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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA 1 – SCALDIS 1: 16 - 17
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AKC/LUMA EINDIGT VELDCOMPETITIE IN MINEUR
We hadden ons lot voor een kruisfinaleplaats niet meer in eigen handen, daar hadden we in het nabije verleden
zelf voor gezorgd door een punt op Sikopi te laten. Wij moesten winnen en Voorwaarts moest minstens een punt op
Sikopi laten indien we in extremis toch nog in de kruisfinales wilden geraken. En laat ons eerlijk zijn: het zou na
dit desastreuze velcompetitiejaar niet eens verdiend zijn. We begonnen de competitie slecht met een zware
nederlaag tegen Borgerhout/GW, een schabouwelijke prestatie tegen Kwik en een nederlaag tegen Floriant, met
als gevolg een 0 op 6 en een laatste plaats. In de heenronde haalden we slechts 6 punten door twee gelijke spelen
en twee overwinningen en de terugronde was al niet veel beter met 7 punten, we halen dus een 13 op 28, oftewel
een buis over gans de lijn. Met een degelijk zaalseizoen waarin we een finaleplaats tegen Boeckenberg niet konden
verzilveren, een mooie prestatie in de Europacupfinale tegen TOP, een vroege uitschakeling in de Beker van België
en geen kruisfinaleplaats op het veld moeten we toegeven dat we toch op iets meer hadden gerekend. Het stoppen
van Nick, de afwezigheid van Kathleen en Yve en de kwetsuren van Steffi en Elke werden wel opgevangen door de
komst van Levi en de inbreng van Siebe, maar waren toch een aderlating. Kathleentje zal wel niet heel haar leven
in Zuid-Afrika doorbrengen en ook met Yve zien we het tegen volgend seizoen goed komen. Als dan de kwetsuren
van Elke en Steffi ook nog meevallen zien we volgend seizoen AKC/Luma tot meer in staat.
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Dat we de Korfballer en Korfbalster van het jaar in onze rangen hebben is mooi meegenomen en ook verdiend voor
Shiara en Jari, maar voor AKC/Luma slechts een troostprijs als we dat als team niet kunnen verzilveren en de
resultaten niet zijn wat we ervan verwacht hadden.
Aan de wedstrijd van zondag jl gaan we niet teveel woorden aan vuil maken. Scaldis had niets meer te winnen of
te verliezen want ze degraderen zowel in zaal als op het veld, maar ze gingen er nog wel een laatste keer voor met
een hoop jong geweld. Dat zij absoluut wilden winnen en wij niet was vanaf minuut één duidelijk. We hebben er
compleet niks van gebakken en de overwinning van Scaldis was dan ook volkomen terecht. De enige AKC-ster die
zondag op niveau speelde was niet toevallig Shiara, die dat al weken doet. Voor de rest was het een matig beestje
en hadden de supporters gehoopt dat de laatste wedstrijd toch iets meer zou brengen. Jammer, maar helaas. De
competitie zit er voor onze kern volledig op en heeft waarschijnlijk iets te lang geduurd.
Aan onze ploeg: geniet van jullie vakantie en zorg ervoor dat je er in augustus terug staat. Aan onze gekwetsten:
succes met het herstel en hopelijk binnen de kortste keren terug 100 % fit tussen de lijnen en aan onze
internationals: succes met de voorbereidingen voor de Europacup.
Pit

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
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AKC/Luma
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Topklasse C
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SCALDIS C
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Topklasse B

