 A

5 0 ff

AKC/LUMA U16 A

FLORIANT U16 A

Uitg

TEMSE U14 A

AKC/LUMA U14 B

15 1

TEMSE U14 B

AKC/LUMA U14 A

3 17

AKC/LUMA U12 A

RIVIERA/DEURNE U12 A

17 0

TEMSE U16 A

AKC/LUMA U16 A

Uitg

AKC/LUMA U12 B

MINERVA U12 B

14 2

AKC/Luma U19A

VOORWAARTS B

18 9

RIVIERA/DEURNE 2

AKC/LUMA 2

13 11

SCALDIS 2

AKC/LUMA 3

13 12

AKC/LUMA C

FLORIANT C

24 15

AKC/LUMA B

FLORIANT B

19 16

AKC/LUMA A

FLORIANT A

21 30

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 25 OKTOBER
15:30 u: VOORWAARTS A - AKC/LUMA A
14:00 u: VOORWAARTS B - AKC/LUMA B

Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska - Grootaert
Yent’l - Leprince Shari - Nevejans Chaya - 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 – Mertens Peter - Simoen Brend - Van Daele Kevin - Van den
Dycke Levi - Van Herck Robbie

10:30 u: AKC/LUMA 2 – VOBAKO 3

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 – Mollet Simen

11:00 u: VERDE 2 - AKC/LUMA 3

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

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Het werd opnieuw een bijzonder raar weekend wegens Covid-19. Spelen we, spelen we niet, wie moet er in
quarantaine, wie test er positief… Dat zijn zowat de standaarden geworden alvorens er kan begonnen worden met
het échte korfbalwerk. Deze week dus twee uitgestelde wedstrijden voor de U16, de A, B en C-wedstrijden die aan
een zijden draadje hingen, …
Bij de jeugd wonnen deze week de U19, de U14 A en de U12A en B makkelijk hun wedstrijden en moesten de
U14B naar huis met een nederlaag. Bij de gewestelijken twee nederlagen voor zowel AKC/Luma 2 als AKC/Luma
3. De C speelde een formidabele tweede helft en zette een grote achterstand om in een 24 – 15 winst. Prachtig. Ook
nog even de scheids van dienst, onze bloedeigen voorzitter, danken voor de prima prestatie. Ook onze B-ploeg
draait op volle toeren en wist ook nu weer met de winst te gaan lopen tegen het sterke Floriant. Zij blijven op de
tweede plaats en behouden alle kansen om een gooi te doen naar de titel. Wat men ook vertelt en welke commotie
er soms achter onze C en B-ploeg zit, ze blijven het gewoonweg uitstekend doen.
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Wat de A-ploeg betreft kunnen we kort zijn, ze speelden zestig minuten op een uitstekend niveau en we zagen toen
dat ze de evenknie van Floriant waren maar ze vergaten ook de eerste en laatste vijf minuten te korfballen om als
nog met veel te zware 21 – 30 cijfers het onderspit te moeten delven.
Wat het volgende week wordt daar hebben we momenteel nog niet veel zicht op. Spelen met gesloten kantines en
gesloten kleedkamers is voor niemand leuk en we weten dus niet wat de toekomst brengt. Afwachten maar, we
houden jullie op de hoogte.
Zondag jl was het nog eens aangenaam druk in en vooral rond onze kantine, de coronamaatregelen werden zo goed
als kon gerespecteerd en het is dan ook jammer dat we toe moeten en weer een maand zonder inkomsten zullen
zitten. Het zij zo, we zien wel wat het wordt.
Pit

2. LOTTO

Nummer: 21
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael
We hebben twee extra nummers vrij: 27 en 33. Heb je interesse? Laat maar weten aan Carine.
(C.Duchesne@telenet.be).

