Kon. Antwerpse Korfbalclub
“Opgericht op 21 april 1921”

Nummer 15

Weekblad

Jaargang 96

26 november 2018

WEDSTRIJDVERSLAGEN
FLORIANT A - AKC/LUMA A: 27 – 31
ZWAKKE VERDEDIGING - SUBLIEME AANVAL = WINST
Aanval:
Verdediging:
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Jari (4) – Lars (7) – Jade (1) – Jiska (2)
Sayer (2) – Jarre (9) – Maite (4) – Shiara (2)
Levi (0)
Ben Morel – Thierry Van Goidsenhoven (bedenkelijk)
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Shiara
Tom Van Houdt
Syefanie Van den Abeele
Arne Van Damme
Maite
Lars Courtens
Jari
Arne Van Damme
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Jiska
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Arne Van Damme
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Vraag die we ons vooraf stelden: blijven we ook in zaal aan de leiding?
We wisten bij voorbaat dat het moeilijk zou worden als we deze week niet geconcentreerd aan de wedstrijd zouden
beginnen. Een draak van een helft zoals vorige week tegen Meeuwen zouden we ons zeker niet kunnen
permitteren tegen Floriant. De Blue Sharks bewezen vorige week nog dat ze konden terugvechten door een
achterstand van vijf doelpunten tegen Boeckenberg nog om te zetten in een gelijkspel. Bovendien ligt de
verplaatsing naar Merelbeke ons niet écht, de laatste twee wedstrijden eindigden op een nederlaag en een
gelijkspel. We waren gewaarschuwd, indien we de punten mee naar huis wilden nemen zou er een “ploeg” tussen
de lijnen moeten staan die bereid zou zijn om van begin tot einde te “vechten” en gelukkig hadden onze boys and
girls dat ook zo begrepen.

Sterke start

Jari en Co hadden van bij aanvang door dat het vanaf minuut één moest gebeuren en schoten als een komeet uit
de startblokken. De eerste van Jari was meteen binnen en Larske bewees dat zijn prachtprestatie van vorige week
geen toevalstreffer was en nam aanvallend al vanaf de eerste minuten de maat van zijn tegenstrever en scoorde
met één van zijn eerste pogingen zijn eerste van zeven (formidabele partij alweer van onze youngster). Na een
tegendoelpunt van Floriant liet onze Maite zien waarom zij momenteel één van de sterkste dames is in de
Belgische competitie en legde koeltjes haar eerste van vier binnen. Ons Dewinterke is een enorme troef die we in
de rangen hebben, ze laat haar tegenstreefster geen schijn van kans, benut ten volle de lengte van haar armen,
waaraan geen einde lijkt te komen en scoort zelf aan de lopende band, prachtprestatie ook weer deze week! De
raak treffende dames van The Sharks brachten terug evenwicht, maar Sayer bekroonde zijn formidabele
reboundende prestatie ook nog met een treffer en binnen de zes minuten hebben we al acht treffers gezien (4 – 4)
en dat knappe aanvallende spel zou door beide partijen een ganse wedstrijd volgehouden worden. Floriant komt
dan enkele keren op voorsprong maar rood-wit heeft met onze topschutter Jarre (na zijn zeven van vorige week,
deze week liefst negen) steeds het gepaste antwoord in huis. Tot 9 – 9 blijf het gelijk opgaan en dan plaatst
AKC/Luma zijn eerste tussenspurtje (12 – 9) met heerlijke treffers van Jarre, Jari, Lars, Maite en Shiara. Er
wordt dan om en om gescoord en we gaan rusten met een 12 – 15 voorspong op het bord. Dat de wedstrijd echter
nog lang niet gespeeld was daarvan waren we ons bewust.

15 doelpunten op één helft – we blijven het doen
We presteerden het vorige week al eens een keertje tegen Meeuwen, we scoorden ook toen 15 doelpunten in 1 helft
aan een hoog afwerkingspercentage en we deden dat nu nog een keertje over. Vraag was of we dat schotpercentage
van 25 % of 1 op 4 zouden kunnen blijven volhouden. AKC/Luma was altijd gekend als één van de beste
verdedigende ploegen, zoniet dé best verdedigende, maar het gebrek aan afwerking durfde ons al eens in de steek
laten. Cijfers zijn er echter om te bewijzen dat die voor niks staan want onze fanions bleven aan datzelfde
waanzinnige percentage afwerken, maar brachten er deze keer spijtig genoeg verdedigend niet veel van terecht. In
verdediging werden keer op keer de verkeerde keuzes gemaakt, instappen wanneer dat zeker niet nodig is, niet (of
niet kort genoeg) gaan verdedigen op de beste schutters en té zwaar voorspelen met enkele domme goalen en
strafworpen tot gevolg.

