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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

MEEUWEN A - AKC/LUMA A: 14 – 19 
ONDERMAATSE EERSTE HELFT (10 – 4), 

BERESTERKE TWEEDE HELFT (5 -15) 
 

Aanval:  Sayer (1) – Dennis (0) – Jade (3) – Jiska (1) 
Verdediging: Jarre (7) – Siebe (0) – Maite (1) – Shiara (1) 
Ingevallen: Raf (1) – Lars (4) 
Scheids:  Van Grimbergen – Cleyman (matig) 
 

2 1 - 0 Sayer  schot  1 5 - 10 Jarre  schot 
6 1 - 1 Taïssa Vervoort schot  2 6 - 10 Jarre  stip 
11 1 - 2 Simon Van Nuffelen schot  5 6 - 11 Wouter Cooremans onder korf 
12 2 - 2 Jarre  vrijworp  5 7 - 11 Jiska schot 
13 2 - 3 Jef Vervliet schot  6 8 - 11 Shiara  onder korf 
17 2 - 4 Jef Vervliet schot  7 9 - 11 Jarre  vrijworp 
17 2 - 5 Simon Van Nuffelen achter korf  8 10 - 11 Lars stip 
17 3 - 5 Jarre  schot  9 11 - 11 Lars schot 
18 4 - 5 Jade  onder korf  10 11 - 12 Pieter Verhaegen schot 
21 4 - 6 Taïssa Vervoort schot  11 12 - 12 Jarre  stip 
22 4 - 7 Simon Van Nuffelen schot  14 13 - 12 Lars schot 
23 4 - 8 Zahra Verhoeven stip  16 14 - 12 Lars stip 
23 4 - 9 Van den Broeck Lynn inloop  16 15 - 12 Jarre  schot 
25  4  - 10 Jef Vervliet inloop  17 15 - 13 Zahra Verhoeven stip 
             20 16 - 13 Jade  onder korf 
             21 17 - 13 Jade  schot 
             23 18 - 13 Maite  achter korf 
             23 18 - 14 Lauri Jacobs inloop 
             24 19 - 14 Raf inloop 

 
Wat zou het worden? 
Nadat we liefst zes weken hadden stil gelegen was het maar zeer de vraag of we op onze elan van het veld zouden 
kunnen verder gaan. We hebben vijf internationals (Jarre, Jari, Sayer, Maite en Shiara) in onze rangen wat niet 
echt ten goede kwam aan de opbouw naar de zaal toe wegens nooit compleet en bovendien misten we onze “lange” 
wegens schorsing. 
 
In de voorbije oefenpartijen bewezen we dat we er toch klaar voor waren maar zou dat ook zo zijn bij de eerste 
échte wedstrijd in zaal. We hadden er alle vertrouwen in maar weten uit ondervinding dat AKC/Luma kan stunten 
zowel in de positieve als in de negatieve zin (dat werd onlangs nog bewezen tijdens de bekerwedstrijd op Ri4A). 
Tegen Meeuwen hadden we al eens geoefend op het veld en we wisten dat het een meer dan haalbare kaart moest 
zijn mits niet aan onderschatting te doen en laat dat nu juist zijn waar het schoentje al eens durft wringen. 
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
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Ondermaatse start 
Vanaf aanval één van Meeuwen zagen we al dat het bij de onzen niet goed zat. Er werden die eerste aanval liefst 
vijf kansen genomen door de tegenstanders en we constateerden een gebrek aan rebound en niet alert genoeg 
verdedigen, een teken aan de wand? Nochtans was de eerste bal van Sayer meteen raak en stonden we al vlug met 
0 – 1 aan de leiding, Meeuwen duwde echter door met de twee kleine heren Jef Vervliet en Simon Van Nuffelen 
(die onder hun beiden zes van de tien Meeuwentreffers binnen legden de eerste helft).  Bij ons was het huilen met 
de pet op, slechts 4 doelpunten (2 van Jarre en 1 van Sayer en Jade) is ondermaats en daarmee kan je normaal 
gezien tegen geen enkele ploeg winnen! 
Alles liep verkeerd, slechte passes, slechte schotkeuzes, geen rebound en een belachelijk laag schotpercentage 
waren ons deel. Deze ploeg straalde geen vertrouwen uit, wilde niet dat “stapke meer” doen voor elkaar en leek een 
vogel voor de kat. We hoorden zowaar de bijzonder weinige rood-zwart supporters iets zingen toen hun ploeg 
AKC/Luma leek weg te spelen. Want laat ons toegeven Meeuwen was veruit de betere ploeg, Wij kwamen niet in 
het stuk voor en waren maar een flauw afkooksel van onszelf. We hadden ons de eerste zaalwedstrijd wel anders 
voorgesteld. In plaats van uit te pakken met sprankelend spel (wat in de voorbije oefenwedstrijden wél kon) was 
het bang afwachten hoe ver Meeuwen zou uitlopen. Het waren er liefst 6 aan de rust en dat was niet overdreven. 
 
Wissels maken alles goed, U19-ers nemen het voortouw 
Ook Bo en Ilja zijn uiteraard niet blind en hadden gezien dat het anders moest. Er werd gewisseld van vak zodat 
Sayer en Jarre samen kwamen te staan en Lars en Rafke kwamen Dennis en Siebe vervangen. Een gouden zet zou 
later blijken want het draaide meteen de goede richting uit. De debatten werden ingezet met een twee op twee van 
Jarre en we waren vertrokken. Nog even pruttelden de Trekvogels tegen maar met doelpunten van 
achtereenvolgens Jiska, Shiara, Jarre en twee keer goudhaantje Lars kwamen we gelijk na nog geen 10 minuten 
in de tweede helft, van een ommekeer gesproken. Een zes doelpunten achterstand werd rechtgezet op een kleine 
negen minuten en neem van mij aan dat onze twee youngsters daar voor veel, zelfs voor alles, tussen zaten. 
Grandioos hoe Lars en Raf hun wedstrijd speelden, no stress, steeds de goede keuzes maken en vooral ALTIJD in 
beweging. Rafke, die al eens verweten wordt van iets té individualistisch te spelen en niet te kunnen rebounden 
bewees dat dit een lachertje is en pakte zowat alles wat er te pakken was en zette zijn tegenstander onder de paal 
voor schut, maatje Lars troefde de uitermate lange Pieter op alle vlakken af en bracht een staaltje van efficiëntie 
op de vloer. Wie zei dat we niemand hebben die “inside” gaat? Die kwam bedrogen uit want we hadden in één en 
hetzelfde vak drie mensen (Raf, Lars én Jiska) die dat wel doen. Het talent van beide heren zorgde voor de 
kentering en hiermee werd nog maar eens bewezen dat het goed zit voor de toekomst van AKC/Luma, met ook nog 
enkele andere toppertjes in de ragen van onze U19 zitten we gebeiteld! 
 
