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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

RI4A/DEURNE A - AKC/LUMA A : 17 – 13 (18 – 13) 
Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

AKC/Luma kent totale offday en geen finale op 1 mei! 
 

Aanval:  Sayer (5) - Jarre (2) – Maite (1) – Shari (0) 
Verdediging: Jari (0) - Levi (2) - Shiara (1) – Jade (2) 
Ingevallen: Raf (0) - Jiska (0) 
Scheids:  Bjorn Elewaut – Cois Heyrman  

 
5 0 - 1 Glenn Peeters stip 

 
2 9 - 11 Levi schot 

6 1 - 1 Sayer onder korf 
 

3 10 - 11 Sayer schot 
10 2 - 1 Levi schot 

 
10 10 - 12 Amy Pauwels schot 

10 2 - 2 Jeffrey Courtens schot 
 

11 10 - 13 Nick inloop 
11 3 - 2 Sayer stip 

 
18 10 - 14 Jeffrey Courtens schot 

13 3 - 3 Krikke schot 
 

23 10 - 15 Kiani De Bruyn schot 
15 4 - 3 Jade korte kans 

 
23 11 - 15 Sayer schot 

15 4 - 4 Jeffrey Courtens schot 
 

25 12 - 15 Jarre korte kans 
16 5 - 4 Sayer inloop 

 
26 13 - 15 Jade achter korf 

19 6 - 4 Jarre schot 
 

28 13 - 16 Amy Pauwels schot 
20 6 - 5 Jeffrye Courtens schot 

 
30 13 - 17 Glenn Peeters achter korf 

21 6 - 6 Amy Pauwels schot 
 

32 13 - 18 Sany Zakeriesen schot 
24 6 - 7 Krikke schot 

       28 6 - 8 Lisa Pauwels schot 
       29 6 - 9 Jeffrey Courtens stip 
       30 7 - 9 Shiara schot 
       33 7 - 10 Kiani De Bruyn vrijworp 
       34 8 - 10 Maite schot 
       35 8 - 11 Sany Zakeriesen schot 
        

 

Het verdriet van (de beker van) België 
 
Ri4A/Deurne wint oververdiend 
We wisten dat we op een zucht van de finale van de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) stonden 
met haalbare partijen tegen Ri4A/Deurne en Scaldis op het programma. We konden echter vorige week al 
constateren dat het niet altijd even vlot meer liep en dat er hier en daar een barstje zat in onze geoliede machine.  
Ri4A/Deurne speelt dan wel een klasse lager maar heeft nog altijd een aardige ploeg (ze staan ook niet voor niks 
op de eerste plaats) met vooral vier degelijke dames die de mand weten hangen. We weten dat avondwedstrijden 
ons niet echt liggen en dan kan je al van bij voorbaat zeggen dat het niet makkelijk zal worden. 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 9                                   Jaargang  96                           1 oktober 2018 
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De scheids blies de wedstrijd liefst acht minuten te vroeg op gang (we zullen de heren Elewaut en Heyrman een 
horloge cadeau doen zodat ze ook weten wanneer het 20 u is) en vele supporters waren dan ook nog niet aanwezig 
op dat ogenblik en hebben dan ook niet gezien hoe zwak en traag de eerste minuten verliepen. 
 
De Purple Wolves speelden traag, wat op het veld uiteraard niet verboden is vermits we daar niet met een 
schotklok spelen en de onzen vonden geen tegenzet. Reboundend kwamen we er ook al niet aan te pas en onze 
verdediging was veel te laks. We zagen enkel en alleen Sayer op niveau spelen in aanvallend opzicht voor de rest 
was het niet veel soeps tot zelfs ondermaats. Wanneer we verleden week nog stelden dat het verschil van het 
huidige AKC/Luma met het AKC/Luma van vorig seizoen was dat ze ook een moeilijke wedstrijd naar zich toe 
konden trekken dan hadden onze spelers daar deze keer een gans andere mening over. Met slecht korfbal kwamen 
we toch nog aan een niet verdiende 4 – 6 voorsprong, maar toen plaatste Ri4A/Deurne een tussenspurtje van 5 – 0 
en waren we op achtervolgen aangewezen, iets waar we dan blijkbaar toch niet zo goed in zijn. Het ging naar 6 – 9 
en aan rust stonden we met 8 – 11 in het krijt. Direct na rust even een korte opflakkering met doelpunten van Levi 
en Sayer maar van 10 – 11 ging het in één rechte lijn naar 10 – 15.  
 
Nog heel even zagen we het échte AKC/Luma met treffers van Sayer, Jarre en Jade maar dan was het vat ook af. 
De inbreng van Rafke en Jiska bracht geen soelaas, het schotpercentage van gans de ploeg bleef ondermaats. Als je 
zoveel kansen nodig hebt om tot scoren te komen kan je gewoonweg geen wedstrijd winnen. De eindstand van 18 – 
13 is niet eens overdreven, de dames van de paars-witten waren duidelijk de beteren en ook qua beleving op het 
veld was Ri4A/Deurne veruit de betere. 
 
Beker niet meer interessant? 
Door deze nederlaag is er meteen een streep getrokken over onze droom om op 1 mei 2019 de finale te spelen als 
opening van onze nieuwe chalet en kunstgrasvelden. Daar hebben 10 individuen, die deze keer niet als ploeg 
speelden, voor gezorgd. De afwezigen hadden deze keer overschot van gelijk want er was langs onze kant weinig te 
beleven. Langs paars-witte kant niks dan tevreden gezichten want zij hebben een goede kans om de finale te 
spelen. Ere wie ere toekomt: proficiat Purple Wolves! 
 
Voor het eerst in vele jaren zal er zonder enige twijfel een tweede klasse-ploeg in de finale staan. De halve finales 
zijn namelijk, meer dan verrassend: Ri4A/Deurne – Scaldis en Borgerhout/GW – Sikopi, wie had dat bij voorbaat 
kunnen voorspellen? Het bekeravontuur had voor vele grote clubs, zowel in het voetbal als in het korfbal, vorige 
week een karrevracht aan verrassingen in petto. Naast de uitschakeling van Anderlecht, Club Brugge, Standard 
en Antwerp in het voetbal dus ook de uitschakeling van Kwik, Boeckenberg en ons eigen AKC/Luma. Is de Beker 
van België in beide sporten ten dode opgeschreven en interesseert men zich er niet meer voor? Of zou het niet 
beter zijn om die zes weken rust te gebruiken om enkele rondes van de Beker te spelen i.p.v. op avonden waar toch 
bijna geen volk komt kijken. Iets om over na te denken. 
 