3. PRONOSTIEK
Winnaars: niemand
Bedrag: €29.62 in de pot voor volgende wedstrijd

4. MAAK GEBRUIK VAN ONZE LOCKERS

Geen handtassen, portefeuilles, gsm's en andere waardevolle voorwerpen meer in de kasten achter de toog leggen
of afgeven aub, gebruik daarvoor de LOCKERS in de gang! Super handig, de gebruiksaanwijzing vind je op de
lockers zelf.
Pit

5. CORONAMAATREGELEN IN EEN NOTEDOP

Hieronder nog een korte oplijsting van de voornaamste maatregelen die gewijzigd zijn:
 Kantine en kleedkamers zijn gesloten voor een periode van 4 weken (alvast tot en met zondag 15/11 dus)
 Toeschouwers bij trainingen zijn niet toegelaten
 Een mondmasker dragen is voor niet deelnemers bij wedstrijden ten allen tijde verplicht (ook
indien u neerzit). Ook zij die trainden of speelden zetten onmiddellijk erna hun mondmasker op!
 Indoor sporten is verboden voor +12 (dus er zijn geen trainingen en geen wedstrijden in zaal en dit alvast tot
9/11). Ook daar zijn nadien de kantines en kleedkamers gesloten tot en met 15/11.

6. ALLE TRAININGEN GAAN OUTDOOR DOOR MINSTENS TOT 8 NOVEMBER

De raad van bestuur van AKC/Luma heeft daarom geoordeeld dat de trainingen van ALLE PLOEGEN buiten
blijven doorgaan tot nader order.
Ook de trainingen van de U6, U8 en U10 gaan eveneens buiten door, wedstrijden zullen zij wel indoor spelen.

7. CLINIC SCHOTKLOK EN WEDSTRIJDTAFEL

AKC/Luma is dringend op zoek naar enkele mensen die bereid zijn om enkele wedstrijden aan de schotklok te
zitten. Dit moet gebeuren bij de wedstrijden van U19, U16, AKC/Luma A en AKC/Luma B.
Hiervoor is er een attest vereist. Dit attest kan je krijgen door op woensdag 21/10 een kort webinar te volgen over
schotklok en wedstrijdtafel. Je kan je hiervoor inschrijven via
https://www.korfbal.be/?oid=1126&pid=30902&aid=143245&lg=2.
Mogen we zeker enkele bereidwillige ouders vragen om dit webinar te volgen, zo kan je op eenvoudige
manier het noodzakelijke attest verkrijgen.
In een later stadium zien we dan wel of je ons tijdens de (eventuele) zaalcompetitie kan helpen. Waarvoor bij
voorbaat onze hartelijke dank

8. BESTELLINGEN WEBSHOP – NIEUWE FOLDER OP VOLGENDE PAGINA’S

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
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9. NIEUWE LEDEN
Ook deze week kunnen we weer vele nieuwe leden verwelkomen:
 Liz Heirman (°02-04-2017) - U6
 Willa Struyf (°02-11-2011) - U10
 Rosie Struyf (°09-09-2013) - U8
 Marielena Swinnen (°19-04-2016) - U6
Komt onze U16 ploeg vervolledigen vanuit Spartacus:
 Quinten Apostolou
.

Veel korfbalplezier!
Martine

10. 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

11. 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
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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
Onze grote, leuke AKC/Luma-familie blijft uitbreiden. Super!!! Wie onze youngsters nog niet bezig gezien heeft
moet eens langskomen op een zaterdag. Onze velden lopen dan vol met jong talent die hun korfbal- en andere
kunsten tentoon spreiden. Fantastisch om te zien.
Deze week verwelkomen we U6-er Liz Heirman, ze heeft korfbal met de paplepel ingekregen want komt een
familie met vele korfballers. Haar broertje Lias speelt bij de U10. Nog een nieuw U6-ertje is Marielena Swinnen,
ze doet al een tijdje mee met onze allerjongsten en is nu ook officieel lid. Dan hebben we ook nog de zusjes Struyf.
Willa komt onze U10-ploeg versterken en Rosie vervoegt onze U8-ers. We wensen deze 4 meisjes van harte welkom
en wensen hen heel veel plezier bij onze vereniging.
Nu nog allemaal een vriendje meebrengen en we kunnen de verhouding meisjes/jongens wat proberen recht te
trekken.

