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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A: 13 – 12 
GEEN FINALE NA ZWAKKE MAAR SPANNENDE PARTIJ 

 

Aanval: Jarre (2) – Jari (2) – Maite (1) – Eline (1) 
Verdediging: Sayer (2) – Lars (2) – Shari - Ellen 
Ingevallen: Siebe (2) 
Scheidsrechters: Meeus - Cleyman 
 

3 1 - 0 Kian achter korf  5 8 - 7 Pauwels schot 
4 1 - 1 Eline achter korf  7 8 - 8 Siebe schot 
7 2 - 1 Jarni stip  8 8 - 9 Jari schot 

13 3 - 1 Jarni korte kans  12 9 - 9 Jaro schot 
13 3 - 2 Jarre stip  16 10 - 9 Pauwels schot 
13 4 - 2 Jaro schot  16 10 - 10 Siebe schot 
14 4 - 3 Lars schot  22 11 - 10 Jaro schot 
17 4 - 4 Lars schot  30 12 - 10 Elke Gijsen schot 
22 5 - 4 Kian inloop  31 12 - 11 Sayer schot 
24 5 - 5 Maite achter korf  32 13 - 11 Pauwels schot 
29 5 - 6 Sayer achter korf  33 13 - 12 Jari schot 
30 6 - 6 Jarni schot        
32 6 - 7 Jarre schot        
33 7 - 7 Kian schot        

 
 

De kortste weg naar succes is de beker van België en vermits de finale daarvan aanstaande zondag op AKC wordt 
gespeeld zou dit een mooie opsteker zijn voor ons team en de ganse vereniging. Aan de vorige vrijdagavond-
wedstrijd op Borgerhout/GW (de eerste wedstrijd van de huidige competitie) hadden we echter geen goede 
herinneringen. Het werd toen een saaie eenrichtingspartij waarin we nooit een vuist konden maken. Hopelijk zou 
het deze keer anders zijn. 
 
Er stond veel op het spel: indien we zouden kunnen winnen speelden we de finale thuis en dat levert AKC altijd 
een pak meer supporters (en bijgevolg ook centen) op en bovendien moesten onze spelers op 1 mei zelf mee toog 
doen indien ze de finale niet wisten te halen. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een knalprestatie van te 
maken. 
 
Zwakke partij 
We constateerden al vanaf minuut 1 dat dit geen spectaculaire wedstrijd zou worden en dat de verdedigingen baas 
waren over de onmondige aanvallers. Het schot was er niet en het afwerkingspercentage van beide partijen was 
ondermaats. Wanneer we na 13 minuten nog altijd maar 1 keer gescoord hadden wisten we dat het bijzonder 
moeilijk zou worden. Gelukkig bracbt ook Borgerhout/GW er aanvallend niets van terecht en bleven de bordjes in 
evenwicht tot aan de rust. We lieten vorige week al weten dat het met slechts 7 doelpunten op 1 helft bijzonder 
moeilijk zou zijn om ook maar 1 partij winnend af te sluiten, het was deze keer weer van dat: slechts 7 doelpunten 
in de eerste helft. De zebra’s stelden daar echter maar hetzelfde aantal tegenover. 
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AKC/Luma topscoorders komen aan slechts 2 doelpunten 
U zal begrijpen dat de supporters het er op deze vrij frisse en winderige avond niet écht warm van kregen en op 
hun honger bleven zitten. De Amorgaste-brothers tekenden in de eerste helft voor zes van de zeven doelpunten, 
maar zouden de tweede helft niet meer in het stuk voorkomen, dankzij voortreffelijk verdedigend werk van Sayer 
en Jari. De topschutters van Borgerhout/GW scoorden slechts 3 keer (Kian, Jarni en Pauwels), die van AKC 
slechts 2 keer (Jari, Jarre, Siebe, Lars en Sayer) té weinig dus. 
 
Het was in de voorbije confrontaties al duidelijk dat de dames in deze partijen niet aan de bak komen en dat was 
deze keer niet anders. Slechts 1 treffer van de Borgerhout-girls, slechts twee van de onzen (Eline en Maite). Té 
weinig dus om een rol van betekenis te spelen, veel te weinig aangespeeld en niet in het spel betrokken. Té 
stereotiepe aanvallen waarbij dames geen kansen mogen nemen, korfbal van ’14-’18. We zijn ervan overtuigd dat 
ook Maite, Eline, Shari en Ellen kunnen scoren maar… dan moeten ze daar wel de mogelijkheid voor krijgen. Er is 
niks mee met de heren in de spits te laten spelen als ze veel scoren, als dat echter niet het geval moet er kunnen 
aangepast worden in het hedendaagse korfbal en dat zagen we bij geen van beide ploegen gebeuren. 
 
Tweede helft zeker niet beter 
De tweede helft bracht geen verbetering. Het afwerkingspercentage en het vertoonde spel bleef beneden alle peil 
en het was zelfs zo dat geen van beide partijen nog aan zeven doelpunten op een helft kwam. Topkorfbal? 
Bedroevend! Gelukkig bleef het spannend, toch iets om ons aan op te warmen. We hadden de “King of the rebound” 
in ons team, Jari pakte alles wat er te pakken viel en gaf Jarni geen enkele kans in de rebound, spijtig genoeg 
wisten de medespelers té weinig gebruik te maken van al die rebound en was het uiteindelijk Jari zelf die ook nog 
moest zorgen voor de doelpunten. Topprestatie van onze captain, spijtig genoeg zonder happy end. 
 
Het bleef spannend met tot op minuut 30 steevast Borgerhout/GW 1 doelpunt op kop, dat dan weer werd 
gecounterd met een AKC/Luma-treffer. Op vijf minuten voor tijd kwam er echter voor het eerst in de tweede helft 
een tweepunten voorsprong op het bord en wisten we dat het zo goed als voorbij was. Sayer kon na een enig mooie 
combinatie met Lars nog wel repliceren maar die treffer werd direct teniet gedaan. De aansluitingstreffer van Jari 
in de laatste minuten kwam te laat en na een nooit begeesterende partij waren we uitgeschakeld voor de finale van 
de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen). We hebben een enige kans laten liggen om die beker nog 
eens terug in onze eigen prijzenkast te kunnen zetten. Met een finale tegen Voorwaarts waren we zeker niet 
kansloos geweest. En onze spelers… maken zich op voor hun toogdienst op zondag 1 mei! 
 