Vertrouwen terug gevonden 
Plots vond ook de rest van ons team zijn vertrouwen terug en werd Meeuwen van het veld gespeeld. Met nog twee 
treffers van Jarre (zijn zesde en zevende), een twee op twee van de uitstekend spelende Jade die hiermee haar 
totaal op drie bracht, nog twee van Lars (4 in de tweede helft) een schotje van Maite en het orgelpunt door Rafke 
himself gezet met een sublieme onderschepping gevolgd door inloop werd de eerste helft volledig uitgewist en werd 
er nog een aanvaardbare 14 – 19 bij elkaar gebald. We hebben al vele remontes gezien van rood-wit, deze was er 
echter eentje die tot de verbeelding spreekt: van zes goalen achter naar vijf doelpunten voor op 25 minuten, nooit 
gezien! 
 
De spelers (enkel tweede helft, voor de eerste helft geven we gans de ploeg een ondermaats!) 
Shiara: was weer de redder in nood in vele gevallen en scoorde een sublieme inloper na eerst op de grond te hebben 
gezeten en dan sneller recht te komen dan haar tegenstreefster kon draaien… 
Maite: pikte haar doelpuntje mee, speelde iets te onopvallend deze keer 
Jade: sterke tweede helft bekroond met drie doelpunten 
Jiska: kon deze keer aanvallend niet brengen wat we van haar verwachten, maar deed het fantastisch in 
verdedigend opzicht, als je Zahrah Verhoeven kan beperken tot nul speelgoals en er zelf toch nog eentje binnen 
legt heb je een zeer degelijke wedstrijd gespeeld 
Sayer: zijn eerste bal was binnen maar dar bleef het aanvallend bij, met maatje Jarre naast zich liep het in de 
tweede helft echter uitstekend en speelde hij ten dienste van de ploeg weer een uitstekende partij 
Jarre: had het verdedigend moeilijk tegen de aalvlugge Jef, dankzij de ingreep van de coach beterde dit de tweede 
helft volledig en als de nood het hoogst is, was ook nu weer aan de orde, hij legde er netjes zeven binnen en blijft 
onze absolute topspits 
Rafke: viel in en speelde alsof hij er altijd had opgestaan, onvoorstelbaar beweeglijk en prachtig spelend en 
uitdelend voor zijn vak, een lust voor het oog om hem aan het werk te zien 
Lars: sublieme invalbeurt, speelde reboundend erg sterk en slim , wist er twee van ver binnen te leggen en lokte 
met zijn drive naar binnen ook nog eens twee stippen uit die hij keurig omzette 
Dennis en Siebe: speelden aanvallend een onzichtbare wedstrijd en waren misschien iets té zenuwachtig aan hun 
eerste wedstrijd begonnen. Verdedigend deden ze zeker hun werk. Deze keer niet top maar dat we ze nog gaan 
nodig hebben en kunnen gebruiken staat als een paal boven water. Een verloren strijd is lang geen verloren oorlog! 
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En hoe moet het nu verder? 
Dat we over bijzonder veel talent beschikken is duidelijk, hoe we daar verder mee moeten is een zaak voor Bo en 
Ilja. De juiste mensen brengen op de juiste momenten, gepaard gaande met de juiste vervangingen doorvoeren is 
blijkbaar iets dat in hun genen zit, want deze overwinning schrijven we toe aan het maken van de juiste keuzes als 
het nodig was. De mogelijkheid om veel te wisselen is er, als dat dan resultaat oplevert zijn we daar bijzonder 
tevreden mee. Volgende week komt Jari terug uit schorsing en weten we dat het moeilijk selecteren wordt voor ons 
duo maar ook dat het weer niet makkelijk zal zijn in Merelbeke, we hebben er echter alle vertrouwen in dat ook dit 
goed zal uitpakken mits de juiste mensen te brengen en dat we rekenen op een vier op vier. 
 
Twee scheidsen in plaats van één: zeker geen voordeel, wel meer kosten! 
We zagen het fenomeen al opduiken tijdens de oefenwedstrijden en nu konden we het aanschouwen tijdens een 
échte wedstrijd en wat we al dachten werd ook bevestigd: we waren geen fan van het systeem en zijn het zeker niet 
geworden! Was het beter t.o.v. vroeger mét linesman, zeker niet. De clubs betalen nu meer geld aan twee 
volwaardige scheidsen dan vroeger aan een scheids en een linesman, dan moet het beter zijn dan vroeger en dat 
was het zeker niet. Waar zijn de Maarten Van Ochs, de Danny Van den Bergen en de Michael Janssensen naartoe? 
We missen hen nu al. Wie van beiden nu de touwtjes écht in handen heeft is ons een complet raadsel, we weten 
alleen dat we de prestatie van beide scheidsen matig vonden. De “loop”-regel is volgens ons niet aangepast en moet 
dus nog altijd gefloten worden zoals dat vorig seizoen het geval was, of hebben we het mis? Dat je bij een mooie 
actie met een doorloopbal voor de eindactie iets toleranter bent daar kunnen we nog inkomen, dat je bij het begin 
van deze actie drie passen mag zetten om je tegenstrever te verschalken daar zijn we het niet mee eens, anders 
moeten de regels maar aangepast worden.  
 