AKC/Luma B

SCALDIS B

19 14

Topklasse A

AKC/Luma A

SCALDIS A

16 17

TOOGPLOEGEN
Zaterdag 26 mei
Van 13.00 tot 18.00 u: Jente – Yent’l
Zondag 27 mei (kruisfinales)
Van 13.00 tot 19.00 u: onder voorbehoud
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley
Zaterdag 2 juni
Van 13.00 tot 18.00 u: Sayer - Simen
Zondag 3 juni (Finale)
Van 09.00 tot 18.00 u: Clubhuis gesloten
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie
Zaterdag 9 juni (Combitornooi en eindeseizoensviering)
Van 10.00 tot 18.00 u: Jeugdevenementencel en ouders
Van 18.00 tot 20.00 u: Marc – Chris – Pit
Van 20.00 tot 22.00 u: Franky – Andreas – Sandra – Tom
Van 22.00 tot 24.00 u: Sam – Bert - Bjorn
Zondag 10 juni
Van 09.00 tot 18.00 u: Clubhuis gesloten
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael
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Na AKC 4 ook AKC 5 kampioen:
Akc 5 is er voor de 2de maal op rij in geslaagd om kampioen in hun reeks te worden.
Een paar weken geleden stonden we (na een bangelijke en moeilijke zaalcompetitie) in de middenmoot van de
veldrangschikking toen we terug aan de competitie begonnen.
Week na week wonnen we tegen ploegen die boven ons gerangschikt stonden ( Spartacus 4, Riviera 6, BeverenWaas en vandaag tenslotte het minder geklasseerde Minerva 5). We hebben er voor moeten knokken, maar het is
ons gelukt " WE ARE THE CHAMPIONS "
Een bangelijk jaar waar we onze coach Larissa zeker dankbaar voor zijn.Zij die altijd een scheids heeft moeten
zoeken en er ook voor heeft moeten zorgen dat we een volledige ploeg hadden om te spelen. Ook wens ik onze
wekelijkse supporters te bedanken die er door weer en wind stonden om ons aan te moedigen (als ze al niet aan de
toog bleven plakken ). De 5 is een bangelijk ploegje waar echt veel vriendschap heerst tussen jong en oud . Toch
heb ik vernomen dat er spijtig genoeg wat mensen gaan stoppen na dit seizoen. Via deze weg wil ik hen allen
bedanken voor de jarenlange inzet en vriendschap die we van hen hebben mogen ontvangen. Ze zullen niet snel
vergeten worden en moesten ze zich bedenken...altijd terug welkom.
De 5 ( Anita -Martine -Lieve -Peggy -Larissa -Yoni -Patricia - Liliane -Jimmy -Sid -Carsten -Rob -Toby -Pat- Rik Jens -Wolf) One Bangelijk team!!!!!
Wolf
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BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Tasting gewestelijkenfuif en jeugd (vooral U16 A2) waren top!
Het weekend begon op vrijdagavond met een geslaagde bier- en cavatasting gevolgd door gewestelijkenfuif. De
biertjes, cava’s en bijpassende hapjes gingen vlot door de kelen. Bedankt Sam voor de organisatie, het was super!
Ook een woordje van dank aan Marina (mama van Yve) die ons Copa Cava-standje een hele avond voor haar
rekening nam. Ondertussen kreeg DJ Bob zoals in de good old days moeiteloos de danslustigen op de dansvloer.
Ondertussen zorgde onze toogploeg die bestond uit Mu en Pat, Tom, Sven en enkele spelers van onze kern ervoor
dat iedereen tijdig van drank werd voorzien. Thanks, zeker voor herhaling vatbaar!
Zaterdag waren we getuige van de wedstrijd van onze U16 A2 tegen Voorwaarts. Bij winst van ons ploegje zouden
zij de finale van het veldkampioenschap mogen betwisten tegen Vobako. We zagen een heerlijke partij waarbij de
spelers zich volledig hebben gegeven en tot het uiterste zijn gegaan om hun doel te halen. Ze stonden een hele
wedstrijd aan de leiding en hebben hun voorsprong alleen maar uitgebouwd door mooi en oordeelkundig spel. Het
mooie was dat de ploeg van Bjorn en Eddy volledig op het veld kwam, de 14 spelers die aanwezig waren kwamen
ook tussen de lijnen. Prachtig! Vooral de verdedigende prestatie van Brend en Renzo was fenomenaal, Voorwaarts
kwam niet verder dan 1 schots-aanvallen omdat beide heren steevast met de rebound weg waren. De acht starters
(Zoë, Hayley, Charlotte en Kirsi, Kasper, Matti, Renzo en Brend) speelden een fantastische wedstrijd en de
invallers waarvan ik de namen ben vergeten te noteren (sorry!) deden het zeker even goed. Door deze overwinning
hebben we opnieuw 3 jeugdploegen in de finales. Na drie kruisfinales en een kampioen in zaal, drie finales en twee
winnaars in de beker staan we er opnieuw met gans onze jeugd. We hadden maanden geleden al genoteerd dat we
de drie jeugdfinales zouden spelen, het enige verschil is dat het de U16 A2 en niet de U16 A1 zijn, maar dat is
maar een detail. Hadden we vorig seizoen bij de samenstelling van de ploegen voor dit seizoen niet gezegd dat we
twee A-ploegen hadden bij de U16 die beiden voor de eerste plaats konden gaan? Jullie hebben het bewezen dat we
gelijk hadden en daar zullen we jullie eeuwig dankbaar voor zijn. Reageren op de meest sportieve manier, knap
U16-ers, jullie kunnen volgende week rekenen op onze onvoorwaardelijke steun.
De U14 waren reeds geplaatst voor de finale van volgende week en zij namen zaterdag een snipperdag. Geen erg,
er moest niet meer gewonnen worden, maar volgende week zouden we jullie toch nog graag zien knallen tegen
Kwik om het seizoen af te sluiten met een dubbel. Go for it!
Onze U19 moesten nog twee keer aan de bak tegen Kwik B om hun finaleplaats veilig te stellen en dat lukte
zonder problemen. Zij konden twee keer schietoefeningen houden en wonnen met 22 – 8 en 17 – 37. In de finale
spelen ze op zondag 3 juni tegen Voorwaarts. We hopen tegen die tijd Demy, Loran, Brooklyn en Alexia te
recupereren en zetten ook hier onze Joker op een dubbel.
Aan de mensen van de jeugd technische cel en onze jeugdcoördinator: van harte gefeliciteerd met de behaalde
resultaten, niet alleen bij de finalisten maar ook aan onze U12 en onze U16 A1 die net de finale niet haalden. 7
finales gehaald van de 9 die er konden gehaald worden, niemand, maar ook écht niemand doet en deed ooit beter.
Op zondag waren we dan weer getuige van de kampioenenmatch van AKC/Luma 5. Zij moesten hun laatste
wedstrijd winnen om kampioen te spelen en ze deden dat met verve. Voor het tweede jaar op rij speelt AKC/Luma
5 dus kampioen. Van harte gefeliciteerd, na AKC/Luma 4 hebben we er nog een kampioen bij!
Wedstrijd van onze fanions was een flop
De wedstrijden van zondagmiddag waren nog enkel goed voor de analen. AKC/Luma C en reserven hadden niets
meer te winnen of te verliezen en sloten af met respectievelijk een nederlaag en een overwinning en AKC/Luma 1
eindigde het seizoen zoals het ook begon: met een nederlaag. Vermits Voorwaarts won van Sikopi hadden we
sowieso geen kans meer op de kruisfinales en deed de uitslag er niet meer toe, maar we hadden het toch graag
anders gezien. Scaldis wou nog een statement maken nu ze zeker zijn nadat ze al zeker waren van degradatie in
zaal én op het veld en ze hebben dat dan ook gedaan. David Peeters omringd door heel wat jong geweld (we zagen
op een bepaald ogenblik liefst 5 U19-en tussen de lijnen) wilden nog 1 keer knallen en ze deden dat dan ook. En
AKC/Luma… wij stonden erbij en keken ernaar. We wonnen van geen enkele ploeg twee keer, we verloren van de
degradant en van de ploeg die de playdowns speelt, we gingen er al vlug uit in de beker. Tevreden kunnen we dus
zeker niet zijn van onze veldcampagne van het seizoen 2017-2018. Laat ons hopen dat het beter zal zijn in het
seizoen 2018-2019, hopelijk het seizoen waar we in onze nieuwe kantine kunnen intrekken en waarop we eindelijk
ook zelf op kunstgras kunnen spelen.
Pit