Scheidsrechters zo mogelijk nog zwakker dan de partij zelf 
Was de partij slecht dan waren de arbiters nog slechter. De heren Meeus en Cleyman brachten er geen bal van 
terecht en floten zowat alles verkeerd wat er verkeerd te fluiten was. We moeten toegeven: ze waren consequent en 
floten langs beide kanten alles naar de kl… Van de “loopregel” hadden ze blijkbaar nog nooit gehoord, we wisten 
niet dat die na corona blijkbaar veranderd was en dat je nu drie of zelfs vier passen mag doen, we wisten ook niet 
dat je uit beweging en toch vrijstaand niet meer mag schieten, we wisten ook niet dat wanneer er iemand zich laat 
vallen je het doelpunt dan toch mag afkeuren  en wat ons nog het meest irriteerde is dat alle over de grens gaande 
duels onder de korven nu worden toegelaten, maar dat je in de eindfase dan plots wél gaat fluiten voor ingebeelde 
fouten die er niet zijn, waarschijnlijk om jezelf interessant te maken of te compenseren wat je voordien niet hebt 
gefloten? We vonden het meer een komisch duo waarbij diegene die het verst van de bal staat de fouten fluit 
terwijl de ander er met zijn neus bovenop staat en niets fluit en waarbij ze met twee zelfs nog altijd niet weten 
voor wie de bal is als hij over de lijn gaat, met een discussie tot gevolg… Dit was mee van het slechtste wat we dit 
seizoen al te aanschouwen kregen: een zwakke partij met dito arbitrage. 
 
Nostalgie 
Waar zijn de Geoffrey’s, de Van Heertum’s en de Wensma’s van weleer, mannen die wél wisten waarover het 
spelletje gaat? We hebben dringend nood aan goede of gewoon al degelijke scheidsrechters of… misschien kunnen 
we in de toekomst met vier gaan fluiten? 
 
En nu? 
Er blijft nu nog slechts 1 doel over en dat is de halve finales halen op het veld. Er zal dan al gewonnen moeten 
worden nu zondag op Sikopi waar de supporters grotendeels afwezig zullen zijn wegens Antwerp Ten Miles en de 
bijna onmogelijkheid om op de Linkeroever te geraken. Daarna moeten er minstens twee van de drie partijen 
gewonnen worden tegen Floriant, Voorwaarts en Kwik en laat het nu aub weer niet aankomen op de laatste partij. 

Pit 
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SIKOPI A - AKC/LUMA A: 13 – 14 
Opnieuw zwakke maar spannende partij  

Kansen op halve finale blijven intact 
 

Aanval: Sayer (2) – Lars (4) – Shari (1) – Ellen (1) 
Verdediging: Jarre (4) – Jari (2) – Maite - Eline 
Ingevallen: Siebe - Thalia 
Scheidsrechters: Meeus – Cleyman 
 

0 1 Ellen Schot  10 8 Janne  Schot 

1 1  Damien Schot  10 9 Lars Strafworp 

2 1  Janne Strafworp  11 9 Bette Schot 

2 2 Jarre Schot  12 9 Damien Schot 

2 3 Sayer Schot  13   9 Damien Schot 

3 3  Damien Schot  13 10 Jarre Schot 

3 4 Jari Schot  13 11 Jarre Schot 

3 5 Jari Schot  13 12 Lars Schot 

3 6 Lars Schot  13 13 Lars Strafworp 

4 6 Damien Schot  13 14 Jarre Strafworp 

5 6 Kristof Schot      

6 6 Janne Schot      
6 7 Sayer Strafworp      
6 8 Shari Strafworp      
7 8 Kristof Strafworp      
8 8 Janne Strafworp      
9 8 Damien Doorloopbal      

 
Er waren slechts een 25-tal supporters die de moeite hadden genomen om toch naar de andere kant van de Schelde 
af te zakken. We moeten deze mensen een medaille geven voor moed en zelfopoffering. Knap dat jullie dit toch 
deden om onze ploeg te steunen. Je kreeg dan wel geen goede wedstrijd te zien maar de spanning maakte toch veel 
goed. Dat we uiteindelijk aan het langste einde trokken doet nog eens zoveel deugd. 
Wegens niet zelf aanwezig gaan we af op wat we van de verschillende personen die toch nog naar de Linkeroever 
waren afgezakt hoorden. 
Het was opnieuw afwerkend een bijzonder triestige partij waarbij we niet verder raakten dan 12 %. Laat ons even 
serieus blijven: schandalig. Met slechts 14 treffers (waaronder 5 strafworpen) uit 117 schoten kan je normaal 
gezien geen enkele wedstrijd winnen. Als we de strafworpen even buiten beschouwing laten komen we aan een 
beschamend gemiddelde van 8 %. De overwinning zegt dus meer over de zwakte van Sikopi dan over de sterke van 
de onzen. De ploeg van de Linkeroever werkte af aan 22 % maar kwam aan slechts 60 kansen, ook dat moet mee 
van het slechtste zijn dat er op de korfbalvelden vertoond werd tot nu toe. 
We liepen weg naar 3 – 6 en 6 – 8 en dachten dat toen het pleit wel zou beslecht zijn, maar met een vijf op een rij 
plaatste Sikopi een tussenspurtje om met 13 – 9 aan de leiding te komen. Gelukkig bleef er nog veel tijd over om te 
herstellen en uiteindelijk werd dat gedaan. en toen was er een 5 op een rij van de onzen (3x Jarre en 2x Lars) met 
als orgelpunt een stip in de laatste minuut, uitgelokt en omgezet door Jarre, die zich hiermee tot matchwinnaar 
kroonde. 
 