Reserven behalen overwinning nadat ze tot het uiterste moesten gaan 
En als we het hierboven dan toch over “lopen” hebben komen we naadloos bij de reservenwedstrijd en hun scheids, 
die we in het niet zo verre verleden al meermaals in de fout zagen gaan tijdens een reservenwedstrijd en een 
U19A-wedstrijd van de onzen. Wat de Nederlandse dame in kwestie nu neerpootte grenst aan het 
onwaarschijnlijke. De regel “lopen mag in alle gevallen” draagt zij hoog in het vaandel, de regel “ga naar binnen en 
ik fluit sowieso stip, of er nu iets gebeurt of niet” draagt ze nog hoger in het vaandel en als we diezelfde dame dan 
ook nog een aanval zien afbreken wanneer Lars de bal zuiver onderschept en iemand onder de paal die alleen staat 
zien aanspelen dan kunnen we helemaal niet meer volgen. Ook de Nederlandse scheids niet, die inziet dat ze fout 
zit en die bij de eerstvolgende bal probeert te compenseren met een stip … aan de andere kant. Gelukkig dacht ze 
aan het einde dat AKC/Luma de betere ploeg was en gaf ze rood-wit in de laatste seconden een stip cadeau voor 
een ingebeelde fout op Rafke, waardoor de beste ploeg uiteindelijk toch nog won. 
Onze B-ploeg had het zichtzelf nochtans, net zoals de eerste ploeg, bijzonder moeilijk gemaakt door 9 – 4 achter te 
komen, maar won uiteindelijk in extremis toch nog en zit dus op schema, volgende week geen steken laten vallen 
blijft de boodschap! 
 
Naar Floriant 
Volgende week trekken we naar Floriant en dat wordt zeker geen makkelijke verplaatsing, wetende dat 
Boeckenberg daar deze week niet verder kwam dan een 25 – 25 gelijkspel. Het zal dus nodig zijn om alle mogelijke 
supporters mee naar sporthal Ter Wallen in Merelbeke te laten afreizen. Onze suppo’s bewezen afgelopen zaterdag 
al dat ze een bijzonder grote invloed op ons team hebben en dat zal volgende week niet anders zijn. Willen we de 
kruisfinales halen zal het noodzakelijk zijn om met z’n allen in Merelbeke te verschijnen. 
Onze suppo’s bleven vorige zaterdag gedurende de volledige vijftig minuten achter ons team staan, ook wanneer 
we op een zes doelpunten achterstand kwamen (hoe anders dan de Meeuwen-supporters die we alleen hebben 
gehoord wanneer hun team aan de leiding stond) en trokken o.l.v. Bob en zijn trommels onze ploeg over de streep. 
Dat jullie van levensbelang zijn voor Sayer en Co is duidelijk, dat jullie er dan volgende zaterdag niet zouden zijn 
zou een enorme teleurstelling zijn. Zeg niet “Naar Merelbeke, da’s te ver en zo laat op de avond…”, de spelers en 
supporters van Floriant moeten zulke verplaatsingen elke 14 dagen maken en zij zeuren daar ook niet om.  
Geen enkele reden is goed om niet te verschijnen, spreek onderling af, spreek af om te carpoolen en verschijn 
massaal in Floriant, we maken er daar een feestje van! Laat uw team niet in de steek! 
 

Spreuk van de Weuk 
’t Is bewezen: alleen maar een dreun, 

is onvoldoende als steun !! 
 

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 
 

20u45: FLORIANT A - AKC/LUMA A (Merelweke, Ter Wallen) 

18u45: FLORIANT B - AKC/LUMA B (Merelweke, Ter Wallen) 

17u15: FLORIANT C – AKC/LUMA C (Merelweke, Ter Wallen) 
Cortois Ellen – De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Dirkx Imke – Driesen Shiara – Driesen 
Yamina – Duchesne Thalia – Francken Amber – Frensh Jiska – Grootaert Yent’l – Leprince Shari – Merckx Jana – 
Peeters Steffi – Rottiers Jade – Sporen Niki – Vanherck Elke 
Campsteyn Aaron – De Ley Jarre – De Ley Jelle – De Ley Siebe – De Ryck Raf – De Vogelaere Dennis - Deloffer 
Jenthe – Duchesne Andreas – Fontyn Sten – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet 
Simen – Van Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Herck Robbie – Vervoort Yari 
 

ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 
 

10u00: AKC/LUMA 2 – VERDE  2 (Merksem – Kwik Indoor) 
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 
 

09u00 : AKC/LUMA 3 – FLORIANT 3 (Merksem – Kwik Indoor) 
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 
 

1/12/2018 10:10 AKC/LUMA U12 APPELS U12 A    Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 11:15 AKC/LUMA U16 B SIKOPI U16 A    Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 12:35 AKC/LUMA U16 A VOBAKO U16 A     Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 14:15 AKC/LUMA U19 B  MINERVA U19 Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 15:50 AKC/LUMA U19 A VOBAKO U19 A    Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 17:35 AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 19:00 AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 20:45 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A Merksem - Kwik Indoor 
1/12/2018 19:45 PUTSE 2 AKC/LUMA 2 Putte – Gem. Sporthal 
1/12/2018 14:30 HOBOKEN/MERCURIUS U14 A  SPARTACUS/NDN U14 Hoboken - Sorghvliedt 
2/12/2018 10:30 PUTSE 4 AKC/LUMA 3   Putte – Gem. Sporthal 

 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

Promoleague U16 A VOORWAARTS U16 A   AKC/LUMA U16 B 11  11 
Promoleague U12 A  FLORIANT U12 A   AKC/LUMA U12 2  4 
TOPLEAGUE C MEEUWEN C AKC/LUMA C 13  6 
TOPLEAGUE B MEEUWEN B AKC/LUMA B 14  15 
TOPLEAGUE A MEEUWEN A AKC/LUMA A 14  19 
Topleaque U16 AKC/LUMA U16 A ASKC U16 A 28  7 
1STE GEW B AKC/LUMA 2 BLAUW WIT 2 10  11 
1STE GEW F AKC/LUMA 3   BLAUW WIT 3 8  12 
Topleague U19 TEMSE U19 A  AKC/LUMA U19 A 18  24 
Promoleague U14  B LEUVEN U14 A    SPARTACUS/NDN U14 6  10 
Promoleaque U19 A SIKOPI U19 AKC/LUMA U19 B  14  21 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 5 