Spreuk van de Weuk
De gewestelijke fuif is gewest,
Helaas was 't zondag niet te best !!
AKC-Flitsen
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2. BBQ OP ZATERDAG 9 JUNI
De inschrijvingen voor onze BBQ zijn geopend. Je kan vanaf vandaag tot 2/6 inschrijven via het gebruikelijke
kanaal akc.evenementencel@gmail.com.
Er kan gekozen worden uit drie menu’s, geef dus je keuze op per deelnemer aub.
Menu 1 (vlees - € 15): brochette – kipfilet – vleesrib – worst of hamburger (keuze vermelden bij inschrijving)
Menu 2 (vis - € 18): visbrochette – zalm – papullot
Menu 3 (mini-menu voor kinderen en/of kleine eters - € 8): kleine kipfilet – worst of hamburger (keuze melden bij
inschrijving)
Niet vergeten, schrijf vandaag nog in, na 3/6 aanvaarden wij geen inschrijvingen meer!)

3. LOTTO

Nummer: 12
Winnaars: Sayer Jobe en Jackie Verlaak

4. PRONOSTIEK

Winnaars: niemand
Bedrag: €52 in de pot voor de eerste match van volgend seizoen

5. COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)
Na het grote succes van de 9 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 9 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst
in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com.

6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2017-2018


Zaterdag 9 juni 2018: Combitornooi en eindeseizoensviering met BBQ

7. LICENTIES

Volgende personen dienen zich tegen einde mei 2018 te laten (her)keuren bij hun huisdokter voor het vernieuwen
van hun licentie.
Jasper Aarts – Nikki Annaert – Lotte Audenaert – Sam Bedeer – Jonathan Cambré – Lowie Ceelen –
Noor Cheraa – Zoë De Backer – Siebe De Ley - Jules Detremmerie – Hanne Dierckx – Imke Dirkx –
Yamina Driesen – Sten Fontyn – Amber Francken – Yent’l Grootaert – Christel Hufkens – Priscilla
Illegems – Valerie Jacobs – Ferre Keersmaekers – Bert Lauwers – Kim Lenaerts – Simen Mollet –
Kadisha Nevejans – Jasper Segers – Brend Simoen – Niki Sporen – Nysa Van Bouwel – Lilians Van
Gansbeke – Rik Van Gysel – Yve Van Harneveldt – Elke Vanherck – Charlotte Van Moorleghem
U mag uw ingevulde attest ook digitaal doorsturen naar akc@korfbal.be. Indien u reeds eerder naar uw huisarts
moest gaan, kan u het document ook downloaden op de AKC website onder Documenten
Bedankt, Martine

9. VOLLEYBALTORNOOI MEEUWEN

AKC zal dit jaar deelnemen aan het volleybaltornooi van Meeuwen op zondag 10 juni met volgende ploegen:
1 ploeg heren A reeks: kapitein Kurt
1 ploeg heren B reeks: kapitein Ilja
1 ploeg dames B reeks: kapitein Jessy

10. GEVIERDEN KBKB

Dit jaar heeft onze vereniging weer enkele gevierden:
50 jaar lid KBKB:
Frank d’Hooge
De Boer Georgette
60 jaar lid KBKB
Van Steenbergen Rita
80 jaar lid KBKB
Duchesne Jos
Zij worden op zondag 10 juni door de KBKB in de bloemetjes gezet!
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8. 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!
Hieronder al enkele van de populaire webshops.
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,...
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,...
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,...
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,...
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,...
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,...
- Food: Pizza Hut, Domino's
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!
Www.trooper.be/akc
De club dankt u!

PROGRAMMA RECREANTEN




Zaterdag 26 mei: recreantentornooi op Verde (outdoor)
Zondag 3 juni: recreantentornooi op Boechout (nieuwe terreinen van Boechout)
Zaterdag 9 juni: nationale recreantendag (outdoor): opnieuw op de nieuwe terreinen van Boechout
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Berichtjes
1. Belangrijke data

09/06/18: combitornooi met eindeseizoensviering
20-24/08/18: sportweek voor AKC/Luma op onze terreinen
25/08/18: AKC/LUMA-Belfius-M.M.M.-tornooi

2. Finales veldcompetitie
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3. Training U6, U8 en U10 op zaterdag
Doordat onze U14 en U16B zaterdag de finale van de veldcompetitie spelen, trainen onze 3 jongste ploegen
zaterdag uitzonderlijk om 11u zodat iedereen naar Ri4A/Deurne kan afzakken om mee te supporteren voor deze 2
AKC/Luma-jeugdploegen. Wegwijzer: Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan 480 (naast ijspiste) 2100 Deurne
Komende uit alle richtingen : de autosnelweg E34-E313 volgen tot afrit Wommelgem-Mortsel. Richting Deurne tot aan August Van de Wielelei (Makro, Wijnegem
Shopping Center). Linksaf en deze weg volgen tot aan de verkeerslichten. Links afslaan Ruggeveldlaan op ca 200m op linkerkant bevinden zich de sportvelden.

