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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – VOORWAARTS A: 14 – 15
TOPwedstrijd? Noem het maar een FLOPwedstrijd!
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheids:
3
7
11
11
11
16
16
19
19
20
21
21
22
23

1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
7

-

Jari (1 + 3s) – Lars (0) – Elke (1) – Jiska (0)
Jarre (5) – Sayer (1) – Maite (1) – Shiara (0)
Dennis (2) – Jade (0) – Siebe (0)
Van Grimbergen - Cleyman
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4
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Jari
Jef Van Pelt
Brent Struyf
Maite
Julie Caluwe
Jens Vogels
Jarre
Sayer
Jef Van Pelt
Dennis
Jarre
Christoph Hellemans
Brice Mardesson
Jari

stip
korte kans
schot
schot
inloop
schot
schot
schot
schot
schot
schot
stip
inloop
schot
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12
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22
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-
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12
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13
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Christoph Hellemans
Lauren Denis
Dennis
Julie Caluwe
Brent Struyf
Jarre
Jens Vogels
Elke
Heleen Denis
Jarre
Jari
Julie Caluwe
Jarre
Lauren Denis
Jari

stip
schot
inloop
inloop
schot
schot
schot
achter korf
schot
schot
stip
schot
inloop
achter korf
stip

Wat zou het deze keer worden?
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar zou meteen terug een topper worden tussen twee ploegen die resoluut voor
de kruisfinales gingen. De wedstrijd werd door de speaker van dienst, Ben Rottiers, dan ook aangekondigd als een
wedstrijd waarbij liefst 16 “toppers” tussen de lijnen zouden komen. Kon AKC/Luma zich na de wanprestatie tegen
Kwik van drie weken geleden herpakken of zou het opnieuw huilen met de pet op worden. Er werd gestart met
Elke in de basis i.p.v. Jade die een hele week ziek was geweest, voor het overige dezelfde spelers die het tegen de
Biekes niet konden waarmaken. We hadden er eerlijk gezegd niet veel vertrouwen in.
Zwakste start ever
Van bij aanvang zagen we al dat het helemaal niet goed zat. Het afwerkingspercentage was ondermaats, er waren
regelmatig aanvallen van drie schoten waarbij de mand gewoonweg niet geraakt werd en na 10 minuten stond er
een schamele 1 – 1 stand op het bord (AKC/Luma had dan nog altijd geen enkel speeldoelpunt gemaakt!). Met
slecht spel bereikten we de rust met een povere 7 – 7 op het bord, dat was ongeveer het aantal doelpunten dat onze
B-ploeg in 10 minuten scoorde. Verkeerde passing, slechte schotkeuzes, erbarmelijke afwerking (we zagen zelfs een
doorloop die de mand niet raakte), het percentage was geen 14% wat miserabel te noemen is, niets leek te kloppen.
Verdedigend zat het redelijk maar dat had dan weer veel te maken met de al bijna even slechte afwerking van
Voorwaarts.
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Geloof in eigen kunnen en ploeggevoel was er niet
Nooit zagen we het échte AKC/Luma, nooit werd er een vuist gemaakt, nooit deden we een “stapke meer”. Met de
inbreng van een goed spelende Dennis leek het tij even te keren, maar ook hij kon spijtig genoeg de rest niet
motiveren tot beter spel. Wanneer uiteindelijk Jarre dan de mand toch gevonden had dachten we dat we
vertrokken waren, mis poes, Het bleef een schamele prestatie met ook maar 7 doelpunten in de tweede helft. Als je
op 50 minuten real-time zaalkorfbal slechts 11 speeldoelpunten kan scoren kan je geen enkele wedstrijd winnen,
en toch… heft er het op het laatste nog ingezeten, we kwamen telkens terug tot op 1 doelpunt, de inbreng van Jade
voor Jiska (die haar slechtste afwerkende dag ooit moet gehad hebben) bracht verbetering, Jade lokte direct een
strafworp uit maar daar bleef het bij, we gaven nooit de indruk om op of over de nochtans zwakke Voorwaartsploeg
te kunnen gaan.
Er was geen geloof in eigen kunnen, wanneer we de ballen naar de mand zagen vertrekken wist hij of zij die het
schot afvuurde al onmiddellijk “neen, dit wordt weer niks”, er was geen overtuiging, geen wil om te scoren, als je er
zelf niet in gelooft ge je nooit raken treffen, zoveel is zeker. Ook van de zo befaamde teamspirit van onze roodwitten bleef maar weinig over, het door het vuur gaan voor elkaar, het gemotiveerd spelen, we hebben het allemaal
gemist. Misschien moeten sommigen eens voor de spiegel gaan staan en zich afvragen of ze wel goed bezig zijn en
dan terug met 100 % inzet aan trainingen en wedstrijden beginnen.
We hebben nu zes wedstrijden gespeeld en daarvan waren er 2 en een halve goed, da’s geen 50 percent en dus
gebuisd. We wonnen van de drie wedstrijden in Kwik Indoor nog geen enkele keer, het wordt tijd dat hier
verandering in komt of je zal snel achter de kruisfinaleplaatsen kunnen fluiten. Herpakken en heel snel, niet met
je eigen bezig zijn maar met het team, niet liggen zeveren op coaches en/of randomstandigheden maar resoluut
gaan voor overwinningen, niet meer of niet minder.
Gaan we nog voor de kruisfinales?
We vragen het ons af? Met het niveau van de twee laatste wedstrijden gaan we die zeker niet halen, dat is
uitgesloten, het niveau zal dringend moeten opgekrikt worden. We hebben nu een reeks van drie thuiswedstrijden
en die moéten gewoonweg alle drie gewonnen worden willen we nog kans maken. We zullen minimum 18 punten
nodig hebben om kruisfinales te spelen en dat is nog best mogelijk, maar laat dit verslag dan misschien even
inwerken als een “wake-up-call”.
Volgende week spelen we op zondag (omdat het zaterdag Europacup is in Kortrijk) tegen Putse en we doen er best
aan de Puttenaren niet bij voorbaat te onderschatten. Dit is het moment om ons te herpakken en de weg naar de
top (die we nochtans op het veld wél waren ingeslagen) terug in te zetten. Het kan niet zijn dat die fris spelende
ploeg van het begin van het seizoen plots niet meer bestaat, er moét beterschap komen en we hopen dat dit vanaf
volgende zondag zal gebeuren. Wil het échte AKC/Luma aub terug opstaan en revanche nemen aub. Wij willen
terug het AKC/Luma van de Europacup vorig jaar. Die knalprestaties werden neergezet rond dezelfde periode van
het jaar, datum waarop we nu tegen Putse spelen, toen zongen we luidkeels “Dit is mijn club, mijn ideaal”, tijd om
dit terug waar te maken.
Spionkop
Onze spionkop was aanwezig en maakte het nodige kabaal, deze mensen verdienen beter en jullie belofte moet zijn
om de beterschap vanaf volgende week ook te brengen. Bob, Pat, de frennekes en Co blijven erin geloven en zullen
ook volgende week weer alles geven. We spelen op een zondag en misschien is het dan dé moment om met z’n allen
aanwezig te zijn en samen de heropstanding van onze fanions mee te maken.
Stand
1. Borgerhout/GW
2. Kwik
3. Boeckenberg
4. Voorwaarts
5. AKC/Luma
6. Floriant
7. Putse
8. Meeuwen