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 

ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 NOVEMBER 2018 
 

Datum Uur Thuis Bezoekers Inkom van  tot Wie Tafel Schotklok 

24/11/2018 15:45 FLORIANT U19 AKC/LUMA U19 A Serge 

24/11/2018 20:45 FLORIANT A AKC/LUMA A Inge 

25/11/2018 9:00 AKC/LUMA 3   FLORIANT 3 geen inkom Sandra 

25/11/2018 10:00 AKC/LUMA 2  VERDE 2 geen inkom Sandra 

25/11/2018 11:00 SPARTACUS/NDN U14 VOORWAARTS U14 A 10u45 t/m 11u00 fam Van Mieghem Sandra 
 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 Zaterdag 1  december ,  om  12.30  uur :  Verde - AKC/Luma  
 Zaterdag 8 december: KBKB-tornooi KTA Kapellen (Pastoor Vandenhoudtstraat 8, Kapellen): 

o -17.00 uur: AKC/Luma - HMKC 
o -18.00 uur: AKC/Luma - Ekerse 

 Zaterdag 12 januari 2019: 15.10 uur: Temse - AKC recreanten (Steendorp - Het gelaag) 
 

BERICHTEN 
 

TWIZZIT 
Via Twizzit kan je: 

 Inschrijven en eventueel betalen voor onze restaurantdag van 2/12/2018 
 https://login.twizzit.com/v2/public/form/8ddc7ed8d1f6d1ec4fd77e9240b31c70  
 Een zaalabonnement bestellen (nog tot uiterlijk zaterdag 24/11) 
 https://login.twizzit.com/v2/public/form/db65c2125a420f546be8f2b4dc09da43 
 Koekjes bestellen  

https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 
 Inschrijven voor onze nieuwjaarsreceptie van 4/1/2019 
 https://login.twizzit.com/v2/public/form/53a69ac860b747a7a44f62dce82d2b3a  
 Onze kunstgrasvelden sponsoren 
 https://login.twizzit.com/v2/public/form/7a8510c1c452a467ebd1cf2d1e7b2370 
 Bestellen via onze webshop 

https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
 

BELANGRIJK: 
Als je een betaling doet via Twizzit zal je betalen aan POM en niet rechtstreeks aan AKC/Luma. POM is de 
maatschappij waarmee we in zee zijn gegaan om de online betalingen te regelen. Geen paniek dus, je hebt dan wel 
degelijk aan de juiste betaald en het geld komt in ieder geval op onze rekening terecht. 

Pit 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Het eerste weekend van de nieuwe zaalcompetitie zit erop en we kunnen niet zeggen dat het van een leien dakje 
verliep. Zowel onze reserven als onze fanions moesten diep gaan om gedoodverfde degradatiekandidaat Meeuwen 
eronder te houden. We werden in beide wedstrijden de eerste helft van het terrein gespeeld en kwamen terug in de 
tweede helft, en hoe… Onze fanions deden het met grote klasse, bij de reserven moesten we wachten tot in de 
laatste seconden om de zege binnen te halen. Onze C-ploeg had een complete off-day en bracht er werkelijk niets 
van terecht met een logische dikke nederlaag als gevolg. Onze beide gewestelijke ploegen waren niet opgewassen 
tegen Blauw-Wit. 
Bij de jeugd verloren we slechts 1 puntje op 12 met overwinningen van de U12 en de U14, de U16B speelden gelijk 
tegen Voorwaarts en de U16A hielden schotoefeningen en kegelden er 28 binnen tegen ASKC. Bij de U19A werd 
het een al bij al makkelijke overwinning tegen Temse en ook de U19B speelden een knappe partij en wonnen 
makkelijk. 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 21 
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: € 33,37 in de pot voor volgende week 
 
4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
 

Restaurantdag (Kern en Albert) op zondag 2/12 – INSCHRIJVEN VIA TWIZZIT 
We nodigen alle AKC/Leden vrienden en sympathisanten uit op onze restaurantdag op zondag 2 december in onze 
kantine. De lunch start tussen 12.30 en 13.00 u, je bent welkom vanaf 12.00 u om te aperitieven. Deze 
restaurantdag is volledig ten voordele van de sponsoring van onze nieuwe aan te leggen kunstgrasvelden. Onze 
super house-kok Albert Denie zorgt weer voor een culinair hoogstandje, onze kernspelers zorgen ervoor dat jullie 
correct en snel bediend zullen zijn. 
  

Op het menu voor de volwassenen: 
 Ardeens voorgerecht 
 Tomatenroomsoep met ballekes 
 Steak met champignonroomsaus kroketten 
 Trio van Bavarois 

Dit alles voor de bodemprijs van 25 euro. 
  

Op het menu voor de kids: 
 Tomatenroomsoep met ballekes 
 2 curryworsten met kroketjes 
 Cornetto 

Dit alles voor de bodemprijs van 9 euro. 
 

