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PLOEGEN VOLGEND SEIZOEN
AKC/LUMA KERN (9 dames en 10 heren)

Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska – Haghebaert
Zoe - Leprince Shari Nevejans Chaya
De Ley Jarre - De Ley Siebe - De Ryck Raf - Dewinter Quinten – Hardies Jari - Huppertz Lars - Huybrechts Demy
Jobe Sayer - Simoen Brend Trainers/coachen A en B: Nelen Jan - Van der Elst Wendy
Voor het overige beschikken we volgend seizoen over een C-ploeg, AKC/Luma 2 en AKC/Luma 3 en een
recreantenploeg. Hoe de samenstelling van die ploegen is weten we momenteel nog niet. Van zodra hierover meer
geweten is laten we het jullie weten.

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
Ondertussen komt het normale leven langzaam maar zeker terug op gang. Meer en meer mensen zijn volledig
gevaccineerd en we hopen binnen de kortste keren terug te kunnen overschakelen naar het normale leven van voor
maart 2020. Twee volledige competities hebben we door dat vervelende beestje moeten schrappen, maar we hebben
er goede hoop op dat de competitie 2021-2022 terug een normaal verloop zal krijgen.
De kern is blijven trainen, zij het op een bijzonder laag pitje. Zij zullen serieus uit de sloeffen moeten schieten om
tegen eind augustus terug hun normale conditie te halen. Gelukkig waren er heel wat van onze rood-witten bij de
nationale ploegen opgeroepen en konden zij wél hun conditiepeil hoog houden.
De jeugdploegen bleven bezig en kregen ook in coronatijden tot tweemaal in de week training dankzij de
enthousiaste jeugdleiders. Zij kregen/krijgen ook een verdiende eindeseizoensafsluiter die we hen konden aanbieden
in plaats van de jeugd-driedaagse. Dankzij Mike Gils worden onze jeugdleden ook in staat gesteld om de komende
weken/maanden verder te trainen en van 16 tot 20 augustus kunnen zij voluit gaan tijdens de jaarlijkse sportweek.
Als alles goed gaat hebben we op zaterdag 28 augustus ons MMM-tornooi ter voorbereiding van de volgende
competitie. Dit tornooi zal voor het eerst op onze nieuwe velden georganiseerd worden. Gelukkig kunnen we op de
bereidwillige medewerking van ATBS rekenen, die hun kunstgrasveld én gewone grasvelden ter beschikking
stellen, waarvoor onze hartelijke dank.
De voorbije weken konden we ook al terug heel wat AKC-ers, vrienden en sympathisanten bezoeken op het terras
van onze cafetaria. Vanaf volgend weekend kan iedereen ook terug binnen terecht. Onze kantine blijft tijdens de
volledige verlofperiode (juni, juli, augustus) elke zaterdag geopend van 13.30 u tot 18.30 u.
Pit

2. GEZOCHT: TOOGPLOEGEN VOOR DE VAKANTIEMAANDEN

We zijn nog dringend op zoek naar bereidwilligen die in de maanden juli en augustus enkele uurtjes achter onze
toog willen staan. We kunnen alvast rekenen op Franky Van den Berg als hij in het land is, maar we hadden toch
graag nog enkele andere personen gehad. Geef even een seintje aan patrick.van.dyck@gmail.com als je eventjes kan
helpen en vermeld welke zaterdag(en) het voor jou het beste uitkom(t)en.
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3. JUBELBOEKEN EEN GROOT SUCCES
Op zaterdag 29 mei jl hebben we onze gratis jubelboeken over het 100-jarig bestaan van AKC uitgedeeld. Uit de vele
positieve commentaren verstaan we dat het een geslaagd initiatief was van onze Werkgroep AKC 100. Van diegenen
die inschreven voor een exemplaar zijn er nog een twintigtal niet afgehaald. Zij die niet inschreven (we denken
hierbij voornamelijk aan de ouders van onze jeugdleden) kunnen dat nog altijd doen. Stuur een mailtje aan
patrick.van.dyck@gmail.com en er wordt voor u een GRATIS exemplaar opzij gelegd dat je op de zaterdagen dat
AKC geopend is kan afhalen op AKC. Geef ook daarvoor eerst even een seintje zodat we je jubelboek kunnen
klaarleggen.
Pit

4. JUBELBANKET

Wegens omstandigheden buiten onze wil (Covid-19) zijn de activiteiten die we gepland hadden rond onze
honderdste verjaardag, op uitzondering van het stamboomgebeuren en ons jubelboek, allemaal komen te vervallen.
Wat we echter zeker wél zullen laten doorgaan is het jubelbanket dat zal doorgaan in het Boeckenberg Sportcenter
in juni volgend jaar. We houden jullie op de hoogte!
Pit