6
7
7
6
6
6
6
6

10
10
9
8
6
5
2
0
Pit

Spreuk van de Weuk
AKC/Luma heeft zoveel potentieel,
Maar wanneer komt het ter toneel !!
AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZONDAG 13 JANUARI 2019
15u30: AKC/LUMA A – PUTSE A (Kwik Indoor)
13u45: AKC/LUMA B – PUTSE B (Kwik Indoor)
17u15: AKC/LUMA C – PUTSE 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 –
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

11u00: MINERVA 2 - AKC/LUMA 2 (Berchem – Het Rooi)

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine
Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk

17u15 : TEMSE 3 - AKC/LUMA 3 (Temse - Temsica)

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

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

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

VOORWAARTS U12
TEMSE U16 B
TEMSE U16 A
VOORWAARTS U19 B
VOORWAARTS U19 A
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A
SPARTACUS/NDN U14
VOS REINAERT 3
SPARTACUS/NDN C

6 3
17 5
22 4
15 23
16 21
13 6
31 28
14 15
5 6
6 11
12 10

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEK
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
19/01/2019
20/01/2019

11:05
12:35
14:15
15:00
15:50
17:35
19:00
20:45
21:20
22:30
10:30
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AKC/LUMA U16 B
AKC/LUMA U12
AKC/LUMA U19 B
SPARTACUS/NDN U14
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
BLAUW WIT 2
BLAUW WIT 3
ASKC U16 A

VOORWAARTS U16 A
FLORIANT U12 A
SIKOPI U19
LEUVEN U14 A
TEMSE U19 A
MEEUWEN C
MEEUWEN B
MEEUWEN A
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA U16 A

Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Antwerpen - Kiel
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Merksem - Kwik Indoor
Deurne - Boeckenberg - Sportcenter
Deurne - Boeckenberg - Sportcenter
Schoten - Vordenstein
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WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
ZATERDAG 12 & ZONDAG 13 JANUARI (KWIK INDOOR)
Datum