NIEUW: Inschrijven tot uiterlijk 25/11 bij voorkeur via Twizzit of anders via patrick.van.dyck@gmail.com. Je 
kan volgende link gebruiken: https://login.twizzit.com/v2/public/form/8ddc7ed8d1f6d1ec4fd77e9240b31c70 

Pit 
 

Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari – INSCHRIJVEN VIA TWIZZIT 
Omdat we de voorbije jaren té veel hapjes en té veel drank hadden voorzien voor onze nieuwjaarsreceptie hebben 
we besloten om van een VERPLICHTE inschrijving gebruik te maken voor onze leden en hun familie. Indien je 
aanwezig zal zijn op vrijdag 4 januari 2018 vanaf 19.00 u tot uiterlijk 23.00 u. De volgende dag is er een volledige 
competitiedag in Kwik Indoor zodat we het dus zeker niet te laat willen maken. NIEUW: Inschrijven kan je doen 
via patrick.van.dyck@gmail.com of bij voorkeur via Twizzit via volgende link: 
 https://login.twizzit.com/v2/public/form/53a69ac860b747a7a44f62dce82d2b3a 

Pit 
 
Volgend jaar staan volgende activiteiten op het programma: 
 

 Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 4 mei  2018 in onze nieuwe chalet) 
 Après Ski Party op 5/4 
 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 zaterdag 18 mei 
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 

Pit 
 

 
5. ABONNEMENTEN ZAAL – LAATSTE KANS 
Ook dit jaar zullen er weer zaalabonnementen te koop zijn. De prijs voor de wedstrijden van onze fanions bedraagt 
dit seizoen 8 euro. We bieden de abonnementen aan de prijs van 45 euro aan, zodat je twee wedstrijden cadeau 
krijgt. Enige vereiste is dat je dit doet via Twizzit en VOORAF stort. Indien je betaling niet ten laatste op 17 
november op onze rekening staat kunnen we geen abonnement meer maken. De zaalabonnementen zullen de 
eerste competitiewedstrijd die we thuis spelen aan de inkom voor je klaar liggen.  
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NIEUW:  
Bestellen kan via onderstaande link of via bestelling én cash betaling bij Chris (chrisvanriet2@gmail.com) 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/db65c2125a420f546be8f2b4dc09da43 Overige prijzen: 
Fanions: € 8 - +65: € 4 
U19A – U19B – U16 A: € 5 - +65: € 2,5 
Alle andere wedstrijden: € 2,5 
Gratis voor jeugd tot en met U19 

Chris en Pit 
 
6. 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 Bedeer 
 

7. 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.  

NIEUW: je kan vanaf nu gebruik maken van het inschrijvingsformulier op Twizzit. Je kan dan meteen online 
de betaling uitvoeren. Je mag uiteraard nog altijd cash betalen aan Chris Van Riet of gewon via een 
overschrijvingsformulier. Van zodra we jouw inschrijving en/of betaling ontvangen hebben zal je daarvan een 
mailtje ontvangen. Om in te schrijven kan je volgende link gebruiken: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/7a8510c1c452a467ebd1cf2d1e7b2370  
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SPONSORS KUNSTGRASVELDEN AKC/LUMA 
 

Luc Vingerhoedt (Luma) Rita Van Steenbergen 
Familie Aerenhouts-Laeremans Frank en Paula D'Hooge-Verwimp 
Jos Duchesne Thore Cordon 
Familie Duchesne en Partners Ebe Cordon 
Familie Palinckx-Verhoeven Charlotte Bocxstael 
Agidens Steffi Peeters en Wim Harrus 
François Peire Van Harneveldt Robert, Yve en Marina 
Frank Wilms Paula Verwimp 
Jef Windels Paul Boudiny 
Ronny Remeysen Yvonne Duchesne 
Sandra Kegeleers Sepp Van Mieghem 
Demets Finn Van Mieghem 
Max Bedeer Jade Van Mieghem 
Sam Bedeer Sigrid Traets 
Brooklyn De Maeyer Sven Van Mieghem 
Agnes de Boer  Gerard Van Mieghem 
Lin de Meester Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Fen de Meester Lara Grasso 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Karel Bastiaensen 
Driesen-Van Peteghem Heirman Lias en Liz 
Dewinter-Hufkens Elke Vanherck 
Anneke Peeters Yacine Vanherck 
AKC 3 Katrien Bocxstael 
Uit sympathie Yari Vervoort 
Nancy de Boer Familie Rudy en Christel Peeters 
Kevin Van den Berg Familie Benny Noens 

€ 28 160,00 
 
 
8. BESTELLINGEN WEBSHOP – NIEUW: BESTELLEN VIA TWIZZIT 
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  

 
NIEUW: Bestellen doe je via Twizzit met volgende link 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Pit 
 

9. BESTELLINGEN EN BETALINGEN KOEKJES 
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC/Luma heeft dit geld meer dan nodig! 
AKC/Luma 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! 

 
NIEUW: dit jaar kan je ook bestellen via Twizzit en meteen online betalen. Je zal een mailtje van ons krijgen 
als we je inschrijving en/of betaling ontvangen hebben. Gebruik hiervoor volgende link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 

Carine en Pit 
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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 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
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 Sinterklaas 
We noteerden volgende inschrijvingen voor het Sinterklaasfeest: Matz en 
Manou Van den Brande, Saige en Jace Van Den Berghe, Lias en Liz 
Heirman, Vic Rongé, Charlotte Bocxstael, Amy en Noa Angorrilla Sanchez, 
Ferre en Casper Bruyninckx, Louiz en Feline Claessens, Jara Kurt, Max 
Bedeer, Lenn De Buck, Vic en Tibe Van Hoof, Ferre en Marie Van Hoof, Iebe 
en Matiz Rampaert, Linn de Meester, Senne Gillis, Bartosz Bankosz, Keenan 
Buts, Dien Keersmaekers, Inky Springael, Emmi Lowyck. Je kan nog 
inschrijven tot 20 november bij (anneke_v_p@hotmail.com) of 
(jeugdevenementencel@gmail.com). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JEUGDFLITSEN 
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3. Koekjesverkoop (eerste bestelronde is afgesloten) 
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 een zweeds havermoutkoekje met een voetje in chocolade: 
een gezonde aanrader!). De bladerdeegkoekjes hebben het assortiment verlaten. De eerste bestelronde is afgelsoten 

maar je kan nog bestellen voor de tweede ronde. Daarvoor moeten de bestellingen binnen zijn bij 
Carine Duchesne (Marc.Bocxstael@telenet.be) ten laatste op zondagavond 03/02. Je kan ook zeer 
gemakkelijk bestellen via Twizzit. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 
op de prijs van onze jeugduitstap. 
 