En ook nog het volgende van enkele personen langs de lijn: 
Van bij de start zien we twee gedreven ploegen die alweer moeite hebben met scoren. Veel stevige duels in de 
korfzone, waar Sikopi de lengte van Lars Matthijssens en Arne Van Bavel tegenover Jari en Sayer kan zetten. De 
scheidsrechters hebben het van bij aanvang lastig om de wedstrijd in goede banen te leiden. Veel stevige duels en 
stippen langs beide kanten zijn hiervan het gevolg. 
Na ongeveer 10 minuten hangen de bordjes gelijk op 3-3, voor ons scoren Ellen, Jarre en Sayer. Langs de kant van 
Sikopi is vooral Janne moeilijk af te stoppen door Shari. Gelukkig mist ze in de beginfase nog twee stippen. 
De weinige supporters die tot op Sikopi geraakten omwille van de Antwerp 10 Miles, zien nu al dat de hoge 
pronostieken geen kans maken op succes. 
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We lopen uit naar 3-6 via twee doelpunten van Jari en de eerste van Lars. Sikopi laat echter niet begaan en knokt 
zich terug naar 6-6. Via twee stippen van Sayer en Shari gaan we naar 6-8. Ons scorend vermogen valt nadien 
helemaal weg en nog voor de rust komt Sikopi op voorsprong met het vierde doelpunt van Damien. 9-8 ruststand 
waar bij ons Siebe al in de plaats van Jarre op het veld is gekomen. 
Bij de start van de tweede helft sputtert onze machine nog steeds en loopt Sikopi verder uit naar 12-8. Tijd voor 
onze coach om met een aantal wissels een ommekeer in te zetten. Maite wordt van vak gewisseld en zorgt er mee 
voor dat Janne (4 doelpunten tot dan toe) niet meer tot scoren zal komen. Siebe wisselt Jarre telkens af in 
verdediging tegen Damien. 
Na enkele bizarre beslissingen van de scheidsrechters lijken de potjes bij onze spelers en speelsters over te koken. 
Onder leiding van onze captain Jari laat de hele ploeg echter zien over de nodige veerkracht te beschikken. Ze 
besluiten een over-mijn-lijk mentaliteit te tonen en gaan allemaal vol in de duels. Toppunt van deze overgave is 
Jari die enkele ballen recupeert waarbij hij tegen en zelfs over de balustrade duikelt. 
De toon is gezet en doelpunt per doelpunt kruipen we dichterbij. Van 13-9 gaan we naar 13-13 op enkele minuten 
van het einde. Drie keer Lars, ondanks de uitstekende verdediging van Kristof, en twee keer Jarre zorgen voor de 
doelpunten. 
In een zeer spannende slotfase lijken we de winning-goal niet meer te kunnen maken tot Jarre nog een penalty 
uitlokt en die ook omzet. 13-14 einde. 
 
Nog enkele impressies van supporters: 
“Bij jullie heb ik niet echt veel genoten van beiden wedstrijden maar vandaag gelukkig wel met winst op de 
valreep.” 
“Wat een statisch, voorspelbaar, saai, slecht spel.” 
“Het trekt weer op geen kl… en dan mist Sikopi ook nog twee stippen.” 
 
CONCLUSIE 
AKC/Luma blijft onberekenbaar, je kan dus uiteindelijk toch een wedstrijd winnen met slechts 14 doelpunten als 
je je tegenstrever de tweede helft op 4 treffers kan houden. We spelen een draak van een wedstrijd maar blijven 
toch op de derde plaats. Het zal de komende weken echter veel en veel beter moeten willen we nog iets van dit 
seizoen maken. Harder trainen, meer schotkracht ontwikkelen en vanaf de eerste minuut er tegenaan want met 
respectievelijk 13 – 12 en 14 doelpunten per wedstrijd gaan we niet ver komen. 
 
Het arbitrale duo was tot onze grote ergernis twee keer hetzelfde en bracht er zowel vrijdag als zondag niks, maar 
dan ook helemaal niks van terecht. Dramatisch! 
We moesten slechts 1 ding doen en dat was winnen en dat hebben we dan ook gedaan. Dus: eind goed al goed, 
want ook op de andere velden noteerden we niet echt hoge scores. Dat Boeckenberg won van Borgerhout/GW is 
echter wel een streep door de rekening voor de eindafrekening denken we… 
 

Stand: 
1. Borgerhout/GW 11 16 
2  Floriant 10 15 
3. AKC/Luma 11 14 
4. Boeckenberg 11 13 
5. Voorwaarts 11 12 
6. Kwik 11 10 
7. Sikopi 11   5 
8. Riviera 10   1 
 
Onze B-ploeg had in de eerste helft met heel wat pech af te rekenen maar vond de tweede time toch de juiste 
kadans en won uiteindelijk nog vrij gemakkelijk met 13 -18. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
De kern laat de suppo’s nog beven, 

Maar zaterdag kunnen we ons met de U19 
uitleven !! 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

 

ZONDAG 1 MEI 2022 
 

09:45 u: EDEGEM 2 - AKC/LUMA 2 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen 
 

BERICHTEN 
 

1. WOORJE VOORAF 
U19 in finale Beker van België 
Onze U19 speelden donderdagavond op Voorwaarts. Van deze ploeg hadden ze in de zaalfinale verloren en het was 
dus tijd voor revanche. Ze gingen er vol voor en behaalden na en vijf doelpunten achterstand en een fantastische 
remonte in extremis een schitterende 19 – 20 overwinning. Door deze overwinning moesten ze zaterdag al terug de 
wei in voor de halve finale tegen Vobako. Ook deze wedstrijd brachten ze makkelijk tot een goed einde (22 – 16) en 
ze staan dan ook volgende week zaterdag in de finale tegen Putse. Deze wedstrijd wordt gespeeld op Spartacus om 
18 u (u leest het goed: ZES UUR). Allen daarheen durven we stellen. Nadat we de zaaltitel door onze vingers lieten 
glippen moet dit een eerste prijs worden voor onze U19-ers en we durven zelfs rekenen op nog meer… 
Bij winst houden we achteraf uiteraard een feestje in onze kantine! 
 
Fanions niet door naar finale Beker van België 
Onze fanions konden dit kunststukje net niet kopiëren en gingen op vrijdagavond in de halve finale nipt onderuit 
tegen Borgerhout/GW. Slecht nieuws voor onze fanions, en dat betekent goed nieuws voor onze Evenementencel. 
Omdat we geen finale spelen worden onze kernspelers mee ingeschakeld om te helpen achter de toog tijdens de 
finale (zie verder in deze Flitsen). 
 