4. Combitornooi (09/06/2018) snel inschrijven aub!!

We weten dat het dit seizoen een zeer druk programma is voor AKC/Luma maar toch willen we ook trachten om
ook dit jaar het Combi-tornooi te laten doorgaan. Het staat gepland op zaterdag 9 juni. Omdat we onze
pappenheimers kennen: graag SNEL reageren op jeugdevenementencel@gmail.com aub als je wil meedoen.
Alvast bedankt. Voor wie niet meer goed weet hoe dit combi-tornooi nu weer juist ineen zit, hieronder nog wat info.
Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1 gewestelijke speler, 1 kernspeler,
1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen
iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst in het clubhuis of bij de JEC op
jeugdevenementencel@gmail.com.

5. AKC-kledij
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC-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 . Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met
AKC-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost €5.
Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.

6. AKC/Luma’s korfbalkoningen en –koninginnen

Onze jongste AKC-ertjes streefden per reeks de voorbije zaterdag naar de titels van korfbalkoning en/of koningin
van AKC. Bij de U6-ers werd Lenn met 9 doelpunten de koning, (die de kroon eerst niet van Agnes wou krijgen!!!!)
gevolgd door zijn onderdanen Thore met 6, Vic met 5, Bartosz met 4 en Matis met 3 doelpunten. Korfbalkoningin
werd Lin met 7 doelpunten, en haar onderdanen werden Deen met 6, Marie met 5, Noa met 2 en een gelijkspel met
Evi en Fien met 1 doelpunt.
Dan de U8-ers: Jammer genoeg waren er slechts 4 (vier) aanwezigen, dus deze strijd werd beslist tussen 2 meisjes
en 2 jongens. Als overwinnaar kwam Ferre De Keersmaker net voorbij de andere Ferre Van hoof met spannende
gelijke strijd tussen de 2 Ferre’s en waar na de eindstrijd Ferre DK de koning werd…voor de korfbalkoningin werd
Liv ditmaal met 12 doelpunten de overwinnaar van Iebe met 3 goals. (Volgend jaar beter hé Iebe!!!) De zwaarste
opdracht vond plaats bij de U10-ers: De korfbalkoningin werd “stressie” Amy met 21 rake treffers, opgevolgd door
haar onderdanen: Fen 17, Ella 14, Cleo 10. Bij de boys kwam Finn als overwinnaar uit de bus met 21 treffers,
opgevolgd door Ebe met 17, Mitch met 14 en een gelijkspel van 11 doelpunten door Matthias en Kasper. De
handkusjes kwamen er bij de een al wat sneller dan bij de andere, hé Ebe!!!!!! Gelukkig konden alle majesteiten
elke onderdaan trakteren, na een prachtige handkus, op een klein wafeltje om achteraf naar de keuken te trippen
waar ons keukenteam alweer klaarstond om elke deelnemer te verrassen en te verheugen met een gezonde
fruitspies. Dikke bravo aan al deze jongelingen: ditmaal moesten jullie allen eens individueel streven naar een
hoogste score en de foto’s vinden jullie allen terug via Faceboek. Nog een dikke merci aan Rosie, Mima en Danny
voor de heerlijke gezonde fruitspiezen.
Namens de coaches, Agnes
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7. Korfbalschema AKC/Luma: programma 2017-2018 voor U6, U8 en U10

Wie
U6

Leeftijd
3, 4 en 5-jarigen

U8

6 en 7-jarigen

U10

8 en 9-jarigen

ploeg
U6
U8
U10

woensdag
18u30 tot 19u30
18u30 tot 19u30

Coachen
Anke (0486/16.92.25), Jessy (0474/84.77.60), Rubi (0472/05.41.10), Leen
(0473/97.35.68), Amber (0499/43.94.50)
Yamina (0494/65.75.83), Jens (0479/82.28.55), Imke (0479/60.13.88) en Bert
(0474/92.49.45)
Debby (0497/18.11.94) en Jana (0496/14.45.39)
zaterdag
14u00 tot 15u00
14u00 tot 15u30
14u00 tot 15u30

Coaches
Anke, Leen, Jessy, Rubi en Amber
Yamina, Jens, Imke, Bert
Debby en Jana

Hopelijk zien we alle spelertjes telkens tijdig verschijnen.
datum
Woe 23/05
Zat 26/05

wat
wie
Vrije training
U8, U10
Veldtraining om 11 u
U6, U8, U10
Finales jeugd veld: mogelijk aanpassing van aanvangsuren trainingen
Zond 27/05 X-finales Senioren Veld
Woe 30/05
Laatste vrije training van dit korfbalseizoen
U8, U10
Zat 2/06
Veldtraining + als afsluiter van dit seizoen: poffertjes, dankzij de 3 gekende dames.
U6, U8, U10
Zond 3/06
Finales veld voor U19 en Senioren
Zat 9/06
Combi-tornooi voor U8 en U10
U8, U10,
Voor de viering: allerlaatste slottraining voor U6
U6,
Eindeseizoensviering op AKC voor alle leden en hun ouders (met BBQ en
U6, U8, U10
afscheid van dit leuke korfbaljaar) zie aparte info in flitsen
En dan zit het korfbalseizoen 2017-2018 erop, schitterende examens en een toffe vakantie voor alle AKC-ertjes en
de coaches hopen jullie allen terug te zien in het nieuwe korfbalseizoen, Namens de coaches: Anke, Jessy, Leen,
Amber, Rubi, Jens, Yamina, Imke, Bert, Debby, Jana en Agnes
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7. Jeugduitstap