En we doen er nog eentje bij
Geen erg echter als je ook de tweede helft 15 keer zou kunnen scoren, maar of dat zou lukken was maar zeer de
vraag. Ons dipje van vijf à 10 minuten moest nog komen, dus waren we er niet gerust in bij aanvang van de
tweede helft. Maar AKC/Luma zou zichtzelf niet zijn als ze ook deze keer weer niet zouden stunten. En of ze dat
deden… Geen 15 maar liefst 16 doelpunten op een helft om te eindigen met een “dertiger” is magisch en het
dipje… dat bleef deze keer volledig achterwege. Onder aanvoering van rebound kings Jari en Sayer mochten de
anderen erop los kegelen en bleven ze ook binnen gooien aan een formidabel percentage. Lars speelde kat en muis
met zijn tegenstrever, had het in verdediging moeilijk tegen Floriantspits Arne en werd wijselijk rust gegund in
verdediging, waar Levi telkenmale zijn plaats kwam innemen en dat voortreffelijk deed. Zelf bleef Larske de meest
sublieme combinaties op de vloer leggen en scoorde enkele pareltjes van doelpunten. In het andere vak stond er op
de trefkracht van Jarre geen maat en ook onze dames mengden zich in de debatten want ook Jade en een
formidabel verdedigende Jiska kwamen zich bemoeien met de debatten.

Floriant kom terug in de match
Wat we vreesden gebeurde ook, Floriant knokte zich letterlijk en figuurlijk terug in de wedstrijd en kwam terug
tot 27 – 27, maar geraakte er gelukkig nooit op en over. Met nog 4 minuten op de klok bewezen de onzen dat ze
over meer dan voldoende weerbaarheid beschikken en trapten ze een laatste keer het gaspedaal diep in met een
vier op een rij als gevolg. Maite, Jarre, Jari en Jiska plaatsten het orgelpunt en Floriant werd verweesd achter
gelaten met een meer dan verdiende 27 – 31 zege voor de onzen. Wat een wedstrijd: 58 doelpunten of een
gemiddelde van meer dan één doelpunt per minuut, fantastisch!

AKC-Flitsen

Pagina 2

Met dank aan de coach van de tegenpartij
Het scenario van “ik moet acht wissels doen of ik ben geen goede coach” zagen we ook nu weer opduiken. Meer en
meer coachen zien we nu gebruik maken van de acht wissels. Maar moet dit ten koste van alles gebeuren, daarover
hebben we onze bedenkingen. Wanneer Floriant de best scorende heer er als achtste vervanging afhaalt en hem
bijgevolg niet meer kan terugbrengen in aanval kunnen we daar alleen maar dankbaar voor zijn. Bedankt Kevin!

Scheidsrechters: een drama
We lieten jullie vorige week al weten dat we totaal geen voorstander zijn van het “duo-fluiten” en we zijn in onze
mening voorbije zaterdag alleen maar gesterkt. Hoe onconsequent kan een duo fluiten? De ene staat met zijn neus
op een duidelijke fase van “vallende” (spijtig genoeg nog altijd niet uit onze reglementen gehaald, dus moet je dat
fluiten) grijpt niet in en er volgt een doelpunt uit voor Floriant, de andere fluit aan de andere kant (terecht) wél
vallende tegen AKC/Luma. De ene staat met zijn neus op een fase van zuivere strafworp wegens verdedigen langs
achter en de arm van de tegenstrever raken (bij een vrijworp van Jarre) en fluit verdedigd, de andere keurt een
doelpunt waarbij hetzelfde gebeurde (terecht) goed. De “loop”-regel werd ook nu consequent aan de laars gelapt.
Bovendien is het ons een compleet raadsel waarom diegene die het verste van de actie staat een fout fluit terwijl
diegene die er het dichtste bij staat geen fout heeft gezien en helemaal niet fluit… Het blijft raar dat de best
geplaatste (in dit geval ook de beste van de twee) soms wordt overruled door de ander.
Ben Morel floot een redelijke wedstrijd, we hebben hem trouwens ook in het verleden nooit kunnen betrappen op
enige partijdigheid, hij ging echter mee ten onder aan het niveau van zijn collega, waarvan we ons nog steeds niet
van de indruk kunnen ontdoen dat hij graag “tegen” AKC/Luma fluit. Als hij in de geburen is lijkt er ook altijd wel
ergens een gele kaart uit de kast te vallen. Nu was deze voor Ilja, in vorige confrontaties waren er twee voor Jari,
waardoor deze laatste de voorbije wedstrijd moest missen tegen…. juist: Meeuwen!
Dus wat betreft het “duo-fluiten” I rest my case, afvoeren die handel en terug de good old linesman erbij. Danny
(linesman Ben Morel) en Eddy (linesman Van Goidsenhoven) hebben in het verleden meermaals hun meerwaarde
bewezen, iets wat we nu zeker niet kunnen zeggen. We hopen dat de andere duo’s het wél naar behoren doen, dan
moeten we misschien onze mening herzien want in sommige andere wedstrijden was het wél goed.
Ook het feit dat er slechts vijf duo’s in de topleague fluiten en dat die geen wedstrijden van hun eigen ploeg mogen
fluiten wil zeggen dat die duo’s veel te snel terug dezelfde ploeg fluiten. Het feit dat het vijfde duo (er zijn slechts
vier wedstrijden in de topleague) om de vijf weken vrij is stemt ook tot nadenken. Kunnen deze mensen dan niet in
de promoleague gebruikt worden? We kampen met een scheidsrechters tekort maar laten wel elke week twee
zogenaamde toparbiters langs de kant. Misschien het overdenken waard?