 

 
 
 
We noteerden volgende bestellingen: 
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4 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  
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, 
bedrukking van naam kost €5. 
 

NIEUW: Bestellen doe je via Twizzit met volgende link 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
 

 

 
5. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter- en zaalprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
Eerst en vooral, een roostertje met info, waar, wanneer en door wie er getraind wordt. 
Graag steeds 10 minuten op voorhand aanwezig in de zaal aub. 
ploeg wo zat zaal uur kledij 
U6  X Gymzaal: SB De Kangoeroe 

Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne 
14u00-15u00 Turnpantoffels 

Shortje, T-shirt 
U8  X Zie boven 12u30-14u00 Zie boven 
U10 X  Sporthal: Ertbruggen 

Ertbruggenlaan, 2100 Deurne 
18u00-19u00 sportkledij 

U10  X Kerkske  
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne 

10u00-11u30 Zie boven 

 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 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 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 49 45), 

Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9  Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15) 
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Bijzonderheid: 
1. In deze zalen zijn geen cafetaria, wel kleedkamers 
2. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen apart in de jeugdflitsen verschijnen, dus wekelijks nakijken. Indien er op 

een zaterdag speelgelegenheid wordt voorzien vervalt de training en wordt dit wedstrijd 
datum wat Voor wie 
Wo 21/11  Zaaltraining U10 
Za 24/11 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Scaldis-AKC/Luma om 11u00 sporthal Wilrijkse pleinen 
Wedstrijd U10 AKC/LUMA-ASKC om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 

U6, U8 
U10 

Wo 28/11 Zaaltraining U10 
Za 1/12 Sint en Piet op AKC/LUMA, vanaf 14u00 zijn alle ingeschreven kindjes, 

hun ouders en grootouders welkom. Info staat apart in de jeugdflitsen, dus 
geen training voor U6 en U8 
Zaaltraining voor U10 

Alle ingeschreven 
kinderen van 0 tot 8 
jaar 
U10 

Zo 2/12 Restaurantdag op AKC/LUMA, Zie aparte info in flitsen Voor wie inschreef 
Wo 5/12 Zaaltraining U10 
Za 8/12 Zaaltraining 

Wedstrijd U10 AKC/LUMA-Rijko om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 
U6, U8 
U10 

Wo 12/12 Zaaltraining U10 
Za 15/12 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 AKC/Luma-Spartacus om 13u00 in zaal Kerkske 
Wedstrijd U10 AKC/LUMA-Leuven om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 

U6, U8 
U10 

Wo 19/12 Zaaltraining U10 
Za 22/12 Kersttraining: kerstmutsen en kerstattibuten mogen meegebracht 

worden, onze coaches verrassen de U6-ertjes. 
Zaaltraining 

U6 
 
U8 en U10 

24/12-
6/01 

Kerstvakantie:   
Vrolijk kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

 

Vr 4/01 Nieuwjaarsreceptie op AKC/LUMA voor alle jeugdleden en hun ouders 
Zie aparte info in de flitsen 

Alle feestneuzen die 
inschreven 

Za 5/01 Zaaltraining 
Wedstrijd U10 AKC/LUMA -Minerva: 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 

U6, U8 
U10 

Wo 9/01 Zaaltraining U10 
Za 12/01 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Wo 16/01 Zaaltraining U10 
Za 19/01 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Spartacus-AKC/Luma om 13u30 in sporthal Kiel 
U6en U10 
U8 

Wo 30/01 Zaaltraining U10 
Za 2/02 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Scaldis-AKC/Luma om 11u00 sporthal Wilrijkse pleinen 
Wedstrijd U10 Leuven-AKC/Luma: 15u20 in Sportoase (14u45 aanwezig) 

U6 
U8 
U10 

Wo 6/02 Zaaltraining U10 
Za 9/02 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Woe13/02 Zaaltraining U10 
Za 16/02 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Catba-AKC/Luma om 16u00 zaal Ertbrugge 
U6 en U10 
U8 

Wo 20/02 Zaaltraining U10 
Za 23/02 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Wo27/02 Zaaltraining  U10 
Za 2/03 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 AKC/Luma-Scaldis om 13u00 in zaal Kerkske 
U6 en U10 
U8 

4 –10/03 Krokusvakantie: geen training  U10 
Za 9/03 Carnaval op AKC/LUMA voor allen van 2 tot 12 jaar, (ov)zie aparte info 

in de flitsen 
U6, U8, U10 en U12 

 
…en dan keren we terug naar het hopelijk zonnige AKC/LUMA-terrein…JIEPIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Winterachtige en sportieve groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, 
Vanja en Jana,   

Agnes 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 24 november 2018 

Speelgelegenheid U8  
U8: 11u00: Scaldis - AKC/Luma 
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 10u30 in de zaal Jeugdleiders: Yamina, Imke, Bert en Jens 
Wilrijkse Pleinen Vogelzanglaan 6 , 2610 Wilrijk   
 

Speelgelegenheid U10 
U10: 10u20: AKC/Luma – ASKC 
Buloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Huyben Nette, Van Hove Amy 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp 
Bijeenkomst: 9u55 in de zaal Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Zaal Kerkske te Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne  

 
 

Competitie 
14u15: Promoleague U12 A: Ago Aalst U12 A – AKC/Luma U12 A 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 13u00 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
Moorsel Faluintjes Beugemstraat 24, 9310 Aalst 

 
17u00: Topleaque U16: Ago Aalst U16 - AKC/Luma U16 A 
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: 16u00 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Moorsel Faluintjes Beugemstraat 24, 9310 Aalst 
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Zondag 25 november 2018 
12u45: Promoleague U16 A: Leuven U16 - AKC/Luma B U16 B 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 12u00 in de zaal Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Kessel-Lo Sportcomples Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo 
 
16u45: Promoleague U19 A: Leuven U19 A – AKC/Luma U19 B 
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: 16u00 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Kessel-Lo Sportcomples Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo 
 