Naar jaarlijkse traditie, voor de anciens dan toch, werd het Uno plein tot verbazing van menig politiecombi
ingenomen door 64 +1 youngsters en een hoop “oudsters” allen met minstens één gemeenschappelijk factor AKCLUMA!
Donderdag: 8.00h: met een flauw zonnetje aan de start, en dan bedoel ik niet het ochtendhumeur van sommigen,
maar met de stralende glimlach van de Sayer, werden we gekeurd geteld en gebust, ééntje teveel? geen probleem,
Carine lost dat wel op. Bij de keuring bleken er nog enkele met mankementjes, laatste medicale instructies, en nog
even omgerijden voor de grote verbandkist, de speeldoos voor de verplegerij van dienst Bjorn en Yamina. Siebe en
jarige Jarre waren ondertussen al weg met de iets grotere kist, blijkbaar een eerste opdracht voor de leiding “hoe
vaak kan je een kist vullen en leegmaken op één uur “.
10.00h: De vlaggen van sportkamp Genk wapperde maar flauwtjes bij het weerzien van de AKC-bende, had dit iets
met het verleden te maken? wie zal het zeggen, één ding was zeker de meisjes van Mora, en de sympathiekste kok
van Vlaanderen, waren reeds druk in de weer om al onze lekkere maaltijden voor te bereiden! Van tomatensoep
zonder ballen, Koninginnenhapjes met ballen, aspergeroomsoep op basis van bloemkolen tot varkenslapjes met
pastec (pastec niet pastis Agnes!). Ik kan me niet van de mening ontdoen, dat al deze kokerijen door jong en
minder jong zéér geapprecieerd werden, gezien de lege borden achteraf, misschien moeten we voor de ouders eens
een kookworkshop driedaagse inrichten? of lag het
gewoon aan de tafel-ambiance van het ogenblik,
het gezelschap…, wie zal het zeggen.
10.30h: Iedereen wordt in stereo bijeen gefloten,
en het eerste raadsel wordt opgelost, de grote
onbekende heer Bri An, blijkt Brian te zijn. Tijd
voor spelletjes met de U8 en U10 en vlaggenroof
voor de groten, met zijn allen in den bos staartje
trek. De ene zijn staart al wat langer als die van
de andere, de ene zijn enthousiasme al wat groter
als de andere. Beste schoeisel; flipfloppers! natuurlijk.! Kato en Lisa krijgen van spell(ij)der de prijs van het
enthousiasme. Albert nog even van kluts door verloren muziek box, weet ter compensatie als eerste de gele vlag te
veroveren.
Uiteindelijk
wint
team
groen
met:
YarnayarriyasminenoahjolienmillacharlottekyanvblisamattiYaroelise
zoelarschayayari.
14.00h: Na de cornetto, iedereen vol suiker en de sport kan beginnen. Bjorn bekend dat hij nog nooit gepakt heeft,
ingepakt wel te verstaan. U8 en U10 kiezen voor tennis, netbal en Amerikaanse en Chinese voetbal, met de
bedenking van Rifa; waarom krijgt een Chinees geen rugpijn bij Chinese voetbal? Bij de U 12 14 16 19 ging het er
soms wat harder aan toe, zeker de finale. Het verslag; verkozen tot Player of the day (even ï, player= mann. en vr.)
minifoot : rafrubidemyyariyarivaja, basket: lunamatthiasnoahernstyarri
Hayley doet wip van de dag op staartbeen, terwijl verzorger Bjorn al langer wist dat het langs achter niet leuk is
Frisbee: Younaninayarrikatoalbert, netbal: Buiten cat. te flauw, handbal: Younakato, hockey: Spijtig voor
uitblinkers Raf en Demy maar de grote finale werd gespeeld tussen ploeg A en F onder een te slappe arbitrage van
Bjorn en Mister Kennedytunnel (nieuwe naamgeving door Matthias). Waardoor er gretig
in het rond werd geslagen, het belang van deze finale kreeg de overhand en Nina
bedankte met een voltreffer in het gezicht van Scott, na dat gemoederen werden
bedaard, kon ploeg F alsnog komen opzetten maar den “A” bezweek niet en won met het
kleinste verschil. Hoe kon het ook anders een van de toppers, Rubi, om geen namen te
noemen, bleek achteraf te bekennen familiale roots te hebben in het hockey milieu.
Kennedytunnel was serieus aan koffie toe, gebruikte al zijn charme en €12.5 om zijn
doel te bereiken. De rust in het kamp werd ondertussen hersteld, en langzaam maar
zeker sloop er een zekere spanning in sommigen hun broek. Het was het nachtspel
syndroom.
Maar eerst nog het woud in voor het avond-avontuur voor U8 en U10 “Stratego” onder
leiding van veldmaarschalk Agnes, die voor de gelegenheid een veld kamp had
opgeslagen samen met sergeant Hilde. Ik weet niet of U al eens Stratego gespeeld hebt
in Uw leven, wel Agnes zeker niet. Maar na wat strategische uitleg werd de vlag alsnog
twee maal veroverd, en zat de ambiance er duidelijk in, maar als Uno toezichter moest
ik toch vaststellen dat het er niet altijd eerlijk aan toeging, en dat de vlag van Ebe al
eens onregelmatig verdween tot ontsteltenis van mineur Ferre, echte oorlog dus. Heel
dit gebeuren werd opgeschrikt door het verschijnen van “de Dolle Non“die uit de Psychiatrische instelling ( Sint
Agnes) ontsnapt was en al jaren bekend staat voor de ontvoering van ….. De rest van het verhaal ga ik U
onthouden daar ik niet zou willen dat ook U vanavond niet naar bed durft. Kindjes werden gerustgesteld, non