Het enige positieve aan deze wedstrijd: op 1 mei zullen AL onze fanions toog mogen doen, een zorg minder voor de 
organisatoren dus. Maar of zij daar nu zo blij mee zijn… 
 
De scheids 
Bjorn Elewaut floot een degelijke wedstrijd maar het theatrale gedoe van zijn linesman hoeft voor ons niet. 
Wanneer we de scheidsrechter tijdens een wedstrijd niet gezien hebben is dat voor ons perfect, iets waar de man 
langs de lijn in deze partij duidelijk anders over dacht.  

Pit 

 
Spreuk van de Weuk 

Elke grote ploeg heeft weleens een off-dag, 
Dus in de zaal terug … die lach !! 
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AKC/LUMA – SIKOPI A : 18 - 12 
Fanions  zonder puntenverlies naar terugronde! 

 

Aanval:  Sayer (3) - Jarre (2) – Maite (1) - Shiara (2) 
Verdediging: Jari (3) - Levi (2) - Jiska (2) – Jade (3) 
Ingevallen: Dennis (0) 
Scheids:  Vincent Van der Beken 

 
1 0 - 1 Johan Moons schot 

 
5 12 - 5 Shiara schot 

1 1 - 1 Sayer schot 
 

6 12 - 6 Matthias schot 
3       Sikopi mist stip   

 
7 12 - 7 Lars schot 

5       Sikopi mist stip   
 

8 13 - 7 Jade schot 
6 2 - 1 Levi schot 

 
9 14 - 7 Jarre schot 

7 3 - 1 Jade schot 
 

12 14 - 8 Johan schot 
12 4 - 1 Shiara schot 

 
15 15 - 8 Jari schot 

12 5 - 1 Jarre vrijworp 
 

17 16 - 8 Jiska schot 
19 6 - 1 Jari stip 

 
18 16 - 9 Johan achter korf 

19 6 - 2 Lars schot 
 

25 16 - 10 Johan stip 
20 7 - 2 Maite schot 

 
19 17 - 10 Jade schot 

21 7 - 3 Matthias schot 
 

31 17 - 11   inloop 
23 7 - 4 Lars schot 

 
33 18 - 11 Sayer schot 

24 8 - 4 Levi schot 
 

35 18 - 12 Johan schot 
26 9 - 4 Sayer inloop 

       29 9 - 5 Matthias schot 
       32 10 - 5 Jiska korte kans 
       33 11 - 5 Jari schot 
        

 
Revanche voor uitschakeling in beker 
Onze fanions hebben niet lang nodig gehad om de mokerslag van de uitschakeling in de beker te boven te komen. 
Twee dagen na deze nederlaag namen ze zondag jl al sportieve revanche en wonnen ze makkelijk van Sikopi. 
Vooral onze dames hadden nog wat recht te zetten en deden dat op sublieme wijze. Zij wonnen met 8 – 1 van hun 
rechtstreekse opponenten, om meteen even orde op zaken te stellen. 
 
Al wie dacht dat onze meisjes en jongens met de daver op het lijf aan de wedstrijd zouden beginnen kwamen 
bedrogen uit. AKC/Luma van in het weekend is duidelijk heel wat anders dan AKC/Luma van avondwedstrijden. 
Ze speelden fris korfbal en al vlug was de onmacht van de Sint-Anna Korfbal Pioniers duidelijk. Vooral langs 
dameszijde namen we van bij aanvang de wedstrijd stevig in handen. Het duo Jade-Jiska was onhoudbaar en legde 
er 5 binnen en ook Shiara en Maite wisten er onder hun beiden 3 te scoren. Neem daarbij de supprematie van onze 
heren en dan zal je beseffen dat het nooit een échte wedstrijd werd. Het had er misschien één kunnen worden 
moest Lars Mattheyssens geen twee stippen en een open inloop gemist hebben want in plaats van 1 – 3 werd het 
langs Jade en Levi 3 – 1 en waren we gelanceerd voor een makkelijk potje korfbal, waarbij Sikopi ons weinig roet 
in het eten wist te strooien. 
 
Ons team bewees bij deze dat de uitschakeling in de beker een accident de parcours was en dat ze zich daar vlug 
overheen hadden gezet. Dit was zonder enige twijfel de juiste manier om te reageren. Op deze manier sluiten we 
de heenronde zonder enig puntenverlies af en zijn we zo goed als zeker van de kruisfinales (liefst zeven punten 
voorsprong op de vijfde). Mooie prestatie van rood-wit. 
 
We hebben nu liefst zes weken de tijd om ons voor te bereiden op de zaalcompetitie die in het weekend van 17/18 
november van start gaat. Iets té veel van het goede vinden we. Het oefenprogramma vind je verder in deze Flitsen 
terug, je kan dus gerust eens een kijkje komen nemen naar de vorderingen in zaal. 
 
De scheids: opnieuw fantastisch! 
Schreven we enkele weken geleden niet dat Vincent Van der Beken aan een bijzonder sterk seizoen bezig is dan 
bewees hij nu dat dit ook zo is. We hebben scheids en linesman op weinig tot geen fouten kunnen betrappen. 
Sublieme leiding van beide heren.  