Uur

Thuis

Bezoekers

Inkom

Wie

Tafel1

Tafel2

12/01/2019 10:00 AKC/LUMA U16 A PUTSE U16 A

9u40 t/m 10u00

fam Fabri

Martine D

Sandra K

12/01/2019 11:30 AKC/LUMA U16 B VOBAKO U16 B

10u00 t/m 11u30

Lauwers Rune Martine D

Sandra K

13/01/2019

9u10 t/m 9u30

fam Somers

Franky

Rita VS

13/01/2019 10:45 AKC/LUMA U19 B RIVIERA/DEURNE U19 A

9u30 t/m 10u45

fam Vanhee

Franky

Rita VS

13/01/2019 12:15 AKC/LUMA U19 A PUTSE U19 A

10u45 t/m 12u15 fam Remeysen

Marc B

Andreas D

13/01/2019 13:45 AKC/LUMA B

PUTSE B

12u15 t/m 13u45 fam Cortois

Martine D

Sandra K

13/01/2019 15:30 AKC/LUMA A

PUTSE A

13u45 t/m 15u30 fam Rottiers

Martine D

Sandra K

13/01/2019 17:15 AKC/LUMA C

PUTSE C

15u30 t/m 17u15 fam Dirkx

Sandra K

Datum

9:30

AKC/LUMA U12

Uur

Thuis

CATBA U12

Bezoekers

12/01/2019 10:00 AKC/LUMA U16 A

PUTSE U16 A

12/01/2019 11:30 AKC/LUMA U16 B

VOBAKO U16 B

13/01/2019

CATBA U12

9:30

AKC/LUMA U12

Schot

Filmen

Scouting Vloer Club Micro

Bert

13/01/2019 10:45 AKC/LUMA U19 B

RIVIERA/DEURNE U19 A

Marc

13/01/2019 12:15 AKC/LUMA U19 A

PUTSE U19 A

Bert

13/01/2019 13:45 AKC/LUMA B

PUTSE B

Marc

13/01/2019 15:30 AKC/LUMA A

PUTSE A

?