Sikopi en de Antwerp Ten Miles: hopeloos 
Zondag was het een hele onderneming om tot op de Linkeroever te geraken. Door de Antwerp Ten Miles was het 
quasi onmogelijk om op Sikopi te geraken. We stellen voor dat de KBKB hier in de toekomst rekening mee zal 
houden en een aangepast wedstrijdschema maakt voor Sikopi op de dag van die Ten Miles, uiteindelijk weet je 
amper een jaar op voorhand wanneer deze manifestatie doorgaat en altijd voor ellende zorgt. 
De wedstrijd zelf moest gewonnen worden om aanspraak te kunnen maken op een plaats bij de top vier en dat 
gebeurde dan ook. Het was zeker geen hoogstaand kijkstuk maar we deden wat we moesten doen: winnen. 
 
Andere wedstrijden 
Op zaterdag gingen onze U15 onderuit tegen Ago Aalst met 7 – 9. De U11 wonnen hun wedstrijd tegen Floriant 
met 6 – 1 en de U13B kregen een forfaitzege omdat Sparta Ranst niet aan voldoende spelers geraakte. De U17 
wonnen bij Rijko met 5 – 8.  
 
AKC/Luma 2 won met groot verschil op ASKC en AKC/Luma 3 nam de maat van Catba 2 en blijft ongeslagen met 
20 op 20 op kop van het klassement. 
Bij de C-ploeg wordt het hoe langer hoe belachelijker. Slechts 5 ploegen hebben een C-ploeg (AKC/Luma, 
Borgerhout/GW, Floriant, Riviera en Sikopi), deze laatsten geraakten deze keer niet aan een ploeg en gaven 
afgelopen zondag op voorhand forfait. Gelukkig gaat men vanaf volgend seizoen deze competitie terug 
opwaarderen naar een volledige competitie en zullen deze ploegen terug een volledig schema hebben, maar het 
blijft uitermate frustrerend dat onze C-spelers dit seizoen slechts nu en dan eens een matchke kunnen spelen. 
Onze B-ploeg won na een mooie tweede helft met 13 – 18 op Sikopi en posteert zich op de vijfde plaats. Kunnen ze 
nog oprukken? We denken het wel. 
 
Jubelbanket: we zijn aan de 100 deelnemers! 
Ondertussen lopen de inschrijvingen voor het jubelbanket van vrijdag 20 mei als een trein. We zijn de beoogde 100 
deelnemers voorbij, maar we hebben geoordeeld dat we ook de rest die inschrijft dezelfde korting zullen geven. Je 
hebt nog kans om in te schrijven tot en met zondag 15 mei en dan sluiten we onherroepelijk af. Stel het dus niet 
uit want na 15 mei nemen we geen enkele inschrijving meer aan. Inschrijven en betalen enkel en alleen via 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6 
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Spoedig herstel 
Vorige week woensdag kreeg Carine Duchesne een nieuwe knie. De operatie verliep vlotjes en Carine mocht het 
hospitaal zelfs een dag eerder verlaten dan gepland en is ondertussen terug thuis. We wensen haar een spoedig en 
algeheel herstel en hopen haar binnen de kortste keren terug op AKC te zien verschijnen. 
 
Overlijden 
Op 21 april jl overleed de grootmoeder van Jiska. Mevrouw Jetje Vermeulen (weduwe van Jos Geeraers) overleed 
op 92-jarige leeftijd in het woonzorgzorgcentrum Koala te Deurne. We wensen langs deze weg Jiska en haar 
familie alle sterkte en onze diepste blijken van deelneming bij dit verlies. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 38 
Winnaars: Karin Bulens en Peggy Meyvis 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: 114,12 euro in pot 
 
3 

4. 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 
 

 
5. CLUBCARD AKC/LUMA 
Heb jij nog geen clubcard van AKC/Luma en ben jij of iemand van je familie lid van AKC/Luma? Vraag ze even 
achter onze toog. Je krijgt er korting mee en het is super gemakkelijk in gebruik.  
Clubcard vragen, geld opzetten (cash of bancontact) en je kan ze onmiddellijk beginnen gebruiken. Simpel 
geregeld! 

Pit 
 
6. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
Bol.com, Booking.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Takeaway.com,... Het is een greep uit de vele webshops waarmee 
je AKC/Luma kan steunen via Trooper! Ga eerst langs www.trooper.be/AKC en kies daar jouw gewenste webshop. 
Trooper doet de rest, u betaalt geen cent meer en steunt daarbij onze club! 
Geen zin om na te kijken of uw webshop er tussen staat? Geen probleem: installeer de Trooperbot: u krijgt 
automatisch een melding wanneer u een Troopersite bezoekt. Check it out: www.trooper.be/akc!!! 

Sam 
 

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. ORGANISATIE BEKER VAN BELGIÊ OP ZONDAG 1 MEI 
Op zondag 1 mei vindt de finale van de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) plaats op onze velden. 
We hopen nog altijd om die zelf te kunnen spelen maar dan zullen we eerst in de halve finale over Borgerhout/GW 
moeten wippen. Dat organisaties als deze een heleboel medewerkers vragen zullen jullie allemaal wel beseffen. We 
hebben dan ook getracht om aan de hand van vorige organisaties een lijstje op te stellen met mensen die wij bereid 
zien om ons te helpen. Zij die niet kunnen geven ons en seintje. Vermits het echter niet altijd dezelfde moeten zijn 
die alles organiseren doen we een oproep naar alle andere leden en sympathisanten om samen met ons de handen 
uit de mouwen te steken en ons te helpen op 1 mei. Ben je bereid om even ergens in te springen, laat het ons 
weten, we zullen u eeuwig dankbaar zijn.. het schema vind je op de volgende pagina. 
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9. WIE HELPT BEACHKORFBAL MEE GROEIEN? 
Het WK Beachkorfbal vindt plaats in Nador (Marokko) op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus. De sportieve cel (olv 
Erik van den Bulck) stelde reeds een sterke selectie samen. Diezelfde Scorpions spraken, tijdens hun individuele 
voorstelling hun grote ambities uit. Samen willen ze graag het goud mee terug naar België nemen! Om hun reis 
optimaal voor te bereiden zijn ze op zoek naar extra steun. De steun & support van het thuisfront en supporters 
hebben ze al maar ook op een andere manier kan dit team nog de nodige (financiële) steun & partners gebruiken. 
Het team engageerde zich al om zelf nog de nodige inspanningen te leveren en neemt dus zelf ook initiatief om de 
nodige middelen te verzamelen voor hun trip naar Nador. Maar we kijken ook verder dan dat. Naast de Scorpions 
kan ook de algemene werking van het Belgische Beachkorfbal ondersteuning gebruiken om verdere stappen te 
zetten! Want ook de Flanders Beachkorfbal Tour van 2022 staat weer voor de deur.  
Kan u ons ondersteunen of ken je iemand die hiervoor interesse kan hebben? Laat het ons dan zeker even weten! 
De mogelijkheden kan u terugvinden in onze partnerbrochure die je kan vinden via de website van de kbkb 
www.korfbal.be 
Het is natuurlijk altijd mogelijk om in overleg een pakket op maat samen te stellen. Als partner krijgt u niet enkel 
return via de Belgian Scorpions, maar ook de Belgische Tour is hieraan gekoppeld. 
Meer informatie kan u ook verkrijgen via Tom Bastianen (tombastianen@beachkorfbal.be), Erik Van den Bulck 
(erikvandenbulck@beachkorfbal.be) of Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be). 
 