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 7 OKTOBER 2018 
 
 

10u00: AKC/LUMA 2 – MINERVA 2 
Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk 
 

09u45 : AKC/LUMA 3 – HOBOKEN/MERCURIUS 2 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine – Vlyminckx Nadia 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 
 

11u00:  AKC/LUMA 4 – VOORWAARTS 5 
Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen 
Wendy - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 
 
 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

10/10/2018 19:00 JBU U19  0.V. 
  10/10/2018 19:00 JBU U16  O.V. 
  13/10/2018 13:30 U14 Afd A SPARTACUS/NDN AGO AALST A 

13/10/2018 14:00 U12 Afd C AKC/Luma   VOBAKO A 
13/10/2018 14:00 U16 Afd B RIJKO AKC/Luma B 
13/10/2018 15:00 U19 Afd D AKC/Luma B KCBJ 
13/10/2018 15:30 U19 Afd A AKC/Luma A VOBAKO A 
14/10/2018 0:00 1Ste Gew A AKC/Luma 2 VRIJ 
14/10/2018 10:15 2De Gew B SPARTACUS/NDN 2 AKC/Luma 4 
14/10/2018 11:15 U19 Afd D PUTSE A AKC/Luma B 
14/10/2018 9:45 1ste Gew C AKC/Luma 3 VERDE 2 

 
 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

BVB U14   SPARTACUS/NDN VERDE 5  6 
BVB U10 VOBAKO AKC/Luma 4  2 
BVB Riviera/Deurne AKC/Luma 19  13 
U14 Afd A SPARTACUS/NDN BOECKENBERG A 3  18 
U12 Afd C RIJKO A AKC/Luma 6  0 
U16 Afd C GANDA B AKC/Luma A 4  25 
U19 Afd D AKC/Luma B TEMSE B 20  12 
U19 Afd A AKC/Luma A MINERVA 26  11 
U16 Afd B LEUVEN AKC/Luma B 7  8 
2De Gew B SCALDIS 3 AKC/Luma 4 11  3 
Topleague C AKC/Luma C SIKOPI C 13   9 
Topleague B AKC/Luma B SIKOPI B 15  10 
Topleague A AKC/Luma A SIKOPI A 18  12 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 5 

 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 6 

36 UREN VAN AKC/LUMA 
 
OPGELET! Om in te schrijven kan je het excelformulier dat bij de mail aangaande de Flitsen zat invullen voor jou 
en je familie. 
Op vrijdag 19 oktober is er onze quizavond o.l.v. Robbie en Kevin. Inschrijven kan je doen via de lijst in de kantine 
of een eenvoudig mailtje naar patrick.van.dyck@gmail.com. Inschrijvingsprijs is 5 euro per deelnemer. Verzin ook 
een ludieke ploegnaam.  
Op zaterdag 20 oktober is het tornooidag op AKC/Luma: Tussen Twee Palen, pétanque en vanaf dit jaar ook een 
Kubb-tornooi. Inschrijven kan bij de mensen vermeld op de bijhorende affiches of formulieren. Deelname is gratis 
voor alle activiteiten.  
Belangrijk. U kan zich inschrijven voor alle 3 de tornooien. Er wordt een zodanig schema uitgewerkt dat U 
zonder stress kan deelnemen aan alles. Bij te weinig inschrijvingen voor een bepaald tornooi kan dit worden 
afgeschaft.  
 

VRIJDAG 19 OKTOBER : QUIZ 
 

 
Ploegen van minimum 3 en maximum 6 deelnemers - Deelname: 5 euro inschrijvingsgeld/deelnemer 
Mooie prijzen te winnen 
Presentatie: Robbie en Kevin - Jury: Inge en Pit 
Inschrijven: op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com  
Vergeet geen ploegnaam te vermelden! 
Te verkrijgen: schoteltjes met kaas, kop, salami, ajuintjes en augurkjes 
 

ZATERDAG 20 OKTOBER: 
TUSSEN TWEE PALEN – Aanvang: 10 u 

 

 
Inschrijven doe je op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com  
Noteer  1 van volgende categorieën: senior – recreant of niet-korfballer – U19 – U16 – U14 – U12 – U10 – U8 – U6 
Deelname: GRATIS 
Prijs per categorie te winnen 

mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
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PETANQUE – Aanvang: 10 u 
 

 
 

Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk en leuke ploegnaam. 
Met Ricard en jeneverstandje. 
Inschrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com  
Deelname: GRATIS 
Mooie prijs voor de winnaar 
 

KUBB – Aanvang: 10 u 
 

 
Ploegen van 2 deelnemers. Bedenk een leuke ploegnaam. 
Met Ricard en jeneverstandje 
Inschrijven in de lijst in de kantine of via Sven Van Mieghem op het nummer 0486126761 
Deelname: GRATIS 
Mooie prijs voor de winaar 
 

HAMBURGERS EN BROODJES – Tussen 12 en 14 u 
Tussen de middag kan u genieten van heerlijke hamburgers en broodjes. 
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com  
Keuze uit: hamburgers (3 euro) – smos kaas of smos hesp (2,5 euro) – broodje kaas, hesp of préparé (2 euro) 
 

SPAGHETTI – Tussen 18 en 20 u 
’s Avonds kan u genieten van een heerlijke spaghetti à la Berre Flambée aan 8 euro 
Gelieve in te schrijven op de lijst in de kantine of via patrick.van.dyck@gmail.com  

De evenementencel 

mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
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BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Vrijdagavond begon het weekend met een onverwachte en pijnlijke nederlaag tegen Ri4A/Deurne. Het 
bekeravontuur is daarmee ineens afgelopen en we kunnen ons bijgevolg concentreren op veld en zaal. 
Op zaterdagmiddag zagen we twee makkelijke overwinningen van onze U19 A en U19 B. De A-ploeg liet Minerva 
nog een helft meespelen, drukte dan het gaspedaal dieper in om alweer met een monsterscore van 26 – 11 te 
winnen. Onze U19 B waren dan weer een maatje te sterk voor Temse B. Onze samengestelde ploeg van 
Spartacus/NDN en AKC/Luma bij de U14 had het ook deze week bijzonder moeilijk en moest met liefst 3 – 18 de 
duimen leggen. De U10-en gingen eruit tegen Vobako met een 4 – 2 nederlaag na 3 strafworpen in het voordeel 
van Vobako. Onze U12 wisten na twee gelijke spelen deze keer niet te scoren en verloren kansloos in Rijko met 6 – 
0. De U16A hielden schietoefeningen in Ganda en ook onze U16B wist winnend af te sluiten door Leuven er met 1 
doelpuntje onder te houden. 
Bij de gewestelijken kwam alleen AKC/Luma 4 in actie en net als vorige week moesten zij zich neerleggen bij een 
11 – 3 nederlaag. 
Bij de kern behaalden alle ploegen de overwinning: AKC/Luma C won met 13 – 9 en staat na de heenronde op een 
mooie tweede plaats op twee punten van Putse, alles blijft daar dus nog mogelijk, AKC/Luma B won met 15 – 10 
en staat op een gedeelde eerste plaats samen met Voorwaarts en onze A-ploeg won met ruime 18 – 12  cijfers en 
blijft zonder puntenverlies op kop van het klassement. Zij zijn al zo goed als zeker van de kruisfinales op het veld. 
Vor A, B en C volgt nu een lange korfballoze periode van zes weken. Tijd genoeg dus om de voorbereidingen in zaal 
aan te vatten en in perfecte omstandigheden aan de start van de zaalcompetitie te komen. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 17 
Winnaars: Kenny Hupperts en Liliane Fernande 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Anneke van Peteghem, Ronny Lenjou, Edith Brouwers en Jade Van Mieghem 
Bedrag: €12,6 
 