ontmaskerd, bleek een zekere tante G (volgens Seth tante courgette) te zijn, het laatste wat men van haar
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gevonden heeft is een tand?! Alle verdere aanwijzingen zijn altijd welkom. Kindjes braaf in bed en
Nachtspellllllllllllll Niet voor iedereen, de dappersten overdag, vooral vocaal dan, bleken iets stiller ‘s nachts.
Zeker wanneer het raadsel van de clown moest worden opgelost, of witte muizen moesten getrotseerd worden, om
van de sprinkhanen en wormen te zwijgen, angsten die overwonnen moesten worden om amuletten te verzamelen,
dan pas zou je deze koude nachtmerrie kunnen inruilen voor een warm
bed!, hopelijk niet in de kamer van Scary Robby, of in de gang bij
Slender Sayer of Vandal Vandaele, of in bed met de The Grady De
Leyers ?..... nog één nacht te gaan….
Vrijdag 8.00h (Agnes verontschuldigd wegens zomeruur), Voor de rest
als bij wonder iedereen op appel, maar een fris badje zou iedereen wel
eens goed kunnen doen?! 10.00h zwemmen: Geen probleem, maar
Ajoub kan het maar 24 meter? Het zwembad vinden blijkt voor Kurt en
Tjer iets moeilijker. Gelukkig komt Jessy ons verwelkomen samen met
Saige en ons kersverse kleinste roodwitje Jace!
Uiteindelijk met 79 + 16 het prachtige bad in. Mathias en
Sepp na enige twijfel van de hoge wip en Cleo klaar voor
de olympische spelen sierduiken. Ook Ferre overwint zijn
hogewipvrees, onder het motto als die oude dat
kunnen…Kamiel klein maar dapper. Eén bad wordt
volledig bezet door onze U 12 tot U 19 en lijkt meer op een
vriemelbad. Jeugd vraagt zich af
waarom iedereen zo’n gerimpelde
handen hebben gekregen, ook
diegene die niet mee zwommen?!
Iedereen een hongerke mmmhhhh
Varkenslapjes… 4.00h Ganzenbord: nr 63 is het Kampioenen doel, een sfeerbeeld; België en
Nederland liggen aan welke zee? Antwoord; De Schelde, De Belgische kleuren zijn? Rood wit
zwart. Misschien volgend jaar ons meer op praktische proeven focussen. Wit wint
Katoajoubvajahayleyscottlorankamiel. Zij worden beloond met het zonnetje en een heerlijk
stuk watermeloen. Nog een fijne verassing, bezoek van Katiadimitrijulie en Nina! en nog een
hoogtepunt; Finales jeugd versus leiding; Volleybal dames: 0-2 Basket heren 26-28
dus!
jeugd ruimt af.! (En blijven oefenen) 19.30h Party time; iedereen (+12 tot U19) netjes op tijd
uit respect voor de kleintjes, RESPECT.20.00h Verassingsact van The Beast Matthias alias
Bougie-Boy, 20.30h handtekensessie van M (enkel op lichaamsdelen) 20.45h Party bereikt
hoogtepunt met de Macarena onder wild enthousiasme van dj Sayer en Olivier. 21.00h:
uitreiking Titel Verdienstelijkste Jeugdleden! U 6 Bartosz Bankosz, U8 Jasper Segers, U12
Seth Smits, U14 Kian Van den Berg, U16B Hayley Vanhee, U16A Luwis Van Camp, U19
Lars Huppertz Iedereen een groots applaus voor deze verdiende wimpel! Evenwel grote
hilariteit wanneer Louiz Claessens, die zeker ook een wimpel verdiende, fier de wimpel van
Luwis van Camp, in ontvangst wou nemen, grootste ontgoocheling met traantjes, ohhh, maar
redder in nood verdienstelijkste lid Lars geeft gul zijn wimpel aan kleine Louiz en wint
daarbij ook nog de publieksprijs! 21.30h slaap wel kleintjes, nu het grote werk met dj Kevin mee aan de draaitafel,
iedereen uit zijn dak, de chips waren dan al op en het appelsap verdeeld, Georgette dealt in “pastis noten? “’t wordt
wat later,
Zaterdag 8.00h: Pistoletjes, Agnes deelt pilletjes uit aan iedereen en geeft Prijs voor de eerste ochtendglimlach.
Weinig teken dit jaar, enkel in het oor van Sepp (of was het Finn?) was waarschijnlijk uit het dakraam gevallen,
maar nu zaten we weer met wormen?!
10.00h; Het grote Chaos spel; sommige dachten dat het de bedoeling
was van hun kamer als een chaos (afvalberg) achter te laten bij den
uitcheck, de kamer van Albert, Kian, Matthias, Noah en Ernst
waren beschamend en bezorgde AKC veel problemen met de
Kampleider, RESPECT? Boccie gebruikt al zijn charmes om lakens
glad te strijken. Oef we mogen nog komen. Na de sportzakkendans
met de kuisvrouwen, het teruggeven van een sleutel die Lotte niet
had?!
Begint uiteindelijk het grote chaos-spel; Een sfeerbeeld;
Praat één minuut zonder euh te zeggen, iedereen goed bezig dan
“Matti ’t is aan jou“Matti; “ euh “ algemeen gelach en, “mag ik aub
nog eens” ; ok doe maar….Matti ;” wel euh”….De ploeg van Kyan krijgt de opdracht 5 min. de leidsters te
masseren, maar Kyan zegt geen Happy ending te kunnen garanderen. Dan maar stilaan naar de bus. 16.00h:
Laatste opdracht; Deurne halen met volle blaas en zonder busstop!
17.15h: Hallo mama, hoi papa, dag bomma, jajaja heel plezant. Neen sorry what happens in Genk stays in Genk….
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Ps: dit verhaal is gebaseerd op niet gebeurde feiten gelieve elke gelijkenis met echt bestaande
negeren. tjer