B-PLOEG KOMT ER NIET AAN TE PAS, C-PLOEG WINT IN EXTREMIS

Vorige week kon onze B-ploeg alsnog de winst binnenhalen in de laatste seconden na een niet al te sterke
wedstrijd, deze week werd die trend verder gezet tegen Floriant. Zwak spel tegen de Merelbekenaars, die duidelijk
een niveau hoger speelden dan Meeuwen en bijgevolg een ruime nederlaag, nadat we eigenlijk nooit echt in de
match zaten. Onze C-ploeg won deze keer wel met een late verre loeier, een “losse” van Kevin.

Supporters toch in een meer dan redelijk aantal afgezakt naar Merelbeke

We moeten toegeven dat we het niet hadden verwacht maar vele rood-wit supporters waren afgezakt naar sporthal
Ter Wallen en hebben o.l.v. Bob, Pat en de Frennekes voor heel wat ambiance gezorgd op de tribunes. Het was een
uitstekende wedstrijd en schitterende ambiance, de vele meegereisde AKC/Luma-ers zullen zich de trip dus zeker
niet beklaagd hebben. Volgende week staat de topper tegen Borgerhout/GW op het programma en ook dan zal het
weer zaak zijn om massaal aanwezig te zijn om alvast de Zebra-supporters op de banken af te troeven. Den
Antwerp (ge weet wel die ploeg die op 3 puntjes van de leider alleen op de tweede plaats staat en volgende week
waarschijnlijk mee aan de leiding zal komen 😊) speelt en er zullen er weer enkelen naar daar afzakken. Al wie
echter geen abonnement van The Great Old heeft moèt aanwezig zijn bij onze eerste thuiswedstrijd in Kwik
Indoor. We maken er opnieuw een feestje van.

Volgende week topper tegen Borgerhout/GW op he programma
Door het verlies van Voorwaarts tegen Kwik en het verlies van Borgerhout/GW tegen Boeckenberg staan we reeds
na twee wedstrijden alleen aan de leiding en volgt er dus volgende week al een topper van formaat tegen
Borgerhout/GW. De Zebra’s zijn altijd een moeilijk te bespelen ploeg en dat het opnieuw een beladen wedstrijd zal
worden is nu al zeker. Indien onze fanions het niveau halen van de voorbije drie helften hebben we er alle
vertrouwen in dat het mogelijk moet zijn om alleen aan de leiding te blijven.
Bij winst is een eerste stap richting kruisfinales alvast gezet, go for it team!