5. LIDGELDEN 2021/2022
We lieten jullie enige tijd geleden al weten dat we wegens het niet volledig kunnen beoefenen van jullie
geliefkoosde sport, voor zij die dat willen en zij die krap bij kas zitten een korting zullen toekennen op het lidgeld
van volgend seizoen. We hebben alvast beslist om dat lidgeld niet te verhogen. Je zal een e-mail krijgen van onze
penningmeester Chris Van Riet aangaande het lidgeld voor het volgende seizoen. Ondertussen lieten al een
zeventigtal leden weten dat ze geen korting wensen, waarvoor uiteraard onze hartelijke dank. Dat ook AKC het
zwaar heeft gehad en nog heeft wegens Corona zal u allen wel duidelijk zijn. Geen inkomsten, alleen maar
uitgaven, we zijn maar wat blij dat we onze kantine terug hebben kunnen openen. Onze hartelijke dank gaat ook
uit naar onze sponsors die in de voorbije moeilijke tijden toch AKC zijn blijven steunen en we denken daarbij dan
voornamelijk aan onze hoofdsponsor Luma (thanks Luc!).
Pit

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

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

10. LOTTO
09/01:

Nummer: 43
Winnaars: Christel Hufkens en Emiel Robberechts
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16/01:

Nummer: 20
Winnaars: Maria Padin en Patty Van Hecke

23/01:

Nummer: 43
Winnaars: Christel Hufkens en Emiel Robberechts

30/01:

Nummer: 32
Winnaars: Sandra Pals en Tania Pals

06/02:

Nummer: 1
Winnaars: Agnes de Boer en Rita Van Steenbergen

13/02:

Nummer: 31
Winnaars: Pit Van Dyck en Chris+Regine Palinckx

20/02:

Nummer: 1
Winnaars: Agnes de Boer en Rita Van Steenbergen

27/02:

Nummer: 18
Winnaars: Chris Van Riet en Jetty Luypaers

06/03:

Nummer: 12
Winnaars: Bea Zielens en Sayer Jobe

13/03:

Nummer: 25
Winnaars: Thalia Duchesne en Mireille Pellis

20/03:

Nummer: 30
Winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens

27/03:

Nummer: 11
Winnaars: Francine Sels en Thierry Mertens

03/04:

Nummer: 41
Winnaars: Jessy Van den Berg en Anne Duchesne

10/04:

Nummer: 35
Winnaars: Kim Boudiny en Patrick de Prins

17/04:

Nummer: 36
Winnaars: Monique Vleminckx en Daniëlle Steyaert

24/04:

Nummer: 21
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael

01/05:

Nummer 17
Winnaars: Liliane Fernande en Kenny Huppertz

08/05:

Nummer: 29
Winnaars: Nick Mertens en Jari Hardies

15/05:

Nummer: 37
Winnaars: Nancy de Boer en Viv Verbeeck

22/05:

Nummer: 7
Winnaars: Kurt de Meester en Ingrid Luypaers

29/05:

Nummer: 21
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael
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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
In deze moeilijk Corona-periode heeft AKC/Luma nog 5 nieuwe jeugdleden te melden. Lea Kervarec komt bij de U8
en Vincent Hennebel, Estée Gijbels, Hugo Kervared en Jules Peeters vervoegen onze jongste groep, de U6. We
wensen hen allemaal zeer hartelijk welkom en heel veel plezier bij onze vereniging.

Vincent

Estée

Hugo

Lea

Jules

Berichtjes
1. Data lopend seizoen (onder voorbehoud)
16/08-20/08: sportweek
28/08: MMM-tornooi