Loran-Famke

Jana

Rudy

Rita

Ben

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Het weekend begon op vrijdagavond met onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst in vele jaren mochten
we heel wat volk in onze kantine begroeten, ruim 120 man kwam opdagen voor de drankjes en de hapjes. Was het
omdat er geweten was dat Kitty Palmaerts van Cook & Bake de catering zou doen of was het omdat het de
allerlaatste nieuwjaarsreceptie in deze kantine was, wie zal het zeggen. Feit is dat de hapjes heerlijk waren en dat
de U16B fantastisch werk leverden met het rondbrengen en het uitleggen van wat je nu precies kreeg. Top! Een
bijzonder geslaagde avond waarvoor we dan ook Cook & Bake en Kitty en haar geweldig personeel graag in de
bloemetjes willen zetten.
Uiteraard was er naar goede gewoonte ook de nieuwjaarsspeech van onze voorzitter, die je hieronder integraal kan
terugvinden.
Goeienavond beste AKC/Luma-ers en andere korfbalvrienden,
Sportief was 2018 een geslaagd jaar. Het was duidelijk dat we een jaar zoals 2017 niet konden evenaren, maar
toch…
Ei zo na werden we weer zaalkampioen. De finale werd nipt verloren tegen een te vlot scorend Boeckenberg. Dit jaar
belooft het uiterst spannend te worden. Met 5 ploegen voor 4 halve finale plaatsen zullen we onze regelmaat van het
veld moeten terugvinden. Meer dan positief is wel dat onze Youngsters (Lars en Raf) hun vuurdoop meer dan
doorstaan hebben. Zij bewijzen in de matchen waar ze aan deelnemen keer op keer hun grote meerwaarde. Er
kwam, en er komt nog steeds kritiek op hun selectie, maar ieder korfballiefhebber zal het met de selectieheren eens
zijn: er staat geen leeftijd op klasse!
Onze reserven scoren op het veld met een voorlopige eerste plaats, maar laten het in de zaal iet of wat afweten. Ze
staan 6de en dat is beneden hun stand. Onze C-ploeg draait goed mee in een onthoofde competitie. Aangezien de
bond niet wil optreden bij het niet inschrijven van een c-ploeg, kunnen we ons vragen stellen bij het voortbestaan
van deze competitie. Bijzonder spijtig want hoe blijf je deze groep motiveren nu ook de jongerencompetitie is af
gevoerd. We zullen dan maar een 2de club oprichten zeker?
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Voor het zoveelste jaar op rij is Bjorn erin geslaagd om evenwichtige ploegen samen te stellen en deze te laten
begeleiden door ongelofelijk gemotiveerde trainers/coachen. Zij staan iedere dag klaar en verdienen meer dan wie
ook onze niet aflatende appreciatie.
Onze U12 speelt verdienstelijk in de groeipool, en dit na een mooie 4 plaats in de voorronde. Onze U14, die samen
een ploeg vormt met Spartacus staan op een 2de plaats in de zaal. Ook hier wens ik in de rand te vermelden dat deze
combinatie een absolute meerwaarde was voor onze jeugd. Dank dus aan Spartacus voor het vertrouwen om dit
experiment op te starten. U16A speelt alles kapot. Hun ambitie moet absoluut een trebble zijn. U16B speelden zich ei
zo na bij de elite. Zou mooi zijn indien ze in de groeipool op de eerste plaats zouden eindigen. Onze U19A doen mee
op alle fronten. Ondanks het wegvallen van minstens 1 van hun sterkhouders, slagen ze erin mee te draaien aan de
top. Met een 3de plaats met een wedstrijd minder liggen alle mogelijkheden open om Herentals te halen en te dromen
van meer. En tot slot onze U19B doen het schitterend in hun reeks. Ze zijn misschien klein, maar o zo dapper!
Wat de gewestelijke betreft zie ik niets anders dan blije, gemotiveerde en geëngageerde mensen. Tof dat deze
competities zo fantastisch verlopen.
Ook mogen we onze jongsten niet vergeten. De U10 zetten op formidabele wijze hun eerste stappen in competitie
verband, de U8 en U6 zijn geweldig bezig en deinen steeds verder uit. Proficiat aan hun begeleiders. Ik zie, iedere
week opnieuw, enorm veel beleving.
Ook nu weer wens ik een speciaal woordje van dank te richten tot onze sponsors groot en klein. Zonder hen kunnen
we ons semiprofessionalisme vergeten. Toch ook, nog maar eens, een extra woordje van dank aan onze hoofdsponsor
Luma. Luc bevestigde in het begin van dit seizoen zijn vertrouwen door het sponsorcontract terug te verlengen met 3
jaar. Dank
De warmte die AKC/Luma intern uitstraalt is, zonder meer, te danken aan onze evenementencel en
JeugdEvenementenCel. Het is steeds gevaarlijk om namen te noemen, maar het is fantastisch wat Pit en Anneke
met hun medewerkers bewerkstelligen. Zij allen, zorgen voor de plezante noot. Het organiseren van de feestjes voor
groot en klein, zorgt voor dat tikkeltje meer, waardoor AKC/Luma dan toch iets meer te bieden heeft dan de
doorsnee sportvereniging. Jullie zijn fantastisch. Dank.
Tot slot: ons infrastructuurdossier.
Op 1 jaar tijd is plots alles in een stroomversnelling gekomen. Het kantinedossier is zo goed als afgesloten. De
accommodatie staat er en vanaf 7/01 kunnen we beschikken over de ruimte om onze ‘chalet’ in te richten. Begin
januari hopen we duidelijkheid te krijgen over een aanbesteding voor de binneninrichting. Met behulp van Casaprojects (Bert en Kristel) staan we er goed voor om deze aanbesteding te winnen en hierdoor een extra 50.000€ naar
eigen inzicht te kunnen besteden aan de vaste infrastructuur (toog, keuken, dranklokaal, …)
Bovendien is de buiten infrastructuur, de 3 kunstgrasvelden en het extra grasveld aanbesteed en wordt er gestart
met de werken (indien het weer het toelaat) in de loop van januari! Wanneer alles wat meevalt en onze dromen
worden bewaarheid, wordt de bekerfinale op 1 mei op onze nieuwe terreinen gespeeld. Een ideaal moment om de
officiële opening van de nieuwe AKC/LUMA infrastructuur te vieren!
O ja, de officiële teller van onze velden-sponsering staat op 29.900€. Dit is bijna 2 velden! Wat me echter opvalt is
dat dit bedrag wordt samengebracht door slechts een 50-tal leden en 2 grote sponsors. Wanneer al onze leden en hun
ouders 1 of meer m²’s (20€!) zouden sponseren, moeten we erin slagen om ook dat derde veld bij mekaar te krijgen.
Op deze manier moeten we ons vooropgesteld minimum bedrag van 48.000 € toch kunnen halen. Bij dezer dus een
warme oproep om niet langer te aarzelen en , u allen, te vereenzelvigen met het ‘nieuwe’ AKC/Luma. Uiteraard
reeds bij voorbaat dank!
Ik wens mijn nieuwjaarsbrief te besluiten met jullie allen te danken voor jullie blijvend commitment en ik wens
jullie allen in naam van de Raad van Bestuur een verschrikkelijk gezond, gezellig en sportief 2019
Marc
Zaterdag vlogen we er dan terug in na alweer een oponthoud van drie weken, na de zes weken voor de
zaalcompetitie iets teveel van het goede vinden we… Men zou er het korfbalritme volledig bij verliezen, wat bij
sommige van onze ploegen dan ook gebeurde
We waren zelf getuige van de wedstrijd van onze U19A en we moeten stellen: dit trok op niks. Voorwaarts (dat
aantrad zonder twee gekwetste sterkhouders) moest een haalbare kaart zijn, maar nooit gaven we de indruk om te
kunnen winnen van de groenen. Het was, naar analogie met onze fanions, een ondermaatse wedstrijd die op niks
trok en waar de afwerking nihil was. Het werd een kleurloze nederlaag, de redelijk talrijk opgekomen supporters
hadden daar wel wat meer van verwacht. We zagen een team aan het werk zonder beleving, zonder ziel, als het
niet goed draait moet je daar zelf alles aan doen om het tij te keren, niet door te gaan zeveren tegen de medemaats
of “smoelen” te gaan trekken. Jullie hebben veel potentieel en veel in je mars maar je zal toch uit een gans ander
vaatje moeten tappen om de hoog ingeschatte kansen op een titel waar te maken. Op deze manier kom je er niet.
De U19A staan momenteel op de derde plaats maar voelen de hete adem van Voorwaarts en Temse in hun nek.
Onze U16A speelden tegen rechtstreeks concurrent Temse (de medeleider), maar op dit team staat geen maat, ze
speelden Voorwaarts weg met liefst 22 – 4 en dan speelden ze nog niet eens op volle kracht. Zij staan momenteel
op een doelpuntensaldo van + 112, niemand doet beter. Knap van de ploeg van Jan en Jarre.
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Onze B-ploeg zette een formidabele prestatie neer en won met liefst 31 – 28, nooit gezien in een reservenreeks. Ze
staan momenteel op een vierde plaats en in tegenstelling tot wat Marc in zijn nieuwjaarstoespraak zei moet ik
constateren dat deze ploeg niet onder haar stand speelt, ze spelen mooi korfbal, er staat een “ploeg”, maar ze
hadden al enkele keren af te rekenen met zwakke arbitrage die in hun nadeel uitdraaide en hen al een aantal
punten kostte, anders hadden ze mee bovenaan gestaan. Maar wat niet is, kan nog komen…
Onze C-ploeg staat momenteel na een knappe zege tegen Voorwaarts op de tweede plaats en kan mits een
overwinning volgende week tegen Putse op de eerste plaats komen, moet lukken mits geconcentreerd aan die
wedstrijd te beginnen.
AKC/Luma 2 won en draait mee in het midden van de klassering, terwijl AKC/Luma 3 na een nieuwe nederlaag in
de onderste regionen kampeert, maar voor beide ploegen geldt natuurlijk: als het maar plezantis!
Onze U12 wonnen met 6 – 3 en staan op een mooie vijfde plaats, de U16B wonnen makkelijk en staan op een
gedeelde eerste plaats, de U19B verloren zwaar van Voorwaarts en staan op de vierde plaats. De U14 wisten nipt
te winnen van Floriant en draaien mee bovenaan de rangschikking, mooi zo!
Pit