10. DANKJEWEL! 
Misschien is niet  iedereen hiervan op de hoogte maar sinds enkele jaren geven we telkens wanneer er een nieuwe 
jongere lid wordt van onze vereniging een aandenken van AKC/Luma. Dit kon bestaan uit een T-shirt, een trofee, 
een beker, een medaille… nu was mijn voorraad stilaan op en plaatste ik een artikel in onze flitsen om oude 
bekertjes in te zamelen om onze nieuwkomers toch nog te kunnen verrassen. 
Slechts 2 lieve mensen reageerden en gaven me een stuk of 10 trofeeën en bekertjes…jiepie voor alle nieuwe leden 
en een dikke merci aan Yvonne en Waldo, we kunnen er weer een tijdje tegen…..en onze jeugd is weeral gelukkig! 

Namens de coaches, 
Agnes 

 
11. DE PAASHAAS WAS OP AKC 
De voorbije zaterdag was het weer feest op AKC.  Een 60-tal spelertjes van U7, U9 en U11 werden getrakteerd op 
de komst van de Paashaas. Beladen met paasmandjes kwamen we per ploeg aan bod om paaseitjes overhandigd te 
krijgen van de lieve Paashaas. Na enkele foto’s samen met dit lieve dier met zijn piepstemmetje maakten we 
telkens een kring en werden onze mandjes gevuld meet de lekkerste chocoladeeitjes. 
Dan nog een verrassing: de paashaas strooide op het grasveld honderden kleine eitjes waarmee we ons 
paasmandje nog meer konden vullen en als klap op de vuurpijl werden er telkens 2 nepeitjes mee uitgestrooid:  het 
spelertje die deze vond kreeg een heuse grote chocolade paashaas als cadeau: de trotse winnaars waren:   
Voor U7:  Saige en Liz 
Voor U9:  Marie Van Hoof en Dante 
Voor U11:  Willa en Ebe (oei, was dat geen vreemde eend in de bijt?) 
Uiteindelijk kon elke deelnemer met een gevuld mandje huiswaarts keren. Dankjewel lieve Paashaas! 
Nog een dikke merci aan Tom en Bianca voor het mooie, knappe pak en speciaal aan  Jade voor het zweten. 
Foto’s van dit evenement kan je terugvinden via facebook bij AKC-jeugd. 

Tot volgend jaar Paashaasje,  
Namens de coaches,  

Agnes 
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ZONDAG 1 MEI 2022 
Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

Organisatie verantwoordelijken: Chris en Pit 
 

ZATERDAG 30 APRIL 2022 
Plaatsen nadar-afsluitingen en tribune 
Vanaf 14 u: Nick, Kurt, Kevin, Andreas, Sam, Marc 
 

Vullen ijskasten en voorbereidingen 
Franky Van den Berg – Pat Francken 
 

ZONDAG 1 MEI 2022 
Broodjes: 
Vanaf 10 u: Kristel en familie 
 

Hamburgers: 
Vanaf 12 u: Albert Denie en Peggy Meyvis 
 

Geluidsinstallatie: 
Vanaf 10 u: Marc en Pit 
 

Tentjes plaatsen: 
Marc B – Albert Denie – Bert De Ley – Pat – Rudy Peeters – Tjer – Bart - Tom 
 

Toogploegen: 
Binnen 
Van 10 tot 13 u: Ouders U19 
Van 13 tot 15 u: Recreanten + kern (3) + Veronique 
Van 15 tot 17 u: AKC/Luma 2 en AKC/Luma 3 + kern (3) 
Van 17 tot 19 u: AKC/Luma C en U19 o.l.v. Bjorn + kern (3) 
Van 19 tot 21 u: Raad van bestuur 
 

Buiten 
Van 13 tot 19 u: Franky VdB – Kristel M – Vicky – Frank Hardies 
 

Tentjes + toog + aanvullen: 
Vanaf 10 u: vrijwilligers o.l.v. Franky VdB +  Kian VdB 
 

Plaatsen van oefenpalen (6) 
Vanaf 12 u: U19 o.l.v. Aaron 
 

Receptie in tent: 
Ontvangst genodigden met koffie + VIP receptie 
Bert, Kristel, Anneke, Mu, Pat, Pit 
 

Plaatsen boarding rond veld: 
Vanaf 13 u: U17 en U15 olv KBKB en Rudy Peeters 
 
Voorstelling ploegen: Vanaf 14.30 u: Chris Van Riet/Anne Duchesne 
 
Afbreken velden en nadars 
Vanaf 16.30 : U19 olv Bjorn en Aaron 
 
Afbreken tentjes: olv Bert De Ley – vrijwilligers 
 
Begeleiding scheidsrechters: Anny Blyweert 
 
Scorebord: Bjorn Denie 
 

Extra helpers zijn zeker welkom. Graag een seintje aan Chris via chrisvanriet2@gmail.com 
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EVENEMENTENCEL PRESENTS: 
 

JUBELBANKET. CADEAU VAN LIEFST 25 EURO/DEELNEMER 
 

Binnenkort is het zover: op vrijdag 20 mei 2022 gaat ons Jubelbanket - ter afsluiting van ons 100-jarig 
bestaan - door in het Boeckenberg Sportcenter. Er was eerst nog enige twijfel of we die datum wel zouden kunnen 
aanhouden omdat er een plan was om in dat weekend de Europacup te laten doorgaan in het Boeckenberg 
Sportcenter. Dit voorstel is echter afgeblazen en we kunnen dus op een rustige manier onze honderdste verjaardag 
vieren en afsluiten. 
 