Stand
1. AKC/Luma (4) - 2. Boeckenberg (3) - 3. Voorwaarts, Kwik, Borgerhout, Putse (2) - 7. Floriant (1) - 8. Putse (0)

AKC-Flitsen

Pit

Pagina 3

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZATERDAG 1 DECEMBER 2018
20u45: AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A (Kwik Indoor)
18u45: AKC/LUMA B – BORGERHOUT/GW B (Kwik Indoor)
17u15: AKC/LUMA C – BORGERHOUT/GW C (Kwik Indoor)

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 2 DECEMBER 2018
10u30 : 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
8/12/2018
8/12/2018
8/12/2018
8/12/2018
9/12/2018
9/12/2018
9/12/2018
9/12/2018
9/12/2018
9/12/2018
9/12/2018

12:00
14:45
17:00
17:00
10:00
11:00
11:50
15:15
0:00
13:45
15:45

Promoleague U12 A
Topleaque U16
Promoleaque U19 A
Promoleague U14 B
1STE GEW F
1STE GEW B
Topleague U19
Promoleague U16 A
TOPLEAGUE C
TOPLEAGUE B
TOPLEAGUE A

BOECKENBERG U12
BOECKENBERG U16
RIJKO U19 A
SPARTACUS/NDN U14
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA 2
BOECKENBERG U19
RIJKO U16
VRIJ
BOECKENBERG B
BOECKENBERG A

AKC/LUMA U12
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA U19 B
CATBA U14
ATBS 3
SIKOPI 2
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U16 B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A

Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter
Rijkevorsel - De Valk
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Boeckenberg - Sportcenter
Rijkevorsel - De Valk
Geen
Boeckenberg - Sportcenter
Boeckenberg - Sportcenter

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
Promoleague U12 A
Topleague U19
Topleaque U16
TOPLEAGUE C
TOPLEAGUE B
TOPLEAGUE A
1STE GEW F
1STE GEW B
Promoleague U14 B
Promoleague U16 A
Promoleaque U19 A

AKC-Flitsen

AGO AALST U12 A
FLORIANT U19
AGO AALST U16
FLORIANT C
FLORIANT B
FLORIANT A
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA 2
SPARTACUS/NDN U14
LEUVEN U16
LEUVEN U19 A

AKC/LUMA U12
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
FLORIANT 3
VERDE 2
VOORWAARTS U14 A
AKC/LUMA U16 B
AKC/LUMA U19 B

8 5
14 22
5 41
9 10
20 12
27 31
3 14
10 13
7 4
3 15
16 19
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WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
ZATERDAG 1 DECEMBER 2018
Uur

Thuis

Bezoekers

Inkom van-tot

Wie

Tafel1

fam De Meester

Tafel2

10:10 AKC/LUMA U12

APPELS U12 A

9u45 t/m 10u10

Franky

Chris

11:15 AKC/LUMA U16 B

SIKOPI U16 A

10u10 t/m 11u15 fam Cambre

Franky

Rita VS

12:35 AKC/LUMA U16 A

VOBAKO U16 A

11u15 t/m 12u35 fam Santos Junior

Andreas D

Sandra K

14:15 AKC/LUMA U19 B

MINERVA U19

12u35 t/m 14u15 fam Mertens

Andreas D

Sandra K

15:50 AKC/LUMA U19 A

VOBAKO U19 A

14u15 t/m 15u40 fam Amorgaste

Andreas D

Sandra K

17:35 AKC/LUMA C

BORGERHOUT/GW C

15u40 t/m 17u25 fam Grootaert

Marc B

19:00 AKC/LUMA B

BORGERHOUT/GW B

17u25 t/m 19u

fam De Rijck

Sandra K

Martine D

20:45 AKC/LUMA A

BORGERHOUT/GW A

19u t/m 21 u

fam Hardies + Jobe

Sandra K

Martine D

Bezoekers

Schotklok Filmen

12:35 AKC/LUMA U16 A

Uur Thuis

VOBAKO U16 A

Bert

14:15 AKC/LUMA U19 B

MINERVA U19

Marc

15:50 AKC/LUMA U19 A

VOBAKO U19 A

Bert

20:45 AKC/LUMA A

BORGERHOUT/GW A

Eric Du

Kian-Ruby

Taggen Vloer Clubafgev. Score Micro

Jana

Rudy

Rita

Pit

Sandra

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
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, het geld komt
in ieder geval op onze rekening terecht!
Pit

1. WOORDJE VOORAF

HET VOORBIJE WEEKEND
Zaterdag speelden onze U19-ers een waardeloze wedstrijd tegen het zwakke Floriant (weliswaar zonder Lars en
Rafke). Het was dankzij de schotkracht van Kian (12 van de 22 doelpunten) dat er al bij al nog gemakkelijk
gewonnen werd (14 – 22). Onze U16A kielden een schotparcours tegen Ago Aalst en wonnen met 5 – 41, niet
prettig voor geen van beide teams. Het niveauverschil tussen de toppers en de mindere goden in deze reeks is té
groot, dit heeft niets meer met topkorfbal te maken. De U16B en U19B wonnen allenei knap hun wedstrijd, iets
wat hen werd nagedaan door de U14-ers. De U12 speelden een verdienstelijke wedstrijd op Ago Aalst maar
moesten berusten in een nederlaag (5 – 8). Kortom mooie resultaten van onze jeugd!
Onze beide gewestelijke ploegen waren niet opgewassen tegen Verde 2 en Floriant 3.
Bij de kernspelers was er een nipte overwinning voor onze C-ploeg, een dikke nederlaag voor onze B-ploeg en een
magische “dertiger” van onze A-ploeg tegen Floriant.