2. Einde seizoen
Met deze laatste flits komt er een einde aan weeral een zeer raar seizoen. Slechts enkele activiteiten hebben
doorgang kunnen vinden en dat dan nog in ons jubileumjaar. Hopelijk zijn we nu snel verlost van Corona en
kunnen we er volgend seizoen weer volop tegenaan geen. Wij wensen onze jeugdleden succesvolle examens en
toetsen en daarna een deugddoende veilige vakantie. We zien jullie graag allemaal terug eind juli of begin
augustus. Verschillende jeugdploegen hielden al een eindejaarsevenement, voor andere moet dat nog komen.
Onze U6-ers kregen vorige zaterdag als verrassing een reuzegroot springkasteel aangeboden. Dat het geslaagd was
kunnen alle aanwezigen beamen. De jeugdleiders gaven alle 29 kindjes een tof T-shirt en kregen ook een
geschenkje terug. We citeren Anke uit een bericht aan de ouders: Hoi allemaal, dankjewel voor de super leuke
kadootjes! En misschien nog meer dankjewel voor het vertrouwen dat jullie ons elke week weer gegeven hebben! Het
was een jaar waar we veel hebben moeten schakelen, veranderen en aanpassen maar er was 1 constante en dat was
jullie aanwezigheid 😍😍. Merci ! We hopen dat jullie er volgend jaar terug 100% voor gaan (of jullie super toffe
kids 😉), we hopen op een Halloween en carnavalfuif, op een Sintbezoek in zijn oude glorie, op frietjes en
smoutebollen 😍, op jeugduitstap en op lekkere chipkes (biertje of cava) aan de toog!!! Volgend jaar gaan we
knallen... Nogmaals bedankt, geniet allemaal van jullie vakantie en tot volgend seizoen. Xx
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De U8-ers gingen op uitstap naar de Lilse bergen. Of waren het de Grilse bergen ?? Of de Griekse bergen. Allemaal
glunderende gezichtje bij de thuiskomst op AKC en dan stond daar ook nog een springkasteel. Waauw!!!

U8 volle kracht.