Liz

Marielena

Willa

Rosie

Berichtjes
1. Data lopend seizoen (onder voorbehoud)
Door de verstrengde coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om de Testen, het ontbijtbuffet en de movie-night te
verplaatsen naar het voorjaar 2021. Hopelijk vinden we dan wel data om alles te organiseren.
31/10/2020
5/12/2020
20/02/2021
13-14-15/05/2020
26/06/2021?

Halloween + grime (onder voorbehoud)
Sinterklaasfeest
Carnaval
Jeugduitstap
Combitornooi + eindeseizoensviering?

2 Sponsorloop

Vergeet de sponsorloop niet!!! Het beoogde resultaat, wat zoals jullie misschien nog wel weten 1921 was, ligt nog
veraf en lijkt niet meer haalbaar; bewijs dat we ongelijk hebben en doe nog snel een poging zodat we toch wat
dichter bij het einddoel komen!!!!
Als 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. Het opgehaalde geld mag gestort worden op rekeningnummer van AKC:
BE46 0680 7200 4036.
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3 Sintdoosjes
Voor de prijs van €1 kan je een Sint-doosje kopen, €1 en altijd prijs. Lieve ouders
en andere sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed hart en
koop lootjes.

4 Kledij

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds
T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken,
regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen kan ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn
mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost
€5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

5 Koekjesverkoop

De bestelde koekjes zullen verdeeld worden in het WE van 24-25/10. Info en opmerkingen bij Carine Duchesne
(C.Duchesne@telenet.be) .

6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2020-2021: herfstprogramma
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Beste ouders
Nadat Covid-19 al 5 maanden roet in het eten stak bij ieder die met korfbal begaan was trachten we echter van
ons nieuwe korfbaljaar toch nog iets te maken. We plaatsen een schema maar alles hangt af van wat de
veiligheidsraad beslist, zo zullen organisaties al of niet doorgaan. (afwachten maar!!!!)
Woesdagavondtrainingen zijn voorzien voor U10, en vrijblijvend voor U8, deze zijn niet verplicht, doch voor
zaterdagnamiddagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig gezien.
Hetzelfde geldt voor de clusterwedstrijdjes voor U8 en U10, deze staan voorlopig nog niet geprogrammeerd, dus
uitkijken in de flitsen blijft de boodschap. Afschrijvingen dien je te maken bij de betrokken coaches, liefst zowel
voor trainingen als voor wedstrijden.
Samen met onze coaches hebben we weer getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, bewegen,
uitdagingen, ontspanning en hapjes.
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam (ov) van Irma, Danny, Karin en Rosita om
onze jongste spelertjes te verrassen op allerlei heerlijkheden, alvast bedankt lady’s.
wie
U6

leeftijd
3-, 4- en 5jarigen
6- en 7-jarigen

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy:
0474/8477 60, Aida: 0475/85 44 66
U8
18u30-19u30
14u00-15u30 Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94,
door Anke
Priscilla:0474/33 32 51
U10 8- en 9-jarigen
18u30-19u30
14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Valerie: 0475/29 60 37, Sandra:
0487/16 96 20
datum
wat
Voor wie
Wo 21/10
Training
U8+U10
Za 24/10
Training
U6
Wedstrijdjes voor U8 (thuis om 14u) + U10 (thuis om 14u)
U8+U10
Wo 28/10
Training
U8+U10
Za 31/10
Halloween-training
U6, U8+U10
Wo 4/11
Training
U8+U10
Za 7/11
Training
U6, U8+U10
Wo 11/11
Geen training
Za 14/11
Training
U6, U8+U10
Wo 18/11
Training
U8+U10
Za 21/11
Training
U6, U8+U10
Bijzonderheid: Officiële start AKC/LUMA 100 jaar (aparte info via flitsen)
Wo 25/11
Training
U8+U10
Za 28/11
Training
U6, U8+U10
Wo 2/12
Training
U8+U10
Za 5/12
Training
U10
Bijzonderheid: Sinterklaasfeest op AKC/LUMA
U6+U8
Wo 9/12
Training
U8+U10
Za 12/12
Training
U8+U10
Bijzonderheid: Zevenkamp (aparte info via flitsen) + Smullen: popcorn
U6
Wo 16/12
Training
U8+U10
Za 19/12
Kersttraining (aparte info via flitsen)
U6, U8+U10
23/12 tot 3/1 Kerstvakantie: geen training