AKC-Flitsen
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WAT KOMT
Volgend weekend hebben we op zaterdag het Sinterklaasfeest voor onze allerjongsten en daarna trekken we met
z’n allen naar Kwik Indoor om de eerste thuiswedstrijd van onze fanions (meteen een échte topper tegen
Borgerhout/GW) bij te wonen en ze naar de overwinning te loodsen.
RESTAURANTDAG
Volgende zondag is er dan onze restaurantdag. Onze kern zal opdienen, Albert brengt weer de heerlijkste
gerechten op tafel. Tot hiertoe zijn er een kleine zestig deelnemers ingeschreven, we hebben er 80 nodig om er iets
aan over te houden. We zagen tot nu toe weinig inschrijvingen van de familieleden van onze kernspeler, misschien
even reclame maken bij de familie vrienden…
De middagsessie vangt aan om 12 u, de avondsessie is voorzien om 18 u. Er zijn nog voldoende plaatsen voor beide
sessies. Schrijf je vandaag nog in want we stoppen ermee op 27/11. Spreek even af met vrienden en kennissen en
maak er een leuk feestje van. We weten uit ondervinding dat de maaltijden die Albert presenteert altijd “top” zijn.
Pit

Spreuk van de Weuk
2x kwamen de Blue Shark’s op gelijke stand,
En toch… en toch… haalden we de bovenhand!
2. LOTTO

Nummer: 32
Winnaars: Tania Pals en Sandra Pals

3. PRONOSTIEK
Winnaars: niemand
Bedrag: € 55,62 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. We hebben ook
een avondsessie toegevoegd die zal starten om 18 u. Aperitieven kan vanaf 17.30 u. 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.
Schrijf je vandaag nog in.

NIEUW: Inschrijven tot uiterlijk 27/11 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
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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. 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

6. GEBOORTE
Op zondagavond 18-11-18 is Nils geboren, hij was bij de geboorte 51,5 cm groot en woog 4,160 kg. Nils is het
zoontje van AKC/Luma-lid Ine Jassin en Bjorn Van Passen, broertje van Mats Van Passen, tevens neefje van Ben
Jassin, Nathan en Margaux en kleinzoon van Bob en Vera.
We wensen beide ouders en de familie van harte proficiat met de geboorte van deze nieuwe spruit. Bob en Vera
zullen alvast weten wat doen met vier kleinkinderen in de rangen.
Pit

7. 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
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8. 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

9. TOF INITIATIEF VAN ELKE VANHERCK

Nu het nieuwe zaalseizoen weer begonnen is wilde ik graag een initiatief nemen om centjes bijeen te sparen voor
AKC/luma. Ik verkoop oorbelletjes, zelf gemaakt van knoopjes. Deze zijn te verkrijgen voor € 5 euro waarvan € 4
euro naar de club gaat (en € 1 naar mezelf voor de onkosten). Wie geïnteresseerd is kan me een bericht of mailtje
sturen. Vergeet niet om je naam erbij te zetten. 0472 83 84 52 of elke.vanherck@gmail.com.
Iedereen met een rood-wit
(en gaatjes
) kan 1 of meerdere paren bestellen. De eerste foto is limited
edition (slechts 4 paar) de tweede foto is unlimited. Laat jullie gaan! 🔴⚪

10. 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 en 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.

AKC-Flitsen
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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

SPONSORS KUNSTGRASVELDEN AKC/LUMA
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
Thore Cordon
Ebe Cordon
Charlotte Bocxstael
Steffi Peeters en Wim Harrus
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina
Paula Verwimp
Paul Boudiny
Yvonne Duchesne
Sepp Van Mieghem
Finn Van Mieghem
Jade Van Mieghem
Sigrid Traets
Sven Van Mieghem
Gerard Van Mieghem
Van den Berg-de Boer Franky en Georgette
Lara Grasso
Karel Bastiaensen
Heirman Lias en Liz
Elke Vanherck
Yacine Vanherck
Katrien Bocxstael
Yari Vervoort
Familie Rudy en Christel Peeters
Familie Benny Noens
€ 28 160,00

DIT IS WAT ER AL GESPONSORD IS
Op de afbeelding hieronder kan je zien welke stukken er al gesponsord zijn. Het begint, maar er is nog een lange
weg te gaan… De gele stukken en eventueel de groene stukken moeten we nog trachten te verkopen. Wie helpt
AKC/Luma?