Vorige week won Kevin Van den Berg met de pronostiek €69,50. Hij liet ons weten dat hij hiermee 3 vakken van 
een nieuw kunstgrasveld koopt en de rest aan de jeugdkas schenkt. Super Kevin! Bedankt. 
 
4. OEFENWEDSTRIJDEN ZAAL FANIONS 
Ondertussen zijn onze fanions gestart met de voorbereidingen voor de zaalcompetitie (de meest begeerde titel die 
ons een Europacupdeelname kan opleveren, weet je wel!). Zij spelen volgende oefenwedstrijden, waarbij je gerust 
eens een kijkje jan komen nemen: 
Kwik Indoor  10/10    B om 20.15 u en A om 21.15 u tegen ASKC 
Kwik Indoor        14/10    B om 12.30 u en B om 14.00 u tegen Scaldis 
Putse                   26/10    A om 20.45 u en B om  21.50 u tegen Putse 
Kwik Indoor        04/11    B om 13.00 u en A om 14.30 u tegen Riviera/Deurne 
Kwik Indoor        10/11    Tornooi tegen Kwik, KCR en BEP met A en B 

Franky 
 
5. GEVONDEN KLEDIJ 
De gevonden kledij die nog op AKC ligt zal daar volgende week definitief verdwijnen. Indien je dus iets mist van je 
sportgerief of wanneer je ooit iets op AKC hebt laten liggen kom het dan volgend weekend afhalen, de week nadien 
schenken we alles aan een goed doel! 

Franky Van den Berg 
 
6. NIEUWE LEDEN 
Deze week kunnen we officieel welkom heten bij onze U8-jes: 
• Lenny Verholen – Schijnbeemdenlaan 18 – 2110 Wijnegem °13-08-2012 
Veel plezier bij onze club. 

Martine 
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7. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
• Vrijdag 5 oktober: Fuif “Oktoberfest” (Sam) 
• 19-20/10 : 36 uren van AKC/Luma met 

o Quizavond op vrijdag (samenstelling Robbie en Kevin – presentatie: Robbie – jury: Pit 
en Inge) 

o Tussen Twee Palen (Pit) en petanquetornooi (Pit)/kubbtornooi (Sven) op zaterdag  
o Spaghetti-avond (Albert) op zaterdag en tussen de middag belegde broodjes (Christel)  

• Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari 
• Restaurantdag (AKC/Luma kern en Albert) op zondag 2 december 
• Dartstornooi (Jari en Pit) (voorjaar 2019) 
• Faute Fuif op 9/3 (Sam) 
• AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4 
• Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op het nieuwe 

AKC/Luma op 18 mei 
• Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam) 
• Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 

Pit 
 
 

8. STAND-UP COMEDY OPTREDEN VAN SVEN HARDIES 
• ZATERDAG 13 OKTOBER - Stand-up Comedy optreden van Sven Hardies in de kantine van Kwik 

korfbal, gecombineerd met lekkere tapas van Paella a la casa 
• Deuren open om 19.00 uur 
• 19u30: tapas 
• 20u30: start voorprogramma en "Sven Hardies is gedomesticeerd" 
• 21u30: pauze met vervolg van tapas 
• Prijs is 15 euro (tapas inbegrepen) 
• Inschrijven bij Ingrid De Vriendt per mail: ingrid.de.vriendt@telenet.be 
• Betaling via de Kwik rekening: BE91 7512 0546 9076 

 
 

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 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!  

Sam 
 
 

10. SPORTCHEQUES DEURNE 
Het district Deurne geeft haar sporters de kans om elk jaar een sportcheque aan te vragen. In totaal bieden 93 
sportclubs uit Antwerpen deze service aan hun leden aan. Ze aanvaarden, net als jullie club, de Deurnese 
sportcheque. 
 

mailto:ingrid.de.vriendt@telenet.be
http://www.trooper.be/akc
http://www.trooper.be/AKC
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Wie kan in 2018 van een sportcheque genieten? 
1. De sporter zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar): 

• tussen 3 en 18 jaar 
• tussen 18 en 26 jaar én student 
• ouder dan 55 jaar 

2. De sporter woont in Deurne; 
3. De sporter betaalt meer dan 45 euro lidgeld voor een jaarwerking; 
4. De club aanvaardt sportcheques (dit is het geval). 

Alle informatie en de aangepaste informatiebundel vind je op www.deurne.be onder SPORT 
Sportcheques afgeven aan Chris Van Riet (Turnhoutsebaan 165 bus 3 Deurne) voor 15 oktober. De cheque onder-
tekenen en uw bankrekening invullen. 
Het bedrag zal door AKC/Luma op uw rekening worden overgeschreven.  De sportcheque zal niet meer in 
mindering gebracht worden van uw lidgeld, dit is niet mee toegelaten door het District Deurne. 