Woensdag 21 oktober 2020

Competitie

19u00: U16 Afd 1C: AKC/Luma/Spartacus – Vobako B (op de velden van Spartacus)
Apostolu Quinten, Ceelen Lowie, Ivens Izaak, Van Alstaein Lucas, Van Camp Kamiel
De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Brend S, Steven, Mitch
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Zaterdag 24 oktober 2020

Clusterwedstrijden

14u00: U8: AKC/Luma - Catba
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Lange Lucas, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic,
Verdyck Timo
Boonen Kato, De Meester Lin, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea,
Springael Inky, Struyf Rosie, Tossens Lio, Van Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Maite, Debby en Priscilla
14u00: U10: AKC/Luma - Catba
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, De Rouck Thijs, Heirman Lias, Lange Sander, Van den Eynde
Sander, Van Hoof Ferre, Van Roey Bent, Verholen Lenny
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe, Simons Pauline,
Struyf Willa, Van de Velde Hana
Jeugdleiders: Jens, Sandra en Valerie
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar op het veld

Competitie

14u00: U12 Afd 1A: AKC/Luma A – Temse A
15u30: U12 OZ A: AKC/Luma B – Sint-Gilles-Waas A
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finne,
Van Mieghem Sepp
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy
Bijeenkomst: 3 kwartier op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Amber, Jana, Erik en Marc
13u00: U14 Afd.1A: AKC/Luma/Spartacus A – Boeckenberg A (op de velden van Spartacus)
14u15: U14 Afd.1B: AKC/Luma/Spartacus B – Kwik A (op de velden van Spartacus)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries, Van Alstein Thibo,
Verholen Jarri, Vermeylen Per, Wellens Bram
Aarts Marie, Abatouy Hanae, Ceelen Ella, De Meester Fen, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Noens Lisa, Somers
Youna, Traets Laura, Vinck Floor
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Kim, Kenny, Geert
??u??: U16 Afd 1C: AKC/Luma/Spartacus – Floriant A (op de velden van Spartacus)
Apostolu Quinten, Ceelen Lowie, Ivens Izaak, Van Alstaein Lucas, Van Camp Kamiel
De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato
Jeugdleiders: Brend S, Steven, Mitch
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld

Zondag 25 oktober 2020

Competitie

??:?? U14 Afd.1A: Leuven A - AKC/Luma/Spartacus A
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries, Van Alstein Thibo,
Verholen Jarri, Vermeylen Per, Wellens Bram
Aarts Marie, Abatouy Hanae, Ceelen Ella, De Meester Fen, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Noens Lisa, Somers
Youna, Traets Laura, Vinck Floor
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Kim, Kenny, Geert
Leuven (Kunstgras): Albert Dejonghestraat 2 , 3010 Kessel-Lo, Belgium