AKC-Flitsen
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Berichtjes
1. Belangrijke data

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 41 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, Lin de Meester, Senne Gillis, Bartosz Bankosz, Keenan Buts,
Dien Keersmaekers, Inky Springael, Emmi Lowyck, Sam en Max Mertens, Lewis Van Hove, Noa De Backer, Liv
en Fien Lauwers, Thore Cordon, Andrea Segers, Kasper+Soetkin+Pepijn Van Wezemael.
Sint en Piet verwachten alle kindjes in onz clubhuis om 14u00. Ook ouders en grootouders zijn welkom maar
mogen wij nu al vragen om te trachten de stilte te bewaren zodat Sint nog wat
stem overhoudt als hij terug naar het verre Spanje trekt.

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.

AKC-Flitsen
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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 op
anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen kan ook via Twizzit.
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen,
bedrukking van naam kost €5.
Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.

https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

5. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma

wie
U6

leeftijd
3, 4, 5

U8

6 en 7

U10

8 en 9

coachen
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)
Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 49 45),
Jens (0479/82 28 55)
Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15)

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
14u00-15u00 Turnpantoffels
Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne
Shortje, T-shirt
U8
X
Zie boven
12u30-14u00 Zie boven
U10
X
Sporthal: Ertbruggen
18u00-19u00 sportkledij
Ertbruggenlaan, 2100 Deurne
U10
X
Kerkske
10u00-11u30 Zie boven
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne

AKC-Flitsen
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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 28/11 Zaaltraining
U10
Za 1/12
Sint en Piet op AKC/LUMA, vanaf 14u00 zijn alle ingeschreven kindjes,
Alle ingeschreven
hun ouders en grootouders welkom. Info staat apart in de jeugdflitsen, dus
kinderen van 0 tot 8
geen training voor U6 en U8
jaar
Zaaltraining voor U10
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
U6, U8
Wedstrijd U10 AKC/LUMA-Rijko om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig)
U10
Wo 12/12 Zaaltraining
U10
Za 15/12
Zaaltraining
U6, U8
Wedstrijd U8 AKC/Luma-Spartacus om 13u00 in zaal Kerkske
U10
Wedstrijd U10 AKC/LUMA-Leuven om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig)
Wo 19/12 Zaaltraining
U10
Za 22/12
Kersttraining: kerstmutsen en kerstattibuten mogen meegebracht
U6
worden, onze coaches verrassen de U6-ertjes.
Zaaltraining
U8 en U10
24/12Kerstvakantie:
6/01
Vrolijk kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar
Vr 4/01
Nieuwjaarsreceptie op AKC/LUMA voor alle jeugdleden en hun ouders
Alle feestneuzen die
Zie aparte info in de flitsen
inschreven
Za 5/01
Zaaltraining
U6, U8
Wedstrijd U10 AKC/LUMA -Minerva: 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig)
U10
Wo 9/01
Zaaltraining
U10
Za 12/01
Zaaltraining
U6, U8 en U10
Wo 16/01 Zaaltraining
U10
Za 19/01
Zaaltraining
U6en U10
Wedstrijd U8 Spartacus-AKC/Luma om 13u30 in sporthal Kiel
U8
Wo 30/01 Zaaltraining
U10
Za 2/02
Zaaltraining
U6
Wedstrijd U8 Scaldis-AKC/Luma om 11u00 sporthal Wilrijkse pleinen
U8
Wedstrijd U10 Leuven-AKC/Luma: 15u20 in Sportoase (14u45 aanwezig)
U10
Wo 6/02
Zaaltraining
U10
Za 9/02
Zaaltraining
U6, U8 en U10
Woe13/02 Zaaltraining
U10
Za 16/02
Zaaltraining
U6 en U10
Wedstrijd U8 Catba-AKC/Luma om 16u00 zaal Ertbrugge
U8
Wo 20/02 Zaaltraining
U10
Za 23/02
Zaaltraining
U6, U8 en U10
Wo27/02
Zaaltraining
U10
Za 2/03
Zaaltraining
U6 en U10
Wedstrijd U8 AKC/Luma-Scaldis om 13u00 in zaal Kerkske
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
U6, U8, U10 en U12
in de flitsen
…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,
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WEDSTRIJDEN (afschrijven via de jeugdleiders)
Zaterdag 1 december 2018