Omdat we een mooie sponsoring hadden ontvangen i.v.m. “AKC 100” en omdat de nieuwjaarsreceptie niet kon 
doorgaan heeft de raad van bestuur en het “Comité AKC 100” geoordeeld dat we een cadeau van 25 euro per 
deelnemer aan ons jubelbanket willen geven. De prijs zal naar 50 euro gaan i.p.v. 75 euro. Voor een fantastisch 
banket betaal je dus de belachelijk lage prijs van 50 euro. Zij die al ingeschreven zijn krijgen 25 euro/deelnemer 
terugbetaald op hun rekening. Zij die nog moeten inschrijven betalen slechts 50 euro. Let wel; deze geste telt enkel 
en alleen voor de eerste 100 ingeschrevenen, er snel bij zijn is de boodschap want na 100 deelnemers stopt onze 
actie. We zitten momenteel al aan bijna 75 deelnemers, er snel bij zijn is dus de boodschap. 
 

Wat krijg je voor die 50 euro in de plaats: 
 Receptie met cava, fruitsap en hapjes gedurende 1,5 uur 
 Luxe sfeervolle BBQ met volgende variëteiten: 

o Buffet met zomerse & huisgemaakte salades, groentjes en aangepaste sausjes 
o Heerlijke Chateaubriand 
o Zalm & worstjes gerookt op het vuur 
o Dessert 

 Drank (8 consumpties/persoon) 
 

We willen jullie dus aanmanen om zo snel mogelijk in te schrijven via Twizzit 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6 
 

Tijdens het jubelbanket maken wij tevens gebruik om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan enkele leden in de 
bloemetjes te zetten. Wij reiken op deze dag medailles uit aan enkele leden van sportverdienste, leden van 
verdienste en ereleden. Dus: je kan best aanwezig zijn, want… misschien ben jij er wel bij… 
 

Namens de Evenementencel, Pit 
 
 

TOOGPLOEGEN 
 

 

Zaterdag 30 april 
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Anthe - Levi 
Zondag 1 mei (bekerfinale op AKC) 
Van 09.00 tot 23.00 u: schema elders in deze Flitsen 
Weekendverantwoordelijke: Chris Van Riet 
Zaterdag 7 mei 
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten - Nikki - Robbie 
Zondag 8 mei (kern speelt op Floriant) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Familie Duchesne 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden op AKC) 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
Zaterdag 14 mei 
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari – Sayer – Shari 
Zondag 15 mei (Kern speelt thuis tegen Voorwaarts) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U15 en U17 
Van 13:00 tot 19:00 u: Franky en U19 en ouders 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
Zaterdag 21 mei 
Van 13.00 tot 18.00 u: Siebe - Jarre - Amber 
Zondag 22 mei (Kern speelt thuis tegen Kwik) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U5, U7 en U9 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg 
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PROGRAMMATIE VELD 
 

 

vrijdag 29 april 2022 19:30 VOBAKO U17 B  AKC/LUMA U17 A 

zaterdag 30 april 2022 0:00 AKC/LUMA U19 PUTSE / ASKC U19 

zaterdag 30 april 2022 11:00 GANDA U15 A AKC/LUMA U15 A 

zaterdag 30 april 2022 13:00 AKC/LUMA U13 A ASKC U13 A 

zaterdag 30 april 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B BORGERHOUT/GW U13 B 

zaterdag 30 april 2022 14:00 GANDA A U11 AKC/LUMA A U11 

zaterdag 30 april 2022 15:30 AKC/LUMA U19 A PUTSE U19 A 

zondag 1 mei 2022 9:45 EDEGEM 2   AKC/LUMA 2   

vrijdag 6 mei 2022 20:30 RIJKO 2   AKC/LUMA 2   

zaterdag 7 mei 2022 13:00 AKC/LUMA U13 A SIKOPI/CHASE U13 A 

zaterdag 7 mei 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B RIJKO U13 C 