Chris Van Riet 
 
11. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT 
Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons 
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten 
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,  
sympathisanten, ploegen… 
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we 
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij 
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de 
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze 
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste 
of losse panelen…) 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook - • op onze website - • in onze Flitsen 
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project. Gebruik zelf het formulier of tracht het ook aan andere 
geïnteresseerden te bezorgen. Bijkomende formulieren kan je op eenvoudig verzoek bekomen. 
Je kan bijkomende formulieren verkrijgen door een mailtje te sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com. Geef het 
formulier nadien volledig ingevuld af aan Chris Van Riet of mail het naar chrisvanriet2@gmail.com 
 

Ondertussen kregen we de bevestiging van onderstaande personen die 
ons project willen sponsoren. Wie wordt de volgende? 

 
Luc Vingerhoedt (Luma) 
Familie Aerenhouts-Laeremans 
Jos Duchesne 
Familie Duchesne en Partners 
Familie Palinckx-Verhoeven 
Agidens 
François Peire 
Frank Wilms 
Jef Windels 
Ronny Remeysen 
Sandra Kegeleers 
Demets 
Max Bedeer 
Sam Bedeer 
Brooklyn De Maeyer 

Agnes de Boer  
Lin de Meester 
Fen de Meester 
Kurt en Debby de Meester-Everaert 
Driesen-Van Peteghem 
Dewinter-Hufkens 
Anneke Peeters 
AKC 3 
Uit sympathie 
Nancy de Boer 
Kevin Van den Berg 
Rita Van Steenbergen 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp 
TOTAAL: 26.720 

mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
mailto:chrisvanriet2@gmail.com
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TOOGPLOEGEN 
 
Zaterdag 6 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 7 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
 
Zaterdag 13 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Niki en Levi 
Zondag 14 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U12 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 
 
Vrijdag 19 oktober 2018 (Quizavond) 
Van 18.30 tot 01.00 u: Evenementencel + vrijwilligers (2 Franky’s?) 
Zaterdag 20 oktober 2018   
Van 10.00 tot 13.00 u: Evenementencel (Tussen Twee Palen) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Elke en Sten (Kubb en Petanquetornooi) 
Van 18.00 tot 23.00 u: Evenementencel (Spaghettiavond) 
Zondag 21 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
 
Zaterdag 27 oktober 2018   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari en Dennis 
Zondag 28 oktober (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U19B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra 
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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 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 
Het is feest bij de U8 want we hebben er een nieuwe jongen bij. Hij deed al een tijdje mee maar nu is het officieel. De 
jongste Verholen, broer van Jarri, Vinnie en Demy is ook lid van AKC/Luma. Welkom Lenny en heel veel plezier bij 
onze toffe vereniging.  
 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
27/10/18: Halloween voor de jongsten 
01/12/18: Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten op AKC/Luma + 1e koekjeslevering 
16/02/19: 2e koekjeslevering 
09/03/19: Carnaval (onder voorbehoud) 
21/04/19: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06/19: jeugduitstap naar Genk 
?: combitornooi met eindeseizoensviering? 
 

2. Jeugdbekers 
Onze gemengde U14-ploeg moest woensdag in de 1/8 finale nipt de duimen leggen tegen Verde.  Onze jongste 
bekerdeelnemers (U10) gingen er ook uit in de 1/8 finale tegen het sterke Vobako. Voor hen zit het bekeravontuur 
er dus op. Het resterende bekerprogramma ziet eruit als volgt: 
 

U19: 05/10 – 1/8 finale: Vobako – AKC/Luma 
U16: 10/10 – 1/4 finale: AKC/Luma – Boeckenberg 
Veel succes aan beide ploegen! 
 
 
 
3. Koekjesverkoop 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. Dit jaar hebben we nieuw 
in het assortiment: vanillewafeltjes met chocolade en zweeds havermoutkoekje met een voetje in chocolade: een 
gezonde aanrader!). De bladerdeegkoekjes hebben het assortiment verlaten. De eerste bestellingen moeten binnen 

zijn bij Carine Duchesne (Marc.Bocxstael@telenet.be) ten laatste op zondagavond 18/11. Jullie 
hebben dit jaar dus veel tijd om koekjes te verkopen aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit 
seizoen een nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren op zaterdag 1 
december. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze 
jeugduitstap. 
 

 
 
 

JEUGDFLITSEN 

mailto:robb.dewinter@skynet.be
mailto:marc.bocxstael@telenet.be
mailto:deryckpatrick@hotmail.com
mailto:Marc.Bocxstael@telenet.be
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4. Hangloten 
Nog steeds zijn er hangloten te koop op AKC, dit om onze kindervriend uit Spanje financieel een beetje bij te staan. 
Doe dus mee en koop een lot. De prijs is €1 en je hebt altijd prijs.  
 
5. Mamakes en papakes-dag 
Zaterdag aanstaande is het mamakes-en papakesdag op AKC. We gooien het dit jaar over een heel andere boeg 
daar uit ondervinding de vorige edities nogal lang duurden voor onze jongste spelertjes. De bedoeling is om 
ditmaal samen met je kindje een aantal reactieoefeningen, loop-en tikspelen, balvaardigheid- en overloopspelen uit 
te voeren, dit alles onder het motto, niets hoeft, alles kan, winnaars zijn niet belangrijk: de vreugde en beleving 
staan op de eerste plaats!!! Na het sportieve gedeelte krijgen alle spelertjes een medaille, de ouders en kinderen 
een pakje frietjes. 
Wat: mamakes- en papakesdag 
Wie: telkens één ouder met één kindje 
Wanneer: zaterdag 6 oktober 2018 van 14u00 tot 15u00 
Waar: velden van AKC/Luma 
Kleding: sportieve kleding, zowel voor ouder als kindje 
Namens de coaches, Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vriendjesdag AKC/Luma 
Zoals beloofd: hier zijn de foto’s van de vriendjesdag van 22/09/18. 
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7. AKC/Luma-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 . 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/ 
 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:anneke_v_p@hotmail.com
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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8. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier het herfstprogramma voor onze jongste jeugdleden tot aan de zaalperiode. Wedstrijdjes van de 
speelgelegenheid van de KBKB voor U8 en U10 zullen nog apart vermeld worden.  Afschrijven doe je bij de 
betrokken coachen, liefst zowel voor trainingen als wedstrijden. Heb je een probleem of een vraagje: neem contact 
op met de coachen, zij zullen jullie telkens adviseren, helpen en/of motiveren. Samen met de coachen hebben we 
getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en hapjes. Ook 
dit jaar hebben Rosita, Irma en Danny zich weer kandidaat gesteld om onze jongste spelertjes af en toe te 
verrassen op een speciaal hapje (hiervoor reeds een dikke merci!!!) 
datum wat Voor wie 
Woe 3 okt Veldtraining voor U10 en oudste U8 U8 en U10 
Zat 6 okt Veldtraining voor U6 met Mamakes en Papakesdag, frietjes 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
U6 en ouders 
U8 en U10 