11u00: Promoleague U14 B: Spartacus/NDN U14 – Voorwaarts A 
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 in de zaal Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 
15u45: Topleague U19: Floriant U19 – AKC/Luma U19 A 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 15u00 in de zaal Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Merelbeke, Ter Wallen Sportstraat 1 9000 Gent 
 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U16A 
 
Voorbereiding zaal U16A 
Wat is een goede voorbereiding ? Hier bestaan veel theorieën over en nog veel meer meningen. Uiteindelijk wordt 
dat altijd bepaald door het uiteindelijke resultaat naar doelstellingen, evolutie en resultaten toe. Ik kan wel 
zeggen dat wat AKC en J&J hier hebben in elkaar gestoken door niet veel ploegen wordt na gedaan. We begonnen 
met een knaller tegen KV TOP B1(U17). Een ploeg die in de middenmoot speelt in wat je bij ons promoleague 
(groeipool) zou noemen. Wat direct opviel, was het enorme tempo waarmee er werd gespeeld: breed en diagonaal 
met veel doelpogingen …. dus echt op z’n “Hollands”. Aan de rust leidden we met 5-6 om te eindigen met 11-12 
winst. Mede door de noodzakelijke gewenning aan de schotklok en door het enorme tempoverschil met onze 
competitie werkten we die dag echt slecht af (12%), maar lagen we op spelniveau, technisch kunnen en inzicht wel 
boven en had de uitslag een groter verschil moeten/kunnen weergeven. Maar dit was dus al zeker geen slechte 
start van de voorbereiding.  
 
Nadien volgende de Beker van Antwerpen. Ondertussen een traditie om de “Antwerpse” ploegen te leren kennen in 
zaal en te zien waar je zelf staat. Na winst tegen ASKC en VW was het tijd voor de finale.  Tijdens de finale 
werden we geconfronteerd met één van onze grootste uitdagers in BE, de purple monkeys en werd het een thriller 
met verlengingen nadat de reguliere wedstrijd eindigde op 9-9. Tijdens deze verlengingen sloeg de machine aan en 
was de veer gebroken bij Temse  zodat het uiteindelijk nog 17-10 werd. Eerste klein prijsje binnen!  
 
Temse zal samen met Vobako en Putse onze grootste concurrent worden en met BKC als scherprechter, denk ik. 
Zoals het 2 jaar geleden ook al een feit was, is het nu opnieuw dat “ons” spelletje tegen een grote ploeg als Temse 
altijd stroever gaat en dit is iets om zeker in de verdere competitie in het achterhoofd te houden.  
 
We eindigen de voorbereiding op een onmenselijk uur in Dordrecht op een dag waarop heel Antwerpen vast zat …. 
Stress op alle fronten en spijtig, door uren aanschuiven en extra schoolverplichtingen,  haalden sommigen de 
wedstrijd niet, maar diegenen die er wel waren, hebben genoten en vooral gezien wat echt korfbal is op U16/U17 
niveau. We traden aan tegen Oranje-Wit B1/U17 (op het veld nummer 4 in NL) en dus pas een echte waardemeter 
om te zien waar we staan. We starten een beetje onder de indruk en vooral ook onder zware druk door een 
fenomenale afwerking van hen (+30%) en een verschroeiend tempo.  
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Dit is zoals kijken naar Champions league (lees NL competitie) en de pintjes league (lees BE competitie). Bij die 
laatste zoeken we naar de FF knop en bij die eerste denken we dat die altijd opstaat. Het is daar dat de klepel 
hangt, het is daar dat je leert korfballen en het is daar dat BE het verschil kleiner kan maken. Aan de rust 
stonden we 15-6 in het krijt door de overdondering, maar in de 2de helft hebben jullie laten zien dat jullie je voet 
bijna naast die van hen kan zetten. We eindigen de match met een 19-16 nederlaag maar met in de 2de helft echt 
mooi korfbal. Er is nog hoop en talent aanwezig. Hopelijk volgen andere ploegen dit voorbeeld. In de loop van de 
competitie gaan we nog meer in NL oefenen  naar ik heb vernomen. Dit wordt  dus  iets om naar uit te kijken, 
maar jullie hebben al wel laten zien klaar te zijn voor onze competitie. Succes. 
 

DN 
Competitie : 
AKC/Luma – ASKC  :  28-7 (12-4) 
(doelpunten/pogingen) 
Dames : Nina 1/8 – Lotte 3/14 – Femke 2/20 – Kadisha 5/16 (Zoé 0/3 – Lisa 0/4) 
 
Heren : Vinnie 3/13 – Brend 4/7 – Kyan 0/5 – Luwis 3/17 (Ernst 4/10 – Renzo 3/7) 
 
Onze eerste wedstrijd van de zaalcompetitie tegen de Schotenaars van ASKC. We waren hen al tegen gekomen op 
de Beker van Antwerpen en wisten wat we mochten verwachten.  Heel de wedstrijd zagen we een gedreven AKC 
dat voor elkaar speelde, de opdrachten naar behoren uitvoerde en het veld redelijk klein hield. De tegenstrever 
maakte het ons nu niet bepaald echt moeilijk, maar een afwerkingspercentage van 22,5% is niet slecht. Streefdoel 
is 25% dus we groeien geleidelijk aan hiernaartoe. Denk aan de opdrachten, klein spelen maar vergeet niet dat een 
doorloper ook telt. Hier bedoel ik mee dat we soms te snel willen verleggen naar het achterveld en niet altijd zien 
dat de aanvaller vooraan afkomt. Onze afwerking op “onze” zone (2 à 4m) ligt heel hoog maar die onder de korf is 
zeker voor verbetering vatbaar: daar werden wel behoorlijk wat kansen verkwist.  Een naar mijn mening goede zet 
van J&J is dat de penalty genomen wordt door diegene die hem heeft uitgelokt en de wonderen zijn de wereld niet 
uit want ik heb ‘penalty’ en ‘trainen’ in 1 en dezelfde zin gehoord uit de mond van Jan. Hop naar de volgende 
match tegen de Ajuinen, spijtig nog geen karnaval maar maak er toch maar een leuk potje van. 
Succes toppers. 