2. LOTTO
22/12: Nummer: 14
Winnaars: Paula Verwimp en Serge Smits
29/12: Nummer: 27
Winnaars: Diane Keyl en fam. Cambré
05/01: Nummer: 16
Winnaars: Rosita de Boer en Paco Springael

3. PRONOSTIEK
Winnaars: niemand
Bedrag: € 66,12 in de pot voor de volgende wedstrijd

4. DRINGEND IEMAND GEZOCHT OM INKOM TE DOEN VOLGEND WEEKEND

Op 13 januari van 15u30 tot 17u15 staat de familie van Imke Dirkx genoteerd om inkom te doen. Haar moeder is
die dag echter niet in de mogelijkheid om dit op te nemen en ze heeft zelf al gezocht naar vervanging, maar
niemand gevonden. Kan iemand deze inkomdienst overnemen of wisselen met een andere dag? Gelieve een
mailtje te sturen aan laragrasso@hotmail.com.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Sandra

5. LIDGELDEN

Maandag 7 januari zal je een verzoek tot betaling van je lidgeld in je email vinden, verstuurd via Twizzit.
Om het jullie gemakkelijker te maken zullen we vanaf nu het lidgeld vragen per korfbalseizoen, dus van 1
augustus tot 30 juni. We willen echter niet dat er ineens 1,5 jaar moet betaald worden (januari 2019 tot juni 2020)
en daarom zullen we opsplitsen naar 0,5 jaar en 1 jaar.
We vragen nu te betalen voor januari 2019 tot juni 2019. In juli 2019 zal je een nieuwe factuur krijgen voor
seizoen 2019 (augustus)-2020 (juni).
Ondertussen zijn jullie ook reeds bekend met de vele mogelijkheden van Twizzit en ook de facturen zullen we via
deze weg tot bij jullie brengen. Je ontvangt daarbij de factuur voor het lidgeld. Indien je vragen hebt of
onjuistheden vaststelt, kan je steeds een bericht sturen.
Je kan deze factuur onmiddellijk online betalen of met overschrijving.