Hierna volgt een verslag door de coachen:
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Seizoen 2020-2021 U8
Het nieuwe seizoen begon voor onze U8 veelbelovend in augustus met de sportweek. De meeste kinderen tekenden
daar al present (hopelijk is dat dit jaar ook weer het geval). Een deel had al een seizoen bij de U8 erop zitten (=de
oudsten), er kwam nog een heel deel spelertjes over van de benjamins (=de jongsten) en er kwamen ook nog enkele
spelers van Riviera onze groep vervolledigen. Dit maakte dat we met een grote groep van 22 kinderen konden
beginnen aan ons seizoen. De sportweek was een fantastische start waarin de kinderen elkaar en ons als trainers
beter leerden kennen. Vanaf september waren we klaar om te starten met matchen. We hadden er al veel op
getraind, maar jammer genoeg wilden onze tegenstanders niet altijd mee. Het was daardoor heel moeilijk om
ploegen te vinden die tegen ons wilden spelen. Gelukkig vonden we toch enkele clubs die het aandurfden om tegen
ons te spelen. De ene keer speelden we met gemengde ploegjes (jong en oud) de andere keer werden er aparte ploegjes
gemaakt. Tijdens de matchen liet iedereen het beste van zichzelf zien, waardoor sommige ploegen zelfs helemaal
onder de indruk waren van AKC/Luma! Jammer genoeg gooide dat verdomde virus ook hier na enkele maanden
roet in het eten. Wedstrijden tegen andere clubs waren niet meer toegelaten, maar we konden gelukkig wel verder
blijven trainen. Dat hebben we dan ook gedaan door weer en wind. Ondanks we niet zo heel veel wedstrijden hebben
kunnen spelen dit seizoen, hebben we iedereen wel ongelofelijk vooruit zien gaan. Dit was zeer fijn om zien! Wij
blikken terug op een fantastisch seizoen met een enorm enthousiaste groep en kijken alvast uit naar volgend seizoen
met hopelijk wat meer wedstrijden.
Wat kunnen we nu vertellen over iedereen apart?
Thore, je was de oudste jongen bij de U8. Er werd dus wel wat van jou verwacht. Je kwam steeds met iedereen goed
overeen en had voor alles wel een uitleg te leen. Je hebt heel wat in je mars, met hard werken word je misschien wel
zo goed als Lars…
Louiz, jij was ook al langer bij AKC gekend en je enthousiasme is bij iedereen wel bekend. In het begin van het
seizoen had je het soms wat moeilijk met je oren, maar je inzet de laatste weken kon ons zeker bekoren! Blijf je
volgend seizoen ook zo inzetten en dan kom je als topkorfballer zeker in de gazetten.
Pim, jij maakte dit seizoen de overstap van paars naar rood. We zagen van bij het begin hoe jij van alles genoot. Je
hebt het soms nog wat moeilijk met de controle over de bal, we zullen hier op blijven oefenen en dan komt dat
helemaal in orde, dat weten wij nu al!!!
Lin, jij speelt korfbal ook al enkele jaren en op je energie zal je niet snel sparen. Je blijft proberen tot je iets écht kan,
maar denk eraan dat je bij korfbal de hulp nodig hebt van alleman. Verliezen is niet echt je ding, blijf je dus zo
verder inzetten tijdens de training.
Louise, jij bent de U8 met het minste lawaai, maar wat je hebt bijgeleerd dit seizoen is heel fraai! Tijdens het lopen
ben je al heel snel, durf tijdens de matchen maar wat meer, dat lukt je zeker allemaal al wel…
Fien, je hebt hard gewerkt dit seizoen. Harde werkers worden soms wel kampioen. Laat je tijdens de training maar
wat meer horen, dat zal zeker niemand storen. Soms heb je nog wat schrik van de bal, maar dat gaat nog wel weg,
dat weten wij al.
Loui, jij bent ook een nieuwkomer bij AKC. Daar zijn wij nu al heel blij mee. De bal onderscheppen kan je
ondertussen als een pro, maar lopen vind je soms maar zozo. Blijf tijdens elke training hard werken, dan word je
top, dat kunnen we nu al merken.
Kato, jij bent een echte sportvrouw. Denk alleen niet bij alles: dat doe ik wel gauw, gauw. Met je inzet mag je zeker
niet stoppen, dan ga je het zeker nog ver schoppen! Met jouw komst zijn wij heel blij, de ploeg wordt alleen maar
beter met jou erbij!
Jaklien, jij bent dit jaar bij de U8 gestart. Tijdens de trainingen ben je soms nog wel eens verward. Let altijd goed
op tijdens onze uitleg, dan kan je er daarna meteen mee op weg. Jij kan al heel wat na 1 seizoen, hopelijk blijf je zo
verder doen.
Rosie, jij startte ook als nieuw bij de U8, het was direct duidelijk : jij hebt heel wat kracht. Gooien naar de mand
doe jij al heel goed, soms ontbreekt het jou bij het begin van de training aan wat moed. Geloof in jezelf en wat je al
kan, dan komt het allemaal goed, daar zijn we zeker van.
Vic, jij bent als 1 van de jongeren begonnen bij de U8. Dat zagen we bij jou vooral in het begin aan een gebrek aan
kracht. Dit werd al veel beter na al de oefening, grappig hierbij was vooral jouw eigen mening. Je aandacht ging wel
eens zigzag, maar je toverde op ons gezicht geregeld een lach.
Tibe, wat heb jij veel bijgeleerd dit jaar, jij bent ondertussen zelf voor een hogere korf klaar. Bij het vangen van de
bal heb je soms nog wat bang, maar we zijn zeker: dit duurt niet meer lang. Je hebt je plekje helemaal gevonden in
dit team, en dat vinden wij helemaal subliem!
Nina, jij hebt dit seizoen bij de U8 heel wat laten zien, voor inzet en vooruitgang behaal jij een tien op tien. Jij geniet van elke
training op een stille manier, wij zijn dan ook vooral heel fier. Af en toe ben je nog wat verlegen, maar volgend seizoen zal dat wel
beteren bij de U9.
Marie, je kwam mee als jongste in de ploeg, voor de eerste keer een echte match voor de boeg. Lachen en gibberen met de meisjes
doe je graag. Lopen gaat snel en huppelen traag. Je sprong al snel in bij de groten, hier heb je echt van genoten. Je hebt zelfs al een
goaltje gescoord, doe zo voort!
Matiz, je bent een pittig kereltje en dat soms in je eigen wereldje. Je doet altijd goed je best en kijkt ondertussen ook wel naar al de
rest. Verliezen vind je niet echt fijn, dus train zo verder opdat je vaak de kampioen kan zijn.
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Timo, je hebt al zo veel geleerd dit jaar. voor de U9 ben jij helemaal klaar. Matchen doe je met veel plezier, je hebt je mannetje
altijd goed in het vizier! Je bent altijd vrolijk en opgewekt, wij zijn alvast heel trots, je hebt flink gewerkt!
Inky, je startte na de sportweek als 1 van de jongste in de U8. In het begin miste je nog wat aan kracht. We hebben je eventjes
moeten missen door die vieze coronavissen, maar wat heb je ons nadien verrast, je haalde al je sterktes uit de kast. Blij dat je er
weer bij bent, zeker weten dat korfbal binnenkort geen geheimen meer voor je kent.
Dien, jij verdient voor wat je al geleerd hebt een dikke 10. Je mondje staat nooit stil, maar je weet wat je wil. De korf is soms nog
wat hoog om veel te kunnen scoren, maar je geeft nooit op dus als je flink boterhammen eet, gaan we nog veel van je horen.
Andrea, jij hebt elke training meer dan energie genoeg. Je bent een vrolijke meid in onze ploeg. Het gras zie je vaak van dichtbij en
is je beste vriend, een pluim voor jouw inzet heb je wel verdiend.
Nathan, al tijdens de sportweek trainde je zeer enthousiast, een kereltje dat goed in ons team past. Je kon heel snel lopen en had al
veel kracht, scoren tijdens een match deed je super graag en goed bij de U8!
Margaux, je bent een heel fijne meid, maar soms ook je tong kwijt. Je kon altijd in stilte genieten en toch ook wel goed naar de korf
schieten. Voor een match was je soms nog een beetje nerveus, maar dat was niet nodig hoor, je kan dit heus!
Lio, je bent een zotte mie, voor alles een verhaaltje klaar, is het nie? Je kon je altijd goed amuseren, en gooien naar de korf kon je
zeker al van mama en papa leren. Alles rond het veld had je gezien, maar jouw enthousiasme krijgt een dikke tien!
Tot slot, nog enkele foto’s van onze fantastische ‘seizoensafsluiter’ in de Lilse Bergen:
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Onze U10-ers hebben volgende zaterdag hun evenement maar we zagen al wel dat er geschenkjes werden
uitgedeeld.