13 tot 21 oktober Europees kampioenschap voor nationale ploeg senioren  
Zat 13 okt  Veldtraining voor U6 

Beker U10  
Speelgelegenheid U8 en U10 

U6 
U10 
U8 en U10 

Woe 17 okt Veldtraining voor U10 U10 
Zat 20 okt  Veldtraining voor U6 

Speelgelegenheid voor U8 en U10 
U6 
U8 en U10 

Woe 24 okt Veldtraining voor U10 U10 
Zat 27 okt  Halloweentraining voor U6, U8 + U10 (verkleed in Halloween outfit), 

gratis grime na de training voor wie wenst, Halloweenhapjes 
Halloweenfuif op AKC/Luma van 16u30 tot 18u00 (info volgt) 

U6, U8 en U10 
+ ouders 

29 okt tot 4 nov  Herfstverlof  
Woe 31 okt  Veldtraining voor U10 U10 
Zat 3 nov Veldtraining U6, U8 en U10  U6, U8 en U10 
Woe 7 nov Laatste woensdagavond training voor U10 U10 
Zat 10 nov Laatste veldtraining Na de training lekkere pannenkoeken U6, U8 en U10 
17 nov Aanvang zaalcompetitie voor jeugd en senioren  
Namens de coaches, Agnes 
 

wie leeftijd woensdag zaterdag coachen 
U6 3, 4 en 5  14u00-15u00 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen 

(0473/97 35 68), Amber (0499/43 94 50) en Aida 
(0475/85 44 66) 

U8 6 en 7 18u45 -19u45 14u00-15u30 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), 
Bert (0474/92 49 45) en Jens (0479/82 28 55) 

U10 8 en 9 18u45 -19u45 14u00-15u30  Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47) en 
Vanja 0486/67 71 15) 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 

 

Vrijdag 5 oktober 2018 
Beker van België 1/8 finales 

U19: 20u00: Vobako - AKC/Luma (kunstgras) 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 19u00 op Vobako Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 
 

Zaterdag 6 oktober 2018 
Speelgelegenheid U8 – U10 (cluster 7) 

U8: 14u00-16u00: op AKC/Luma met Scaldis, Spartacus en 2 x AKC/Luma 
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 13u15 op AKC/Luma Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
 
  Veld 1     Veld 2   
14u AKC 1-Spartacus 

 
AKC 2-Scaldis 

14u30 Spartacus-Scaldis 
 

AKC 1- AKC 2 
15.00 AKC 1-Scaldis 

 
Spartacus-AKC 2 

15.30 Reuzen kiekeskot        
 
U10: 14u00-16u00: op AKC/Luma met Scaldis, Spartacus en AKC/Luma (ook K4) 
Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Huyben Nette, Lowyck Lisa, Van Hove Amy 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp 
Bijeenkomst: 13u15 op AKC/Luma Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
 

  VELD 1:   VELD 2: K4  
14u00-14u30  AKC - Scaldis  AKC -  Spartacus  
14u35-15u05  Scaldis -

 Spartacus   
Scaldis - AKC  

15u05-16u05  Spartacus - AKC  Spartacus - Scaldis  

Competitie 
13u00: U14 Afd A: Sikopi - Spartacus/NDN-AKC/Luma (kunstgras) 
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van 
Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel 
Bijeenkomst: 12u00 op Sikopi Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Sikopi August Van Cauwelaertlaan 2050 Antwerpen Tel.: 03 219 68 20 

13u30: U16 Afd B: Vobako - AKC/Luma B (kunstgras) 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 12u45 op Vobako Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 

14u00: U16 Afd C: Voorwaarts A - AKC/Luma A (kunstgras) 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 13u00 op Voorwaarts Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Gemeentelijk Park Fort V Fort V straat 2650 Edegem  Tel.: 03 449 90 38 
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15u00: U12 Afd C: Catba - AKC/Luma (kunstgras) 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 14u15 op Catba Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sportvelden Boterlaar Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne  Tel.: 0485 32 90 06 
 
15u30: U19 Afd D: Kwik - AKC/Luma B (kunstgras) 
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley 
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 14u45 op Kwik Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem  Tel.: 03 644 73 96 
 

Zondag 7 oktober 2018 
Competitie 

11u15: U19 Afd A: Ganda - AKC/Luma A 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 10u30 op Ganda/Luma Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Ganda Hoge Weg 135 9000 Gent Tel.: 09 251 31 26 
 

Woensdag 10 oktober 2018 
Beker van België 1/4 finales 

U16: 19u00: AKC/Luma - Boeckenberg 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 17u45 op AKC/Luma Jeugdleiders: Jan en Jarre 
 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U14 
 
Beker van België :  Verde/Spartacus -  AKC/Luma :  5-6  
0-1 STRAFWORP DEAN 
1-1 VERDE 
1-2 VERDE 
1-3 VERDE 
2-3 SHOT KAMIEL 
2-4 VERDE 
3-4 SHOT LUCAS 
3-5 VERDE 
4-5 SHOT KAMIEL 
4-6 VERDE 
5-6 INLOOP ISAAK  
 
Wat kunnen we hier over zeggen , niet veel , het was gewoon niet goed!  We speelden alsof het onze eerste keer 
samen op het veld was, rommelig met als gevolg: veel balverlies. We gaven slechte passen aan elkaar zodat de 
tegenstrever ermee ging lopen en ook nog scoorde.   Onze goals, strafworpen .... wilden er maar niet in: zo jammer 
want jullie kunnen het !   We zullen het maar steken op de gezonde stress die er weer was, dat we allemaal een 
beetje moe zijn van de eerste schoolweken op onze nieuwe scholen =).  Zullen we dan vanaf nu super ons best gaan 
doen, onze coachen trots maken en werken voor de verdere matchen die er staan aan te komen? DEAL ????  TOCH 
EEN TROTSE SUPPORTER  