zaterdag 7 mei 2022 15:30 AKC/LUMA U15 A HOBOKEN/MERCURIUS U15 A 

zaterdag 7 mei 2022 15:30 AKC/LUMA U19 A FLORIANT U19 A 

zaterdag 7 mei 2022 17:00 VOORWAARTS/MOLINOS U17 B AKC/LUMA U17 A 

zondag 8 mei 2022 9:00 MINERVA U13 B AKC/LUMA U13 B 

zondag 8 mei 2022 10:30 AKC/LUMA U13 A BOECKENBERG U13 A 

zondag 8 mei 2022 11:00 KCBJ 2  AKC/LUMA 3   

zondag 8 mei 2022 11:00 FLORIANT A U11 AKC/LUMA A U11 

zondag 8 mei 2022 12:40 FLORIANT C AKC/LUMA C 

zondag 8 mei 2022 14:00 FLORIANT B AKC/LUMA B 

zondag 8 mei 2022 15:30 FLORIANT A AKC/LUMA A 

zaterdag 14 mei 2022 11:00 TEMSE A U11 AKC/LUMA A U11 

zaterdag 14 mei 2022 13:25 BOECKENBERG U13 A AKC/LUMA U13 A 

zaterdag 14 mei 2022 17:00 VOORWAARTS/MOLINOS U19 A  AKC/LUMA U19 A 

zondag 15 mei 2022 9:30 AKC/LUMA 2   EDEGEM 2   

zondag 15 mei 2022 9:45 AGO AALST U15 A AKC/LUMA U15 A 

zondag 15 mei 2022 10:00 AKC/LUMA U17 A RIJKO U17 B  

zondag 15 mei 2022 11:00 AKC/LUMA 3   SPARTACUS/NDN 2   

zondag 15 mei 2022 14:00 AKC/LUMA B VOORWAARTS/MOLINOS B 

zondag 15 mei 2022 15:30 AKC/LUMA A VOORWAARTS/MOLINOS A 

zaterdag 21 mei 2022 13:00 AKC/LUMA A U11 GANDA A U11 

zaterdag 21 mei 2022 14:00 ASKC U13 A AKC/LUMA U13 A 

zaterdag 21 mei 2022 15:30 AKC/LUMA U19 A VOORWAARTS/MOLINOS U19 A  

zaterdag 21 mei 2022 15:30 AKC/LUMA U15 A GANDA U15 A 

zondag 22 mei 2022 9:30 AKC/LUMA 2   TEMSE 2    

zondag 22 mei 2022 10:00 AKC/LUMA U17 A VOBAKO U17 B  

zondag 22 mei 2022 11:00 AKC/LUMA 3   MINERVA 2    

zondag 22 mei 2022 11:00 PUTSE U19 A AKC/LUMA U19 A 

zondag 22 mei 2022 11:30 THE VIKINGS U13 A AKC/LUMA U13 B 

zondag 22 mei 2022 14:00 AKC/LUMA B KWIK B 

zondag 22 mei 2022 15:30 AKC/LUMA A KWIK A 

zondag 29 mei 2022 10:00 PUTSE 2     AKC/LUMA 2   
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op Carine.Duchesne@outlook.com 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Berichtjes 
Data lopend seizoen 
26-27-28/05/22: jeugduitstap 
22-26/08/22: sportweek 
27/08: MMM-tornooi 
11/06: combi-tornooi en eindeseizoensviering 
 

De Paashaas op AKC/Luma 
De voorbije zaterdag was het weer feest op AKC. Een 60-tal spelertjes van U7; U9 en U11 werden getrakteerd op 
de komst van de Paashaas. Beladen met paasmandjes kwamen we per ploeg aan bod om paaseitjes overhandigd te 
krijgen van de lieve Paashaas. Na enkele foto’s samen met dit lieve dier met zijn piepstemmetje maakten we 
telkens een kring en werden onze mandjes gevuld meet de lekkerste chocolade eitjes. 
Dan nog een verrassing: de paashaas strooide op het grasveld honderden kleine eitjes waarmee we ons 
paasmandje nog meer konden vullen en als klap op de vuurpijl werden er telkens 2 nepeitjes mee uitgestrooid:  het 
spelertje die deze vond kreeg een heuse grote chocolade paashaas als cadeau:  de trotse winnaars waren:  voor U7:  
Saige en Liz, voor U9: Marie en Dante, voor U11: Willa en Ebe (oei, was dat geen vreemde eend in de bijt!!!!!??????) 
Uiteindelijk kon elke deelnemer met een gevuld mandje huiswaarts keren. Dankjewel lieve Paashaas!!!!! Nog een 
dikke merci aan Tom en Bianca voor het mooie, knappe pak en speciaal aan  Jade voor het zweten.  Tot volgend 
jaar Paashaasje, Namens de coaches,  Agnes 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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U19 speelt tweede finale van het seizoen 
Door donderdag Voorwaarts en zaterdag Vobako te verslaan gaan onze U19-ers zaterdag voor de tweede keer een 
finale spelen, deze keer tegen Putse. We verwachten al onze supporters in rood-witte outfit op Spartacus waar om 
18u00 deze match gespeeld wordt. Onze spelers hebben alle supporters nodig, zorg dus dat je er bij bent. 
 

 
 
 
 

 
 
 
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 en  regenvestjes, 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/ 
 
 
 

 

 
 
Jeugduitstap 

 
 
 
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de 
Genkse bossen weer onveilig maken . Inderdaad op 26 mei 
vertrekken we naar Kattevenia in Genk voor een leuk en 
sportief weekend. Alle jeugdleden die op 26/05 de leeftijd van 
zes jaar bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in 
via Twizzit via volgende link: 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/8bbc61d04e55b1d450cec8cf751c9f93 
 
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).  
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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 
26/05 om 08u00 aan het Maurice Dequeeckerplein of UNOlaan en dat we terugkomen op zaterdag 28/05 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). 
 
Volgende 104 spelers en begeleiders schreven reeds in via Twizzit: 
  

Wil je er ook bij zijn, haast je dan want de inschrijvingen worden bijna afgesloten. 
Ook jeugdleiders en JEC-ers dienen zich via Twizzit in te schrijven. 
Er is nog 1 plaats in de bus en dan is het spijtig genoeg gedaan. 
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Winter, - zaal- en lenteprogramma voor U7, U9, U11: seizoen 2021-2022 
 

wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jarigen Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jarigen Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-jarigen Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder volgt het nieuwe schema voor onze jongste korfballertjes tot aan de grote vakantie. Alle geplande 
activiteiten vinden plaats op ons AKC-terrein.  

ploeg woensdag zaterdag coaches 
U7  14u00 - 15u00 Anke, Leen, Jessy, Sarah, Fen en Jade 
U9 18u00 - 19u30 14u00 - 15u00 Debby, Maité, Pris en Bo 
U11 18u30 - 19u30 14u00 - 15u30 Jens en Sandra 

 

datum wat Voor wie 
Wo 27/04 veldtraining U9-U11 
Za 30/04 Veldtraining of Speelgelegenheid  U7-U9-U11 
Zo 01/05 Bekerfinale op AKC iedereen 
Wo 04/05 veldtraining U9-U11 
Za 07/05 Veldtraining of Speelgelegenheid  

Zevenkamp (we maken kennis met 7 andere sporten, zie aparte info in flitsen) 
Na de training: gezonde fruitspiezen , dankzij Irma, Danny, Karin 

U7-U9-U11 
U7-U9-U11 

Wo 11/05 veldtraining U9-U11 
Za 14/05 Veldtraining of Speelgelegenheid  U7-U9-U11 
Wo 18/05 veldtraining U9-U11 
Vr 20/05 Jubelbanket AKC 100 (zie aparte info in flitsen) iedereen 
Za 21/05 Veldtraining of Speelgelegenheid  U7-U9-U11 
Wo 25/05  veldtraining U9-U11 
26-27-
28/05 

Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk (voor alle jeugdleden vanaf 6 
jaar, zie aparte info in flitsen) 
Geen training op zaterdag 

Iedereen 
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Wo 01/06 Laatste woensdagtraining van dit seizoen U9-U11 
Za 004/06 Laatste zaterdagtraining van dit seizoen 

Na de training: lekkere poffertjes dankzij Irma, Danny en Karin 
Veldfinales  van jeugdploegen 

U7-U9- U7-
U9-U11 
iedereen 

Zo 05/06 Veldfinales topreeks en U19 iedereen 
Za 11/06 eindeseizoensviering met BBQ en Combitornooi zie flitsen) iedereen 
22-26/08  Sportweek op AKC  zie info in flitsen, vergeet niet in te schrijven  
27/08 MMM-tornooi op AKC voor alle ploegen  vanaf U9 