Alle domiciliëringen vervallen, best dat je ze afsluit bij je bank. We vragen dus aan
ALLE leden om zelf te betalen, liefst online via Twizzit.
Chris en Pit

6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019
Volgend jaar staan volgende activiteiten op het programma:
 Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 4 mei 2018 in onze nieuwe chalet)
 Après Ski Party op vrijdag 29/3
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op de nieuwe
AKC/Luma locatie op zaterdag 18 mei
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam)
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni
Pit
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7. 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

7. BESTELLINGEN WEBSHOP
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen
Bestellen doe je via Twizzit met volgende link
https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5.
Pit

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!
Bestellen doe je via Twizzit op onderstaande link. Je kan 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. 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
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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 gewoon 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
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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
Frank Hardies
Sven Hardies
Ernst Davidts
restaurant kern
Thore Cordon
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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

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. Koekjesverkoop

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. Dit jaar hebben we nieuw
in het assortiment: vanillewafeltjes met chocolade en 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.

3 AKC/Luma-kledij

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds Tshirts, 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/
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4. 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
U6
U8
U10

wo

zat
X
X

X

U10

X

zaal
Gymzaal: SB De Kangoeroe
Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne
Zie boven
Sporthal: Ertbruggen
Ertbruggenlaan, 2100 Deurne
Kerkske
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne

uur
14u00-15u00
12u30-14u00
18u00-19u00

kledij
Turnpantoffels
Shortje, T-shirt
Zie boven
sportkledij

10u00-11u30

Zie boven

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
Wo 9/01
Za 12/01
Wo 16/01
Za 19/01
Wo 30/01
Za 2/02
Wo 6/02
Za 9/02

wat
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijd U8 Spartacus-AKC/Luma om 13u30 in sporthal Kiel
Zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijd U8 Scaldis-AKC/Luma om 11u00 sporthal Wilrijkse pleinen
Wedstrijd U10 Leuven-AKC/Luma: 15u20 in Sportoase (14u45 aanwezig)
Zaaltraining
Zaaltraining

AKC-Flitsen
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U10
U6, U8 en U10
U10
U6en U10
U8
U10
U6
U8
U10
U10
U6, U8 en U10
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Woe13/02
Za 16/02
Wo 20/02
Za 23/02
Wo27/02
Za 2/03
4 –10/03
Za 9/03

Zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijd U8 Catba-AKC/Luma om 16u00 zaal Ertbrugge
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijd U8 AKC/Luma-Scaldis om 13u00 in zaal Kerkske
Krokusvakantie: geen training
Carnaval op AKC/LUMA voor allen van 2 tot 12 jaar, (ov)zie aparte info
in de flitsen

U10
U6 en U10
U8
U10
U6, U8 en U10
U10
U6 en U10
U8
U10
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

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 12 januari 2019

Competitie

10u00: Topleaque U16: AKC/Luma U16 A – Putse 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: 9u00 in de zaal
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

11u30: Promoleague U16 A: AKC/Luma B U16 B – Vobako 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: 10u30 in de zaal
Jeugdleiders: Kevin en Sayer
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

Zondag 13 januari 2019

Competitie

9u30: Promoleague U12 A: AKC/Luma U12 – Catba U12
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri
Bijeenkomst: 8u45 in de zaal
Jeugdleiders: Debby en Kim
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

10u45: Promoleague U19 A: AKC/Luma U19 B – Riviera/Deurne U19 A
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoë, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper
Bijeenkomst: 9u45 in de zaal
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

12u15: Topleague U19: AKC/Luma U19 A – Putse U19 A
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: 11u15 in de zaal
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
AKC/Luma – Voorwaarts : 6 - 3
A: Seth, Lucas, Ella, Fenn
V: Mitch, Yarri, Lisa, Marie
’t Is best vroeg op zaterdagochtend als we aankomen op Kwik. De vermoeide gezichtjes komen langzaam
binnensijpelen. Waarschijnlijk voor velen de eerste keer vroeg opstaan na de kerstvakantie én de
nieuwjaarsreceptie van AKC op vrijdag zal wel de oorzaak zijn. Spannend dus wat de eerste wedstrijd in het
nieuwe jaar zal geven.
Onze U12 is meteen bij de les en na een mooie actie scoort Seth de 1-0 op aangeven van Ella. Yari onderschept
meteen de bal van Voorwaarts, er volgen een aantal mooie acties en inlopers, maar helaas wil de bal er niet in.
Ella wordt onderuit gelopen en krijgt een voet op de pols. Zij moet helaas het veld verlaten en wordt vervangen
door Yuna. (Na de wedstrijd krijgen we te horen dat Ella haar pols heeft gekneusd en 10 dagen moet rusten, veel
beterschap Ella! De U12’jes hebben je nodig!) AKC blijft mooi aanvallen, maar het scoren lukt niet. Voorwaarts
heeft meer geluk en scoort na 12 minuten de 1-1. Alles opnieuw te beginnen. Kort na de 1-1 scoort Voorwaarts
opnieuw met een inloper. We laten gelukkig de kopjes niet hangen en blijven strijden. AKC krijgt een strafworp
na een fout op Mitch en Yari zet deze mooi om. Nog 1 minuut te spelen en we krijgen opnieuw een strafworp, die
omgezet wordt door Yuna. Rust en het staat 3-2. In de eerste helft hebben we mooie aanvallen gezien, helaas ging
de bal er net te weinig in.
De tweede helft begint opnieuw heel goed aanvallend van ons. Na een paar pogingen naast scoort Lucas op
aangeven van Yuna. Marie probeert een mooie inloper, maar die valt net voor de korf. Lisa pakt op en scoort de 52. Nog tien minuten te gaan en Yari wordt gewisseld voor Matthias. Er wordt lange tijd niet gescoord en we
worden wat slordig in de passen. In de 17de minuut scoort Voorwaarts nog eens. Na de veldwissel scoren wij echter
meteen tegen, Yuna op aangeven van Seth. Ze spelen de wedstrijd rustig uit, en winnen de eerste match van het
nieuwe jaar met 6-3.
De talrijk aanwezige supporters hebben weer een mooie match gezien. De aanval deed het echt heel goed, met
mooie acties. Af en toe worden we toch nog zenuwachtig en worden de passen wat slordig. Dat is helemaal niet
nodig, want jullie kunnen het echt! Jullie spelen (meestal  ) goed samen en tonen aan dat korfbal een echte
groepssport is. Blijven doorgaan zo, dan wordt het een heel mooi tweede deel van het zaalseizoen!
Ellen