10u00: U19Afd 1B: Hoboken/Mercurius A - AKC/Luma
De Prins Renzo, Ernst Davidts, Fabri Brend, Lauwers Rune, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen
Vinnie
Audenaert Lotte, De Ryck Lotte, Haghebaert Zoë, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld
Jeugdleiders: Aaron, Eddy, Bjorn
HMKC (Kunstgras) Hoofdfrontweg 17 , 2660 Hoboken, Belgium
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U8
Wedstrijden op ASKC (ASKC, Vobako en AKC/Luma)
Onder een stralende en deugddoende zon konden we van start gaan met onze wedstrijden tegen ASKC en Vobako.
We verschenen vandaag met maar liefst 4 ploegjes aan de ingooi:
AKC 1: Andrea, Dien, Nathan, Margaux en Tibe
AKC 2: Nina, Matiz, Vic, Lio, Timo en Rosie
AKC 3: Fien, Kato, Thore en Louise
AKC 4: Lin, Louiz, Loui, Pim en Marie
In het begin waren er hier en daar nog wat tranen te bespeuren, maar die verdwenen al snel wanneer de eerste
wedstrijden op gang gefloten werden. Bij onze oudsten lukt het elke week steeds beter om snelle pasjes te geven en
ook vandaag konden we weer enkele inlopers scoren. Wanneer we de bal dan eens niet zo snel weg kregen, lukte
het Vobako enkele keren om de bal te onderscheppen door veel druk te komen zetten. Dan moeten we ons niet
laten wegduwen, maar ons net groot maken en proberen pivoteren. Weer iets waar we deze week mee aan de slag
kunnen op training!
Vic, Tibe en Rosie kwamen vandaag voor een eerste keer in actie tijdens een wedstrijd. En ze deden dat super! Net
zoals hun medespelers en –speelsters. Goaltjes scoren gaat steeds vlotter en ook het verdedigen tussen ons kindje
en de korf doen we steeds vaker vanzelf. Hier en daar werden er zelfs ballen onderschept van de tegenpartij. Nu
nog iets alerter worden op ballen die voorbij onze voeten rollen, zodat we die, net zoals Pim dat deed, kunnen
onderscheppen en daaruit gaan scoren.
Volgende week spelen we thuis tegen Boeckenberg van 11u30 tot 13u30. Graag allemaal aanwezig om 11u10!
Tot dan!

Priscilla, Debby en Maite

U19A
AKC/Luma U19A – Voorwaarts U19B : 18 - 9 (10 – 4)
Verdediging: Lotte A 1 – Femke – Vinnie 1 – Renzo 1
Aanval: Lotte DR – Nina 2 – Ernst 1 – Rune 5
Bank: Zoë 5 – Brend 2 – Kyan
SLECHT, is het woord dat bij me opkomt als ik deze match overloop. De afgelopen weken in oefenmatchen en
competitie is het al heel duidelijk geworden dat als we ons kopje er niet bijhouden, we niet in een “normale”
opstelling spelen en gewoon slecht zijn. En als we dat kopje juist gebruiken en goed staan opgesteld we bij de
besten zijn … Aan werken in de volgende weken (het zullen eerder maanden zijn want ik verwacht nu niet bepaald
op korte tijd nog veel wedstrijden), maar op training kan daar ook aan gesleuteld worden.
Vandaag liet de afwerking (gevolg van ….) ons ondanks het mooie weer in de steek. 121 kansen en maar 18
doelpunten, 14,8%, tegenover 53 doelkansen voor Voorwaarts (17%). Ik was wel aangenaam verrast door
Voorwaarts B want zij speelden af en toe goed mee, met inzet waardoor we het zeker niet te licht konden opnemen.
Wel positief: de mooie woorden van Voorwaarts dat we nu gevaarlijk zijn over meerdere pionnen en veel
afwisselender (dynamischer) spelen in vergelijking met vorig jaar waar we te afhankelijk waren van enkele
toppers. Dat mag ook gezegd worden.
Hopelijk kunnen we volgende week nog een match afwerken tegen HMKC, die halen af en toe mooie resultaten dus
verwachten we een echte match en als eventuele laatste van deze fase mogelijk een mooie.
Volgende week kopjes in de juiste richting en knallen zou ik zeggen.
One team
DN
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