 

En dan, ja, dan is het sportieve korfbalseizoen voorbij!!!! Hopelijk positieve examens en een schitterende vakantie 
voor alle AKC-ertjes en uiteraard hopen alle coaches jullie terug te zien voor  het nieuwe korfbaljaar. 
Namens de coaches: Anke, Leen, Jessy, Sarah, Fen, Jade, Debby, Maité, Pris, Bo, Jens en Sandra,          Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Woensdag 27 april 2022 

Competitie 
18u30: U15 Promo A: AKC/Luma/Spartacus - Rijko  
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, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 

Vrijdag 29 april 2022 

Competitie 
19u30: U17 Promo B: Vobako B - AKC/Luma/Spartacus  
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstein Lucas (S) 
Binnemans Alyssa, Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld Jeugdleider: Mike Gils 
Vobako (Kunstgras): Molenstraat , 2460 Lichtaart, Belgium  
 

Zaterdag 30 april 2022 

Finale beker van België 
18:00: U19: AKC/Luma –Putse op Spartacus/NDN 
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 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld Jeugdleiders: Aaron en Bjorn 
Spartacus NDN (kunstgras): Sportkamer Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 486 2100 Deurne Tel.: 0472 26 12 69 

Competitie 
11u00: U15 Promo A: Ganda A- AKC/Luma/Spartacus  
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, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
Ganda (kunstgras): Hoge Weg 135 , 9000 Gent, Belgium 
 
14u00: ChallengeA U11: Ganda A - AKC/Luma  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Nyang'a Astrid, Rampaert Iebe, Struyf Willa 
Bijeenkomst: 30 min. voor aanvang klaar op het veld  Jeugdleiders: Jens en Sandra 
Ganda (kunstgras): Hoge Weg 135 , 9000 Gent, Belgium 
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14u00: U13 OZ A: AKC/Luma B – Borgerhout B 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst:  30 min. voor aanvang klaar op het veld Jeugdleiders: Marc en Jana 
 
De wedstrijden van U19 en U13 A werden verschoven wegens beker-verplichtingen.  
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U19A 
 

Beker van België  
Halve Finale : AKC/Luma – Vobako  :  22-16 (15-6) 
Aanval: Lotte 0/7 – Kadisha 9/17 – Kyan 1/16 – Vinnie 2/15 
Verdediging: Femke 2/8 – Nina 1 /4 – Ernst 3/6 – Renzo 3/15 
Bank:  Lenthe 0/2 – Brend 0/6 – Rune 1/4 
 
Kwartfinale : VW  – AKC/Luma : 19 – 20 (7-7) 
Aanval : Lenthe 1/5 – Kadisha 4/20 – Rune 1/5 – Ernst 2/14 
Verdediging : Femke 1/7 – Nina 0/10 – Kyan 3/19 – Renzo 6/21 
Bank : Lotte 1/3 – Vinnie 1/11 – Brend 0/2 
 

FINALE nummer 2 is binnen !!! 
Een tweeluik om U tegen te zeggen en dat met enkel 1 dag tussen. Donderdag een heruitgave van de zaalfinale 
tegen Voorwaarts en Zaterdag de halve finale tegen de andere kruisfinalist Vobako. Er zijn éénvoudigere wegen 
naar de finale, maar het is des te mooier nu je er staat. 
 

Donderdag tegen VW was het weer een ware thriller, maar in tegenstelling tot de zaalfinale was deze met 
uitzondering van de laatste 10 min niet echt mooi om zien. 
De eerste helft hadden we het gevoel dat we qua spel lichtjes de bovenhand hadden, maar onze afwerking was 
erbarmelijk en af en toe hadden we  pech. Ruststand 7-7 dus alles te herdoen. VW kwam duidelijk veel beter uit de 
kleedkamer want na 10min in de 2de helft stonden we plots 12-7 achter en hadden we het gevoel … game-over. Dit 
was zonder jullie vechtlust gerekend. De ploeg stond na enkele wissels veel beter en plots vielen de doelpunten 
wel. Resultaat was dat de bordjes terug gelijk hingen en dan begon de echte thriller. Zelden gezien, maar de 
tijdsklok stond stil, zoals het hoorde, met nog 2 minuten op de klok en in die periode vielen nog 5 doelpunten en 
werd er langs beide kanten steeds direct raak geschoten. Een Golden goal was in de maak, maar gelukkig voor ons 
hart knalden jullie in de laatste seconden de winning goal binnen. Zwaarste klip richting finale genomen en tevens 
een lichte revanche op de verloren zaalfinale. 
 

Zaterdag wachtte ons die andere klepper, Vobako. Kruisfinalist en in zaal waren het gelijk opgaande wedstrijden 
met wel steeds een licht voordeel voor ons. 
Hier een heel ander beeld. Enorm sterke start, een veel te lakse tussenperiode, een storm speech tijdens een time-
out met effect en onder impuls van onze spitsdame (9 in 1 helft) knalden wij in 1 helft Vobako naar huis. Na de 
rust werden onze toppers rust gegund en konden wij de wedstrijd rustig uitballen. Van enige spankracht was geen 
sprake, maar ons hoor je niet klagen.  
Enig minpuntje in deze wedstrijd en uitdaging voor de toekomst is het niet opvolgen van bepaalde richtlijnen van 
de coachen … als er gevraagd wordt om een tweede optie aan te bieden (2de steun) naar dame(s) toe en er wordt er 
bijna geen enkele gelopen dan stel ik mij daar toch vragen bij. Werkpuntje naar de toekomst en laat zien dat die 
2de optie en het vechten voor elkaar langs beide kanten kan, dus ook van heren naar dames toe,  dan worden jullie 
echte toppers. 
Aanstaande zaterdag om 18u de finale tegen Putse, dat ruim de bovenhand haalde van ASKC: dit moet een mooie 
afsluiter van de bekercompetitie worden. Als jullie daar voor elkaar spelen en als 1 team moet dat redelijk 
eenvoudig lukken maar als jullie hen gaan onderschatten en denken dat het binnen is, kan het wel ne pijnlijke 
worden. Zorg ervoor dat het zaterdagavond op AKC een knalfeestje kan worden. Dit hebben jullie zelf in de hand! 
 

Succes en stay safe 
One team 

DN 
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