U16 A
AKC/Luma – Temse A : 22 - 4 (12 - 2)
(doelpunten/pogingen)
Dames : Femke 2/10 – Lotte 4/16 – Nina 0/11 – Kadisha 3/19 (Lisa 0/1 – Zoe 1/8)
Heren : Kyan 4/9 – Brend 1/10 - Luwis 1/15 – Vinnie 0/13 (Ernst 2/9 – Renzo 4/19)
Wat zal 2019 brengen op korfbal vlak ? Dit seizoen nog geen verlies wedstrijd en enkel tegen Temse en Putse een
moeilijke match gehad. Nu als 1ste match van 2019 aanvangen tegen de medeleider, de purple monkeys uit Temse;
toch zeker niet onderschatten was de boodschap. Dit hadden jullie duidelijk onthouden en de bijna misstap tijdens
de finale van de Beker Van Antwerpen heeft jullie duidelijk getriggerd want vanaf minuut 1 stond er maar 1 team
op het veld en dat was AKC. De 1ste 10 minuten was het beste wat ik van jullie al heb gezien op competitievlak.
Veel beweging, dicht bij de korf, mooie rebounds uit de vlucht, veel pressing op de bal lijn … gewoon bijna perfect
wat J&J van jullie vragen. In no-time stond het 6 – 0 en gaan we rusten met een 12 – 2 voorsprong. OK Temse
kwam gehavend aan de aftrap want hun speerpunt stond op de latten en 2 anderen gekwetst, maar toch. Het
weerwerk was onbestaande en hun “nationals” werden gewoon weggespeeld. De extra motivatie was vooral voor
onze Leading Lady Nina een zegen. Statement gemaakt. Was alles top ? Helemaal niet want een afwerking van
nog geen 16% is gewoon beneden niveau en zeker doordat de kansen vooral werden gemist dicht bij de korf.
Werkpuntje zou ik zeggen.
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Jullie zijn 2019 op top niveau begonnen maar hou in gedachte dat jullie in BE enkel van jullie zelf kunnen
verliezen. Dergelijke resultaten kunnen enkel gehaald worden als jullie als team spelen, trainen met motivatie,
aan de werkpunten blijven schaven en vooral plezier beleven aan het spelletje. Ik blijf een cijferman dus hierbij
wat extra’s om jullie knap parcours te staven. 163 doelpunten, meer dan welke topleague ook en 112 saldo …
gewoon subliem. Wat het nog specialer maakt is dat de verdelingen tussen de Girls en Boys bijna gelijk is wat in
BE echt niet veel voorkomt. Iedereen kan scoren en de “topscoorders” zijn zowel Boys als Girls dus moeilijk om
tegen te spelen.
Volgende week komt Putse langs en daar hebben jullie nog een eitje mee te pellen want op Putse was jullie
slechtste match van dit seizoen, dus …..
Succes.
DN

U16 B
AKC/Luma B – Temse B : 17 - 5
Nu de feestdagen achter de rug zijn en iedereen (lees: vooral ouders en supporters 😊) zijn overtollige kilo’s weer
kan beginnen wegwerken, gaat ook de competitie weer van start. Onze spelers hebben de kerstvakantie alvast
goed verteerd, want ze zijn ferm uit hun startblokken geschoten.
We moesten het afgelopen zaterdag opnemen tegen Temse B, een middenmoter uit de Promoleague, maar helaas
zonder Jolien, want zij had zich op training gekwetst aan haar knie. Hopelijk volstaat het om een weekje rust te
nemen, zodat ze er volgend weekend weer gewoon bij kan zijn. Gelukkig konden we rekenen op het duo Lisa en Zoë
uit de U16A, die ons voor de tweede keer uit de nood kwamen helpen, en elk een helft gespeeld hebben, waarvoor
absolute dank.
Aanval: Evi - Lotte - Matthias/Albert - Noah
Verdediging: Albert/Kian - Kia - Lisa/Zoë - Rune
1-0 shot Lotte na doorsteekpas van Evi
2-0 inloper Evi met steun van Noah
3-0 inloper Rune met steun van Kia
4-0 penalty Kia na fout op Rune
5-0 shot Matthias na pas van Noah
5-1 penalty dame Temse
6-1 shot Rune met steun van Lisa
7-1 shot Kia na pas van Albert
8-1 shot Noah met steun van Evi
9-1 shot Matthias na pas van Lotte
9-2 penalty dame Temse
RUST