DN 
 

U16B 
 
Voorwaarts A - AKC/Luma B : 11-11 
Na meer dan 4 weken zonder wedstrijden mogen we dan eindelijk weer korfballen. De Diamonds hebben het EK 
gespeeld, de nationale selecties het Tornooi van Vlaanderen, maar alle anderen (lees: de grote meerderheid bij de 
jeugd) zijn noodgedwongen aan de kant gebleven. Veel te lang. En dan te bedenken dat het seizoen voor ploegen 
die mee strijden voor de prijzen tot in juni zal duren, terwijl de focus dan al lang bij de examens zou moeten liggen. 
Geen ideale situatie dus. Hopelijk loopt dit volgend seizoen voor iedereen comfortabeler. 
 

Voor de eerste zaalwedstrijd mochten we naar sporthal De Nachtegaal in Kontich om het op te nemen tegen 
Voorwaarts A. Gezien Milla helaas nog steeds ziek is, zal er wekelijks een dame van de U16 A onze ploeg 
aanvullen. Deze keer was het de beurt aan Lisa, waarvoor dank. 
 

Aanval: Evi (0/0) – Lotte (0/2) – Matthias (0/2) – Noah (3/0) 
Verdediging: Albert (1/1)/Kian (1/0) – Jolien (1/4)/Lisa (0/0) – Kia (2/2) – Rune (3/0) 
 

0-1 inloper Noah met steun van Lotte 
1-1 zeer discutabele penalty dame 
Voorwaarts 
1-2 shot Rune na pas van Jolien 
1-3 shot Jolien na doorsteekpas van Kia 
1-4 shot Noah uit rebound 
2-4 shot dame Voorwaarts 
3-4 shot dame Voorwaarts 
4-4 shot heer Voorwaarts 
5-4 inloper dame Voorwaarts 
6-4 shot heer Voorwaarts 
RUST 
6-5 shot Kia na pas van Albert 
Wissel Albert => Kian 
7-5 shot heer Voorwaarts 

Wissel Matthias => Albert 
7-6 shot Albert na doorsteekpas van Noah 
8-6 inloper dame Voorwaarts 
8-7 shot Kian na pas van Rune 
Wissel Jolien => Lisa 
8-8 inloper Rune met steun van Lisa 
Wissel Lisa => Jolien 
Wissel Lotte => Lisa 
9-8 shot dame Voorwaarts 
10-8 inloper dame Voorwaarts 
10-9 penalty Kia 
10-10 shot Rune na pas van Kia 
Wissel Jolien => Lotte 
10-11 shot Noah na pas van Evi 
11-11 shot dame Voorwaarts 
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We zijn loeihard van start gegaan, heel gretig en gefocust, wat leidde tot een 1-4 voorsprong. Maar langzaamaan 
knabbelde Voorwaarts de achterstand weg. Ze konden zelfs met een 6-4 voorsprong de rust in gaan. Waren we dan 
slechter gaan spelen? Nee, integendeel. De hele wedstrijd door werd er door iedereen goed gekorfbald. Waarom 
konden we dan niet winnen? De afwerking heeft ons wat in de steek gelaten. Aanvallend hadden we duidelijk 
overwicht. We konden nog 33 extra doelkansen afdwingen, terwijl Voorwaarts er slechts 14 kon optekenen. Maar 
de ballen rolden weer uit de korf of botsten weer weg. Reboundend hebben we het ook zeker niet slecht gedaan 
want er werden vaak lange aanvallen opgezet, dankzij de goede rebound van verschillende spelers, zowel heren als 
dames. Het was echt een leuke wedstrijd om naar te kijken. We zagen een ploeg op het veld staan die er samen 
voor is gegaan. Knap werk! 
 
Milla, we wensen je ook via deze weg een spoedig herstel en hopen je binnenkort weer terug te zien! 
 

Linda 
 

U19B 
 
Sikopi – AKC/LUMAA2 : 14 - 21 

Onze eerste officiële match als U19 in de zaal.  Wat zou dit gaan brengen?  Onze voorbereiding was er een met ups- 
en downs met als dieptepunt de verliesmatch tegen Hoboken en als positieve noot de winst tegen de eerste ploeg 
van Boechout. De trainers hamerden er op om in het nieuwe systeem te blijven geloven en hieraan te blijven 
werken. Zou dit lukken tijdens onze eerste match?  Tegenstander is Sikopi, die kennen we nog goed van de voorbije 
jaren en we wonnen, maar verloren er ook al dikwijls tegen. 
We starten als een sneltrein en komen goed in de wedstrijd.  Sikopi scoort alleen heel verre kansen en ze komen 
eigenlijk nooit in hun spel.  We verdedigen goed en bouwen onze aanvallen geduldig op zoals gevraagd was.  We 
gaan de rust in met 6 doelpunten voor.  Match gespeeld?  Nee, nee terug focus en terug goed starten is de 
boodschap.  En die was goed begrepen, we scoren direct vier keer en komen op een tienpunten kloof. Dan volgt 
onze spijtig genoeg gekende dip en doen we tien minuten niets meer goed. Zowel aanvallend als verdedigend 
maken we verkeerde keuzes. Een time-out dan maar en iedereen even op zijn plichten wijzen.  We spelen de 
wedstrijd nu slim uit en maken onze doelpuntjes nog en de eerste punten zijn binnen met een 14-21 uitslag. 
Bedenk wel dat je elke wedstrijd met de goede instelling moet starten en niet denken dat je bijvoorbeeld deze 
match in de terugronde makkelijk gaat winnen.  Het was trouwens heel leuk om Vaja naast de lijn te zien zonder 
krukken en zonder brace. 

Sonja 
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC/Luma heeft dit geld meer dan nodig! 
AKC/Luma 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/Luma een groot plezier mee. 
PS  

- Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd 
- 5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap. 

- NIEUW: dit jaar kan je ook bestellen via Twizzit en meteen online betalen. Je zal een mailtje van ons 
krijgen als we je inschrijving en/of betaling ontvangen hebben. Gebruik hiervoor volgende link:  

- https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 

 
AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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