Competitie

10u10: Promoleague U12 A: AKC/Luma U12 – Appels 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: 9u10 in de zaal
Jeugdleiders: Debby en Kim
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

11u15: Promoleague U16 A: AKC/Luma B U16 B – Sikopi U16 A
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian
Bijeenkomst: 10u15 in de zaal
Jeugdleiders: Kevin en Sayer
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

12u35: Topleaque U16: AKC/Luma U16 A – Vobako 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: 12u35 in de zaal
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

14u15: Promoleague U19 A: AKC/Luma U19 B – Minerva U19
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: 15u15 in de zaal
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

15u50: Topleague U19: AKC/Luma U19 A – Vobako U19 A
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: 14u50 in de zaal
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

14u30: Promoleague U14 B: Hoboken/Mercurius U14 - Spartacus/NDN U14
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: 13u30 in de zaal
Jeugdleiders: Bjorn en Geert
Hoboken-zaal Sorghvliedt, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken

AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U16A
AGO Aalst U16 – AKC/Luma U16A: 5 - 41 (2 - 19)
(doelpunten/pogingen)
Dames : Nina 3/8 – Lotte 3/16 – Lisa 3/14 – Zoë 2/6 (Femke 4/10 – Kadisha 4/12)
Heren : Ernst 7/21 - Vinnie 2/14 – Kyan 3/10 – Renzo 4/16 (Brend 3/5 – Luwis 3/11)
Een wedstrijd in het verre Aalst, stad van de Ajuinen en carnaval. Carnaval was het nog niet, maar kermis
duidelijk wel. Ondanks een slecht begin (starten met een 1-0 achterstand en na 20 minuten een povere 1-8 op het
bord) werd dit een mooie match. Eens de motor warm gelopen, duidelijk een diesel want ook na de automatische
wissels in de 2de helft vielen jullie even stil, was het mooi en vooral sterk korfbal. Een totale afwerking van 28,6%
met een 2de helft aan meer dan 30% zijn de percentages waar J&J van droomden. Over het hele jaar halen jullie (in
de officiële wedstrijden) 22% en in zaal 26% dus die stap is al gezet. Sommigen buiten AKC hebben commentaar
gehad op de harde woorden die soms werden geschreven/gezegd en dat 16% à 18% ook al goed is ….
Jullie bewijzen dat het doel van 25% met het huidige systeem een normale wedstrijd is. Op dat vlak zien we al een
mooie evolutie en dit komt voornamelijk door de enorme trainingsarbeid op schotkracht en doordat jullie kleiner
spelen en de kansen dus dichter bij de korf nemen. Hou dit vast en nu hop naar de volgende stap. De passing is
momenteel nog een echt issue want behoorlijk slecht. Spreek elkaar daarop aan waar en hoe je de bal wil
aangespeeld krijgen. Misschien het moment om een nieuw spelsysteem fijn te tunen en vooral deze trend verder te
zetten.
Ondanks de uitslag toch een woordje van steun voor de spelers en begeleiders van Aalst. We zagen een ex- topper,
Anneke, met dezelfde drive als vroeger dit team aansturen en enorm positief en ondersteunend coachen. Dit is
zeker een onderdeel waarom jullie en niet sommige anderen in de topleague spelen. Er zit duidelijke talent in. Doe
zo voort zou ik zeggen. Alleen met positieve drive en de wil om echt te korfballen kunnen de nodige stappen gezet
worden om elke week de kloof kleiner te maken.
Voor onze toppers komt er volgende week een eerste echte test aan. Vobako (samen met Temse onze grootste
uitdager en als ik het goed voorheb ook nog ongeslagen dit seizoen) is een te duchten tegenstrever. Een heel sterk
dameskwartet aangevuld met enkele goede heren, de eerste echte test dus in voorbereiding op Herentals. Het is
aan jullie om te laten zien wie de besten zijn.
Succes toppers.
DN