10-2 shot Rune met steun van Zoë
11-2 shot Noah vanuit rebound
12-2 shot Matthias na pas van Evi
13-2 shot Rune na pas van Kia
14-2 inloper Rune vanuit rebound
14-3 shot dame Temse
14-4 penalty heer Temse
14-5 penalty heer Temse
15-5 penalty Kia
16-5 shot Noah na pas van Lotte
17-5 shot Noah na pas van Albert

Dames: Evi (1/0) - Kia (3/1) - Lisa (0/1) - Lotte (1/1) - Zoë (0/0)
Heren: Albert (0/0) - Kian (0/1) - Matthias (3/0) - Noah (4/1) - Rune (5/0)
Wat de vorige wedstrijden niet altijd lukte, ging nu wel: gemakkelijker scoren. Vooral langs herenkant, want zij
waren goed voor 12 van de 17 doelpunten. Het was mooi om zien hoe het allemaal eens wél lukte. Temse B was
niet opgewassen tegen onze ploeg. Met slechts 5 doelpunten en 5 doelkansen aan Paarse kant tegenover 17
doelpunten en 39 doelkansen aan onze kant, is er weinig hoop om de wedstrijd naar je toe te trekken. Er werd
weer goed verdedigd, maar deze keer ook prima afgewerkt in aanval en dat maakt duidelijk het verschil.
Dit eindresultaat verkleint de achterstand die we hebben op Voorwaarts, dat met een beter doelpuntensaldo aan
de leiding blijft. Binnen 2 weken komen we opnieuw tegen hen uit. Indien we deze keer kunnen winnen in plaats
van gelijk spelen, maken we kans om op de eerste plaats te eindigen. Ondertussen moeten we blijven werken aan
onze aanvallende kwaliteiten en moet iedereen nog meer naar de korf durven gooien. Gooien loont nu eenmaal
vroeg of laat. En als dan in beide vakken de rebound ook goed zit, heb je de wedstrijd gewoon in handen. Laat ons
hetzelfde plan van aanpak inzetten tegen Vobako B volgende week. Op het veld hebben we helaas 2 keer van hen
verloren, dit moeten we dus dringend even rechtzetten. Als iedereen in vorm is en niemand gekwetst, moet dit
zeker lukken. Ik geloof er alvast in.
Linda
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U19 A2
AKC/Luma B - Voorwaarts B : 15 - 23
Aanval: Elise 1, Hayley 1, Brend 1SW, Matti 4
Verdediging: Charlotte 1, Zoe 2, Peter 1SW, Scott 2 (1SW)
Ingevallen: Kasper , Lotte 1, Yaro 1
Voorwaarts B kwamen we op het veld ook al een keer tegen, en toen speelden we tegen hen gelijk. Blijkbaar
hebben zij voor hun twee U19-ploegen geen overschot aan heren. Het speelde dus in ons nadeel dat de twee U19
ploegen na elkaar kunnen aantreden, want wij zagen heel wat heren van hun A-ploeg ook al meespelen in onze
wedstrijd.
De wedstrijd begon aan een zeer hoog tempo. Slag om slinger werd er gescoord, en na 6 minuten stond het zowaar
al 4-4. Vooral Matti bleek goed bij schot vandaag. Het tempo zakte even, maar ging dan weer snel de hoogte in. Na
18 minuten stond het 9-9. Er werd gestreden om elke bal. Op dat ogenblik kwetste een B-heer van Voorwaarts
zich, en een extra A-heer kwam op het terrein. Dit was waarschijnlijk de kering in de wedstrijd, want snel kwamen
de bezoekers op 9-11. Geen idee wat er toen met ons ploegje gebeurde, want ze zakten als een pudding in elkaar.
Nog voor de rust werd het 9-14.
De rust bracht geen beterschap, en we waren niet in staat een vuist te maken. Niemand voelde zich geroepen om
weer wat vuur in ons spel te brengen, en pas na 10-19 begonnen we terug wat verre ballen binnen te gooien. Geen
goede start van het jaar dus, al waren de eerste 20 minuten van de wedstrijd wel van een goed niveau. Laat ons
dus vooral die onthouden.
Jan
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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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