figuren te

Zaterdag 26 mei 2018

Competitie: finale veld op Riviera/Deurne
13u00: U14: AKC/Luma – Kwik A (KG)
Audenaert Lotte, Collin Kia, Nevejans Kadisha, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi
Davidts Ernst, Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian
Bijeenkomst: af te sprekene met jeugdleiders
Jeugdleiders: Robbie en Kevin
Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan 480 (naast ijspiste) 2100 Deurne
Komende uit alle richtingen : de autosnelweg E34-E313 volgen tot afrit Wommelgem-Mortsel. Richting Deurne tot aan August Van de Wielelei (Makro, Wijnegem
Shopping Center). Linksaf en deze weg volgen tot aan de verkeerslichten. Links afslaan Ruggeveldlaan op ca 200m op linkerkant bevinden zich de sportvelden.

15u00: U16: AKC/Luma B - Vobako A (KG)

De Backer Zoë, Demets Sam, Dierckx Hanne, Santos Junior Lisa, Smits Kirsi, Van Loon Elise, Van Moorleghem
Charlotte, Vanhee Haylee
De Prins Renzo, Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van Tilburg Kasper
Bijeenkomst: af te sprekene met jeugdleiders
Jeugdleiders: Eddy en Bjorn
Zie hierboven

Zondag 3 juni 2018

Competitie finale veld op Spartacus/NDN
14u00: U19 1A: AKC/Luma – Voorwaarts (KG)

De Maeyer Brooklyn, Denie Amber, Grasso Lara, Nevejans Chaya, Palinckx Alexia, Remeysen Rubi
Vervoort Yari, Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: af te spreken met jeugdleiders
Jeugdleiders: Chris en Kenny
Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan 480 (naast ijspiste) 2100 Deurne
Komende uit alle richtingen : de autosnelweg E34-E313 volgen tot afrit Wommelgem-Mortsel. Richting Deurne tot aan August Van de Wielelei (Makro, Wijnegem
Shopping Center). Linksaf en deze weg volgen tot aan de verkeerslichten. Links afslaan Ruggeveldlaan op ca 200m op linkerkant bevinden zich de sportvelden.

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U14
Temse KC – AKC : 9 – 4 (4 - 0)
Doelpunten voor/tegen
Dames : Evi – Jolien – Milla 0/2 – Kia (Lotte 1/0 – Kadisha)
Heren : Noah 0/1 – Kian 1/1 – Albert 0/2 – Matthias 0/2 (Ernst 1/1 – Rune 1)
Soms kan het geen kwaad om met de neus op de feiten te worden gedrukt. Als dit dan gebeurt in een onbelangrijke
match en tegen paars-wit is dat helemaal niet erg. Dat we ook op het veld eens zouden verliezen stond in de
sterren geschreven, gelukkig is dat nu en niet volgende week. Juist na de rust stond er een droge 5-0 op het bord
ne hebben we dit niet meer dicht gekregen. Wij waren nergens er stond geen ploeg er werd niet voor elkaar
gespeeld, als het schot of de kans niet lukte gingen de kopjes naar beneden, er werd foutief gelopen, slecht
verdedigd, …. kortom een dag om snel te vergeten. De Purple Monkeys speelden goed, veel verzorgder, doordachter
en zoals hun grote zussen/broers van de U19 hebben zij een mooie evolutie doorgemaakt dit jaar … knap bezig
Temse….. Genoeg over een te vergeten weekend hop naar de laatste belangrijke match van het seizoen. Deze
dagen de kopjes leeg maken en vanaf woensdag focus op zaterdag. We weten dat de Biekes zichzelf kunnen
oppeppen en goed voorbereid op het veld zullen staan maar wij weten ook hoe wij die 2de titel kunnen binnen
halen. Dit kan alleen als we één team zijn, gefocust van de 1ste minuut, voor elkaar door het vuur gaan, de juiste
persoon in de juiste functie uitspelen en geen gezeur, gezaag (ook niet tegen de scheids). Gewoon knallen. Als het
schot ons wat in de steek laat, niet paniekeren, rustig blijven ballen onze troeven uitspelen en dan kan en zal het
lukken. Zaterdag is mooi korfbal niet belangrijk, functioneel korfbal wel.
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Tegen alles wat ik voorheen heb geschreven in ….. evolutie even achterwegen laten nu ….. gewoon alles geven of
dit nu statisch of dynamisch is, power play of frivool….. maakt niet uit, resultaat is belangrijk buiten 1 heel
belangrijke factor. GENIETEN, als jullie ontspannen maar gefocust zijn dan zal en kan je genieten van opnieuw
een unieke ervaring voor het hele team. Heb dit al eens geschreven. Momenten als deze komen niet veel
leeftijdsgenoten tegen. AKC staat opnieuw met 3 ploegen in de finale (U19 – U16b en jullie), opnieuw een uniek
moment maar nu gaan we helemaal duidelijk maken waar er aan top jeugdontwikkeling wordt gedaan …. 3 letters
…. AKC.
Succes girls and boys, make us pride.
One team.
DN