U16B
Leuven – AKC/luma B: 3-15
Vandaag stond een bezoek aan Leuven op het programma. Op zich in een mooie zaal, maar we moesten het stellen
zonder cafetaria. Niet ideaal als supporter als je er een uur op voorhand bent. Maar geen nood, een sobere koffie of
thee en een automaat met wat frisdrank konden het leed verzachten. En sfeer dat maak je zelf, ook al is het
rechtstaand in de gang.
Na de mooie start van vorige week hoopten we op hetzelfde elan verder te kunnen bouwen. Maar met Leuven weet
je nooit. Op het veld konden we een nipte maar verdiende overwinning optekenen, wat zou het vandaag worden?
Zoë van de U16a was bereid om op zondag ook deze verre verplaatsing te maken om onze troepen te versterken,
waarvoor dank. Met een heer en een dame op de bank konden we dan ook met een gerust hart starten.
Aanval: Albert/Matthias – Evi – Lotte/Jolien – Noah/Rune
Verdediging: Jolien/Zoë – Kia – Kian/Albert – Rune /Kian
1-0 shot heer Leuven
1-1 inloper Lotte met steun van Noah
1-2 shot Kia na pas van Kian
2-2 inloper dame Leuven
2-3 shot Evi na pas van Noah
2-4 shot Evi na pas van Noah
2-5 penalty Rune na fout op Kia
2-6 inloper Kia met steun van Kian
2-7 inloper Lotte met steun van Noah
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2-8 korte kans Noah vanuit rebound
2-9 shot Rune na pas van Albert
2-10 shot Albert met steun van Jolien
2-11 shot Evi na pas van Noah
3-11 shot heer Leuven
3-12 shot Zoë na pas van Albert
3-13 shot Kia na pas van Albert
3-14 penalty Rune na fout op Jolien
3-15 shot Matthias na pas van Rune
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Dames: Evi (3/0) - Jolien (0/0) - Kia (3/0) - Lotte (2/1) - Zoë (1/0)
Heren: Albert (1/1) - Kian (0/0) - Matthias (1/0) - Noah (1/0) - Rune (3/1)
De cijfers spreken voor zich. We zagen opnieuw een team op het veld dat er samen aan werkte. Ook al was de start
wat aarzelend, halverwege de eerste helft zagen we een duidelijk overwicht aan onze kant. We hadden vanaf dan
ook steeds de bovenhand. En ook al werden er spelers gewisseld en vakken veranderd, het niveau bleef gelijk. We
waren aanvallend sterker aanwezig dan vorige week. De rebound was opnieuw in orde, waardoor we in eenzelfde
aanval steeds meerdere kansen konden creëren. Het spel ging sneller en efficiënter. Alleen in het uitwerken
moeten de passen preciezer. Daar leiden we soms te vaak balverlies, wat door sterkere ploegen zeker afgestraft
wordt. Een werkpunt voor de volgende wedstrijden. Geduldig, maar zeker uitwerken is de boodschap om geen
kansen weg te geven. Voor de rest een puike wedstrijd!
Linda

U19B
Leuven – AKC/Luma A2 : 16 - 19
Onze tweede match op verplaatsing en dan nog een verre, naar Leuven. Zal iedereen bij de pinken zijn of is de
concentratie verslapt tijdens de lange rit?
Brend(6) Kasper (6) Scott (1) Zoë (2) Charlotte (1) Matti (2)
We krijgen de opdracht om stevig te starten en de tegenstander ineens het spelen moeilijk te maken. Maar ik
denk dat jullie begrepen hadden dat jullie het jezelf moeilijk moesten maken. Er was niets te merken van het
dynamische spel van vorige week en ook verdedigend werden er zeer veel verkeerde keuzes gemaakt. We gaan
dan ook met twee doelpunten achter de rust in. Na de rust en een kleine oppepper van de coaches starten we terug
vol goede moed. Even gaan we nog niet helemaal goed om met onze opdrachten, maar stilaan krijgen we greep op
onze tegenstander. We laten niet zo makkelijk de steunen en de shots meer toe en nadat we even 3 doelpunten
achter komen gaan we er toch nog op en over. Dit toont aan dat jullie mentaal veel sterker geworden zijn want ik
denk niet dat jullie dit vorig jaar zouden gekund hebben. Knap hoor. Uiteindelijk nemen we de winst mee naar
huis met een 16-19 score.
Noot van de coaches: volgende keer meer met de goede ingesteldheid starten en de opdrachten beter uitvoeren.
Wij staan niet voor niets naast de lijn en proberen jullie te helpen: samen maken we mekaar sterker. We zullen
elke week met z’n allen sterk moeten zijn want in onze reeks kan iedereen van iedereen winnen of verliezen. Hou
daar zeker rekening mee.
Sonja
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
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

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocoladecake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy 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
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