Lien 
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Borgerhout/Spartacus - AKC/Luma : 13-7  
1-0 BORGERHOUT  
2-0 BORGERHOUT 
2-1 INLOOP KAMIEL 
3-1 BORGERHOUT 
3-2 SHOT LUCAS 
3-3 STRAFWORP LUCAS 
4-3 BORGERHOUT  
4-4 STRAFWORP KAMIEL  
4-5 SHOT LUCAS  
10-5 BORGERHOUT  
10-6 STRAFWORP LOWIE 
13 -7 STRAFWORP JADE 
 
We begonnen ongelooflijk zenuwachtig aan de match , met als gevolg dat coach Bjorn jullie even tot orde moest 
roepen.  Er werd gevraagd om te werken zoals jullie geleerd hadden op de training en dat wierp zijn vruchten af;  
jullie kregen terug vertrouwen en dat was ook te zien.  Er werden mooie combinaties gespeeld waaruit ook 
doelpunten kwamen , de achterstand werd ingehaald en we gingen rusten met voorsprong voor ons. 
 
Jullie hadden de tegenstander zo bang gemaakt dat de coach van BORGERHOUT dan maar besliste om eventjes 3 
of 4 kinderen van zijn A ploeg op te stellen om het spel terug op gang te krijgen.  Spijtig genoeg is het hem dan ook 
gelukt, maar jullie zijn blijven vechten. Alleen speelde de afwerking ons parten op dat moment. 
Toch niet getreurd: we zien jullie wekelijks groeien en dat is heel fijn om zien, toppers !  

Lien ( mama van Kamiel)  
 

 

U16A 
 
Ganda B - AKC/Luma :  4 - 25  (1 - 11)   
 
Doelpunten/doelpogingen 
Dames : Kadisha 2/8 – Lisa 1 /4 – Lotte 1/10 – Zoe 0/1 (Femke 0/2) 
Heren :   Ernst 6/16 – Brend 4/15 – Vinnie 5/11 – Renzo 4/10 (Luwis 2/11) 
 
Een mooie lentedag, stoeltje in het zonnetje, mooi gras ….. samengevat een leuk middagje op de velden van 
opnieuw een blauw team (bestaan er nog tegenstrevers met andere kleuren ?) m.n. Ganda B.  Kan moeilijk 
schrijven …. en genoten van een wedstrijd want al snel was het duidelijk dat we ons puur konden focussen op onze 
werkpunten i.p.v. op de tegenstrever. Kwam het door het gras in combinatie met het zonnetje zoals in de enige 
voorgaande wedstrijd met een degelijke afwerking (Floriant)….. kwam het door het feit dat we vorige week 
schreven dat er erbarmelijk werd afgewerkt en dat de heren onderlagen op % niveau dat zij iets hebben recht 
gezet? Ik weet het niet, maar eindelijk terug een mooi resultaat m.n. 27%. Knap. Was de wedstrijd ook knap ? Zijn 
er geen werkpunten ? Jawel hoor …. we begonnen weer veel te laks aan de wedstrijd, bewogen veel te weinig en 
misten den drive …. Tegen hen heb je die niet nodig, maar in zaal tegen bvb Vobako of Temse zal het zo niet 
lukken. We weten ook wel dat het moeilijk wordt om geconcentreerd te blijven als het elke week een walk over is 
en dat jullie ondanks een ontspannen wedstrijd van het veld stappen met het gevoel van ‘was het dit nu’ ? 
Wanneer gaan we nog eens echt korfballen en echte tegenstand krijgen, maar geloof me deze komen eraan. In de 
oefenwedstrijden tegen U19 ploegen, tegen NL ploegen en in zaal tegen hogervermelde teams. Het geeft jullie tijd 
en rustig de mogelijkheid om jullie werkpunten aan te pakken. We schieten nog van te ver, de bal lijn verdedigen 
kan veel beter, alsook voor verdedigen, rebound duels aangaan, het looptempo dient hoger te liggen, en voor 
iedereen werken aan je individuele punten. Schot, stap, beenkeuze bij het schieten, 2 handig, ….. we kunnen nog 
wat doorgaan hoor. Dus punten genoeg om op te focussen. Volgende week tegen Voorwaarts: hou deze punten in 
jullie achterhoofd, werk eraan op training en tijdens de wedstrijd. Succes vrijdag in het oefenduel tegen de U19B 
en knallen maar. 

Succes 
One team 

DN 
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U16B 
 
Leuven - AKC/Luma B (7-8) 
Vroeg uit de veren en een ijskoude ochtend van slechts 3 graden. Wat zou dat worden?! De mist hing nog boven de 
velden onderweg naar Leuven. Maar tegen dat de wedstrijd goed en wel moest beginnen, scheen er een heerlijk 
zonnetje en zat de sfeer er al goed in. 
Aanval:         Evi (1/0) – Jolien (2/0) – Matthias (0/3)/Kian (1/0)/Matthias – Noah (1/1) 
Verdediging: Albert (0/0) – Kia (0/0) – Lotte (0/0) – Rune (3/3) 
 

0-1 shot Jolien na pas van Noah 
0-2 shot Noah met steun van Evi 
0-3 penalty Rune na fout op Lotte 
1-3 shot heer Leuven 
2-3 korte kans heer Leuven 
2-4 shot Evi na pas van Noah 
3-4 shot heer Leuven 
3-5 penalty Rune na fout op Lotte 

4-5 korte kans heer Leuven 
RUST 
4-6 inloper Jolien met steun van Noah 
4-7 penalty Rune na fout op Lotte 
5-7 shot heer Leuven 
5-8 shot Kian na pas van Jolien 
6-8 shot heer Leuven 
7-8 shot heer Leuven 

 
Ook vandaag kregen we enkele reuzen voor de kiezen. Het moet toch goeie grond zijn in sommige Vlaamse regio’s, 
want de heer tegen Rune torende boven iedereen uit en gebruikte zijn lichaam ook regelmatig als stormram, vooral 
bij duels onder de paal. Maar steeds bleef Rune kalm en zo hoort dat ook. 
 