U16 A2
Voorwaarts – AKC/LUMAA2
Zaterdagmorgend 9 u, eigenlijk veel te vroeg na de Cava tasting. Afspraak in onze kantine voor een lekker
ontbijtje. Jullie zien het blijkbaar helemaal zitten want na het eten begint het gooien naar de korf al. 11 u en tijd
om richting Voorwaarts te vertrekken. Isabelle en Peter zorgden voor het vervoer waarvoor dank. 12.30 het is
zover. De lijn is lekker gevuld met vele AKC/LUMA supporters en de sfeer zit er al goed in. De 1ste helft gaat de
wedstrijd gelijk op maar hebben wij het voordeel dat we er telkens 1 tje voorkomen. We gaan de rust in met 6-7.
In de 2de helft worden er slechts 5 doelpunten gemaakt waarvan er 4 van onze kant komen. Dus!!!!!!! De veldfinale
is van jullie. Dat Vobako de tegenstander is weten eigenlijk al van vorige week.
Jullie speelden zoals gevraagd door jullie coaches als één blok en als één team. Als jullie dit doen kunnen jullie
veel, héééél veel dat hebben jullie laten zien. Jullie waren sterk en een echt blok ook vanop de bank. Dit is ook de
manier waarop we volgende week gaan spelen. Als één blok en van minuut één met het geloof dat we kunnen
winnen, want dat kan ook echt, geloof ons. We hebben het hen in de zaal al moeilijk kunnen maken en gaan nu
onze eerste wedstrijd van het seizoen tegen hen winnen. Jullie hebben allemaal opdrachten gekregen voor de
volgende wedstrijd, hou jullie daar aan en we gaan nog goed trainen hierop deze week en dan gaan we nog één
keer keihard knallen allemaal samen.
Sonja en Eddy

U16 A1
Sikopi - AKC/Luma-

12-19

Aanval: Lotte, Vaja, Kyan, Vinnie
Verdediging: Famke, Krikry, Brend, Luwis
Invallers: Scott, Nina
(Door een technisch probleem ben ik helaas de doelpuntenmakers kwijt, waarvoor excuses.)
Voor onze laatste match van het seizoen dienden we op een mooie maar zeer winderige woensdagavond op
Linkeroever aan te treden tegen Sikopi. Eigenlijk spijtig dat deze wedstrijd vervroegd werd van zondag naar
woensdag. Zaterdag speelde Vobako A zijn laatste match tegen hun B-ploeg. Aangezien we nog een waterkans
hadden om hen voorbij te steken op basis van het doelsaldo (nu een verschil van 9), zouden we dan een mikpunt
gehad hebben om toch te proberen het onmogelijke nog te realiseren. Vanuit deze positie was het natuurlijk
onbegonnen werk.
De stevige wind maakte het dan ook nog eens niet makkelijk om de schoten goed te richten. Zonder stress dan
maar. Eline bleef gekwetst op de bank. We maakten er een stevig potje korfbal van, met snel en gevarieerd spel.
Enig minpunt was misschien dat we te veel strafworpen weggaven. Alhoewel Sikopi er enkele miste kwamen toch
heel wat goals van op de stip. 4-8 bij de rust was niet overdreven, en de tweede helft werd het echt een ‘partie
plezier’. Vooral Luwis en Kyan gooiden er nog heel wat binnen. Nog een afsluitende training en het seizoen zit er
op. Tijd genoeg dus om de examens voor te bereiden !
Jan
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U19
Er moesten deze week nog twee obligate wedstrijden gespeeld worden en nog wel twee keer tegen Kwik B. Van
deze wedstrijden moest er minstens 1 gewonnen worden om onze plaats voor de veldfinale veilig te stellen en dat
was voor iedereen duidelijk.
De eerste wedstrijd ging door op een woensdagavond in een winderig en koud Rivierenhof. Te veel wind om een
deugdelijke score uit te werken, maar toch was het voor onze jongens en meisjes niet echt een moeilijk programma
en werd de wedstrijd makkelijk gewonnen met duidelijke 22-8 cijfers. Zo ver het goede nieuws, het slechte nieuws
was dat Demy zich bezeerde en voor een tijdje aan de kant moet. Een scoreverloop ga ik niet geven, enkel een
opsomming van de goals : Demy 2, Raf 2, Lara 1, Yari 3, Lars 7, Rubi 1, Chaya 1, Amber 1 en Kian (die inviel voor
Demy) 4. Gelet op de gekwetsten op de bank, willen we zeker niet nalaten om Hayley te bedanken die hen (voor
alle zekerheid) op de bank vervoegde.
Bij de terugwedstrijd was er minder wind, maar het was zeker niet minder koud (helaas). Iedereen was toch
minstens wakker van de kou. We kregen deze morgen ook heuglijk nieuws dat er weerom drie ploegen van AKC in
de veldfinale mogen aantreden : onze U16B won van Voorwaarts en speelt dus op 26 mei de finale tegen Vobako A,
terwijl onze U14 die dag aantreedt tegen Kwik. Proficiat jongens en meisjes ; geef er volgende week een lap op!
De derde ploeg is onze U19, die met klinkende 17-37 cijfers Kwik B wegvaagde en dus als enige aan de leiding van
de reeks komen. Zij mogen op 3 juni, voor de senioren, het veld betreden en proberen Voorwaarts van het goud af
te houden.
Met 2 gekwetste dames (Alexia en Brooklyn) en 2 gekwetste heren (Loran en Demy) op onze banken, willen we
zeker Famke en Luwis bedanken om ons team te komen versterken vandaag.
Raf 8 (1 pen), Yari 11 (1 pen), Amber 1, Chaya 2, Rubi 2, Kian 5, Lars 6, en Luwis 2.
Proficiat aan onze jeugdploegen voor een prachtig resultaat over het hele jaar. Volgende week komen we jullie
aanmoedigen om jullie opnieuw tot eenzame hoogte te brengen. Go for GOLD! Intussen tijd wel niet op jullie
lauweren gaan rusten, maar blijven trainen als ONE TEAM.
Sake
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