Onze U12werd op 29/05 al getrekteerd op een topdag. Eerst werd er dierenstratego gespeeld in het
Ertbruggebos, daarna werden boterhammetjes opgegeten op het terras van het nieuwe Kulttheater en de
afsluiter was een absolute topper: hoogteparcours van Indian Creek.
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3. Sportweek
16 tot 20 augustus 2021
De sportweek zal doorgaan met aandacht voor de op dat moment opgelegde richtlijnen van de provincie, de stad en
de KBKB ivm Corona. We gaan ook dit jaar GEEN warm eten voorzien. Omdat de Corona voorschriften nog
dikwijls kunnen aangepast worden, willen we geen risico lopen met last minute wijzigingen.
In onze eerste flitsen van het nieuwe korfbalseizoen zullen we uitgebreid terugkomen op alle “magjes en moetjes”
van deze leuke week.
Kostprijs: 80,00 euro
Groepen
Volgens de nieuwe leeftijdscategorieën U7 (vanaf geboortejaar 2016) – U9 – U11 – U13 – U15 – U17 – U19
Iedereen brengt eigen eten en een drinkbus mee. Om het aantal begeleiders te beperken kunnen we dus geen eten
voorzien, spijtig maar het kan niet anders.
Dagverloop
Ø Aankomst tussen 8u en 9u
Ø Training en spelen
Ø Tussen 12 en 1 eet iedereen
Ø Trainen en spelen
Ø Ophalen kinderen tussen 16 en 17u
Inschrijvingen
Inschrijven kan via Twizzit op https://app.twizzit.com/v2/public/form/88e8919bd52bbaeea3a56714d2e0af0c

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, handdoeken, toilettassen, trollies en turnzakken 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/

Samenstelling ploegen 2021-2022
U19:
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Lauwers Rune, Van Bouwel Kyan, Verholen Vinnie
Audenaert Lotte, Fabri Lenthe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke
Jeugdleiders: Aaron, Bjorn
U17:
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstaein Lucas (S)
De Groof Celine (S), Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato
Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus
U15:
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen
Jarri, Wellens Bram (S)
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, Vinck
Floor
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
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U13:
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
Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana
U11:
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, De Rouck Thijs, Havermans Mathis, Heirman Lias, Janssens
Morris, Van Hoof Ferre, Verholen Lenny
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe, Simons Pauline,
Struyf Willa, Van de Velde Hana, Van Hoydonck Luna
Jeugdleiders: Jens, Sandra, Bert? en Nick?
U9:
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo
Boonen Kato, De Meester Lin, Janssens Jaklien, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien, Kervarec Lea, Lauwers
Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Sruyf Rosie, Tossens Lio, Van Hoof Marie,
Vermeiren Pim, Willemkens Louise
Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo
U7:
Bedeer Max, Bruyninckx Casper, De Buck Lenn, Hennebel Vincent, Kervarec Hugo, Mertens Dax, Peeters Jules,
Stoop Samuel, Tossens Oliver, Vercammen Mik
Angorilla-Sanchez Amy, Angorilla-Sanchez Noa, Bocxstael Charlotte, Claessens Feline, De Bruyn Camille, Gijbels
Estée, Goossens Fran, Heirman Liz, Kurti Jara, Ribeiro Lucas Abigail, Ribeiro Lucas Alice, Swinnen Marielena,
Vaerenberg Jorijn, Vaerenberg Nienke, Van den Bergh Saige, Van der Steen Emely, Vercammen Saar, Vink Otte
Jeugdleiders: Anke, Leen, Jessy, Sarah, Jade vM en Fen
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