Het was vandaag een spannende wedstrijd met mooie kansen aan beide kanten, maar nooit had ik het gevoel dat 
we de controle kwijt waren. Het was jammer dat we de 0-3 voorsprong niet konden vasthouden en Leuven terug in 
de match lieten komen. We moeten er wel bij zeggen dat er geen officiële scheids aanwezig was en de lokale 
scheids in de eerste helft enkele betwistbare beslissingen heeft genomen, die een doelpunt opleverden voor de 
tegenpartij. Aan de andere kant heeft hij later in de wedstrijd tot twee keer toe een beslissing herroepen, waardoor 
we toch weer de bal kregen. Knap gedaan van deze man! Er zijn er niet veel die het hem zouden nadoen. De rest 
van de wedstrijd is zeker correct verlopen. Ook vandaag blijkt maar weer dat het voor zo iemand niet evident is, 
zulke wedstrijden te fluiten. Het scheidsrechterskorps moet echt uitgebreid worden, zodat dit soort situaties kan 
vermeden worden. Bij deze een oproep aan de jeugd en ook (kern)spelers die hun carrière stopzetten. Waarom niet 
het fluitje ter hand nemen en zo nog actief zijn in de korfbalwereld?! 
Hoe dan ook, we zagen vandaag een ploeg die alweer bleef vechten en volop voor de winst ging. Aanvallend waren 
we zeker de betere ploeg. We konden veel meer doelkansen creëren dan onze 8 doelpunten, maar de bal viel er niet 
in. Verdedigend hebben we slechts enkele steken laten vallen door een moment van onoplettendheid. Dus steeds 
gefocust blijven is de boodschap. Deze overwinning hadden onze spelers echt nodig, zowel mentaal als sportief. Op 
deze manier staan we op een mooie 3e plaats en verzekeren we ons van een plaatsje in de groeipoule. Knap werk, 
dames en heren! 
We wensen Milla veel beterschap, want zij was er wegens ziekte niet bij. En ook een spoedig herstel aan de grote 
Leuvense heer, die gekwetst het terrein moest verlaten. 

Linda 
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U19B 
 
AKC/Luma B – Temse B : 20-12  
Aanval:        Elise 1, Zoe 8, Brend 3 (1SW), Yaro 
Verdediging: Charlotte 1, Hayley 2, Kasper 4 (1SW), Scott 1 
Ingevallen:   Kia, Noah 
 
Matti was ziek vandaag en Hanne was op kamp. Samen met de vaste gekwetsten hadden we dus maar 4 heren en 
4 dames beschikbaar. Omdat de U19A ongeveer tegelijkertijd moest spelen, deden we een beroep op Kia en Noah 
van de U16B om de bank te bevolken. Dank daarvoor, en hun invalbeurt in de laatste 10 minuten van de wedstrijd 
viel zeker niet uit de toon, integendeel.  
Ook Temse B is een concurrent voor ons ticket voor de groeipoule, en moest dus au serieux genomen worden. We 
moesten het deze keer zelf doen, zonder hulp van onze A’s. 
En dat hadden we goed begrepen. In de eerste aanval al scoorde Zoe, en in de tweede aanval zette Brend een 
strafworp om na fout op hemzelf. Twee minuten ver, 2-0. De toon was gezet. Temse klampte eerst nog wat aan, en 
scores van Hayley, Brend, Kasper en Zoe werden nog snel gecounterd tot 6-4. Maar het liep goed bij ons. Beide 
vakken draaiden goed, de verdediging stond pal en de afwerking zat op een hoog niveau. En het kon zelfs nog 
beter: we lieten Temse ter plaatse, en liepen voor de rust nog uit tot 12-5. Vrijworpen, strafworpen, inlopers, shots, 
alles leek te lukken. 
Het gat dat we op het einde van de eerste helft hadden gemaakt gaven we ook niet meer af in de tweede helft. 
Waar ik twee weken geleden nog een oproep deed aan de meisjes om ook hun kansen te nemen, bleken zij vandaag 
zelfs de beste afwerkers. Vooral Zoë viel op met in totaal 8 (!) treffers. Vooral van op afstand, met shots en 
vrijworpen, maar ook met een inloper scoorde zij aan een hoog percentage. De rest van de ploeg volgde vlot. Het 
kan natuurlijk altijd beter, en er is zeker nog een groeimarge op weg naar de zaal. Aan de coaches om daar het 
maximale uit te halen. 
Het werd uiteindelijk 20-12. Een terechte uitslag, en een hart onder de riem voor de rest van de veldcompetitie, al 
wacht volgende week het ongenaakbare Kwik. 
Nog even om aan te geven dat we alle elementen van de aanval beheersen: we scoorden uit 10 shots, 3 inlopers, 2 
situaties onder de korf, 3 vrijworpen en 2 strafworpen. Van alle markten thuis dus, een goeie basis om op te 
bouwen voor de rest van het seizoen. 
Jan 
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC 
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost 
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen. 
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zestiende koekjesslag, iedereen te 
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze 
genoeg dus!!  
 
We stellen ook dit jaar volgende keuzes voor: 

• Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
• Frangipanes (4 x 6 = 840 g) 
• Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g) 
• Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 g) 
• Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr) 
• Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr) 
• Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g) 

Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van €7 
Voor de prijs van €8 kan je kiezen uit: 

• Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
• Brownies 20x30 gr (chocoladecake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy box 
• Assortimentsdoos Koffie: 

 bladerdeegkoekjes 200 gr  
 krokante rolletjes 2 x 90 gr 
 frangipanes 200 gr 
 Carré Confituur 240 gr  

• Assortimentsdoos Snacks: 
 Carré Confituur 47g x 4  
 Frangipane 50g x 5 
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2) 
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5  

 
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een 
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde 
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee. 
PS  

- Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd 
- 5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap. 
- Bestelformulier: zie laatste blad.  
- Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne. 

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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