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Beste leden, suppo’s, sympathisanten, 
Kortom: allen die AKC/Luma, korfbal en sport nauw in 

het hart dragen 
 

Het nieuwe bouwproject neemt stilaan een definitieve vorm aan.  
Het nieuwe clubhuis zal door de provincie in de loop van februari 
worden opgeleverd. Ons bouwteam is volop bezig met het uittekenen 
van de kantine. Toog en keuken werden besteld en de details voor het 
aankleden (lees gezellig maken) van deze belangrijke ruimte, liggen op 
de tekentafel. 
De buitenaanleg is, ondanks de niet ideale weersomstandigheden, deze 
week opgestart. Bedoeling is om deze werken, langs AKC/luma-zijde 
(kant Sterckxhof), af te werken tegen 1 mei. Een bijzondere uitdaging! 
Wat de sponsoring van ons kunstgras betreft zitten we aan 30.000 euro. 
Toch nog wel wat verwijderd van het door ons beoogde getal van 48.000 
euro, temeer daar deze eerste 30k bereikt zijn door heel wat grotere 
sponsors. 
Ik wens dan ook een nieuwe oproep te lanceren. 
Wanneer ieder lid en iedere supporter, groot en klein, jong en oud, 
bereid is om 1 tot 5 m² (€ 20 tot € 100) te sponsoren, moeten we erin 
slagen om ons doel te bereiken. Alle donaties, groot of klein, worden 
opgenomen in ons sponsorregister welk een bijzondere plaats zal 
innemen in onze nieuwe accommodatie. 
Reeds bij voorbaat dank vanwege allen die in de toekomst gaan gebruik 
maken van deze prachtige accommodatie, het bestuur en in het 
bijzonder van het bouwteam 
Laat ons gaan voor het target, 48.000 euro. 
 

Voor het bestuur en het bouwteam 
Marc 

 

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

  
Nummer 23                                  Jaargang  97                          4 februari 2019 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A : 14 – 14 
Schandalig slechte prestatie levert toch een punt op 

 

Aanval:  Jari (3) – Jarre (5) – Jade (0) – Shiara (3) 
Verdediging: Dennis (1) – Levi  (1) – Maite (0) – Jiska (1) 
Ingevallen: Sayer (0) - Elke (0)  
Scheids:  Elewaut – Mertens (beiden onvoorstelbaar zwak - gebuisd over gans de lijn) 
 

1 0 - 1 Nienke Daelman schot  1 7 - 7 Lynn Van Bastelaere schot 
2 1 - 1 Dennis schot  2 7 - 8 Jarret De Vriendt schot 
4 2 - 1 Jarre  schot  5 8 - 8 Jari  schot 
6 3 - 1 Jarre  stip  6 9 - 8 Shiara  schot 
11 3 - 2 Amorgaste Jarni stip  6 9 - 9 Kristof Loos schot 
13 3 - 3 Nienke Daelman schot  7 10 - 9 Jarre  schot 
14 4 - 3 Jarre  stip  8 10 - 10 Glenn Pauwels schot 
14 4 - 4 Jarret De Vriendt schot  11 10 - 11 Nienke Daelman schot 
14 5 - 4 Levi  schot  13 11 - 11 Shiara  korte kans 
21 5 - 5 Amorgaste Jarni schot  13 11 - 12 Glenn Pauwels schot 
22 5 - 6 Elke Daelman schot  18 12 - 12 Jari  schot 
22 6 - 6 Jarre  schot  18 12 - 13 Jaro Peeters schot 
24 7 - 6 Shiara  achter korf  20 13 - 13 Jiska schot 

      
 20 14 - 13 Jari  achter korf 

      
 21 14 - 14 Glenn Pauwels vrijworp 

 
Gewijzigde opstelling 
We kwamen aan de ingooi in een gewijzigde opstelling. Sayer en Lars moesten plaats ruimen voor Dennis en Levi 
en de vakken werden door elkaar gegooid. Met Jari-Jarre-Jade en Shiara hadden we in het ene vak alles wat 
maturiteit had samen staan en in het andere vak met Dennis-Levi-Maite en Jiska stond de jeugd samen en 
mochten zij die het de afgelopen weken zo goed deden in onze B-ploeg het nu ook een keer in de A-ploeg laten zien. 
Dat dit geen geslaagde combinatie was werd al vlug duidelijk en onze coachen grepen dan ook terecht in, brachten 
Shiara naar het andere vak en wisselden Dennis voor Siebe. De tegenstand in een B-ploeg is uiteraard niet van 
hetzelfde kaliber van een A-ploeg en Dennis en Levi moesten zich aanpassen aan het niveau. Ze deden het redelijk, 
de eerste bal van Dennis was meteen binnen en we dachten dat we vertrokken waren voor één van zijn 
schitterende wedstrijden, zoals dat in de reserven de voorbije weken steevast het geval was, het was spijtig genoeg 
ook de enige treffer. Voor de mand bleef dit vak onmondig en wen hadden geluk dat ook Borgerhout/GW een totale 
offday had en er niets van terecht bracht. Als er kon gewonnen worden van de Zebra’s dan was het wel deze 
wedstrijd want ook hun prestatie was ondermaats.  
 
Pokkenmatch… 
We kregen deze zaalcompetitie al enkele zwakke tot écht slechte prestaties te zien, niet alleen van onze eigen rood-
witten maar ook van de tegenpartij, maar deze partij sloeg alles. Twee ploegen die er compleet niets van bakten, 
afwerkten aan een erbarmelijk percentage (14%) en de vogels in de geburen uit de bomen gooiden. We hoorden 
zeggen: “Ja, maar er werd toch knap verdedigd”. Complete bullshit als we moeten constateren dat we op 9 korte 
kansen, 3 doorlopers en 3 vrije worpen geen enkele keer scoren, dat is beneden alles. Zo goed verdedigde 
Borgerhout/GW écht niet. In dat onderdeel waren de Borgerhout/GW-dames veel en veel beter en scoorden er 5 uit 
korte kansen of onoordeelkundige overname situaties. 
 
… maar het bleef spannend 
Gelukkig bleef de wedstrijd van begin tot einde spannend, kon er slechts op 1 moment een twee puntenkloof op het 
scorebord genoteerd worden en ging het voor de rest om en om naar 1 doelpuntje verschil. We prijzen ons gelukkig 
dat de Borgerhout/GW-coach blijkbaar tevreden was met 1 punt en de laatste 40 seconden zijn ploeg nog slechts 
naar 1 kans liet gaan want met Jaro voor de korf had het veel gevaarlijker kunnen worden… 
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Korfballer en korfbalster van het jaar wél op niveau 
We gaan het niet onder stoelen of banken steken dat dé constante van dit seizoen de uitstekende prestaties van 
Jari zijn. Ook al werkt hij af en toe wat minder af, hij blijft onmisbaar voor ons team en neemt ons op sleeptouw 
als het écht nodig is. Met zijn werklust en fantastisch reboundwerk is hij een enorme steun voor zijn vak. Deze 
keer konden we ook rekenen op onze korfbalster van het jaar, Shiara, om ons team er door te trekken, niet alleen 
met haar drie treffers maar ook met haar nooit aflatende inzet. Qua afwerking konden we ook nog rekenen op 
Jarre, voor de rest was het huilen met de pet op.  
 
Gewonnen of verloren punt? 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd op een rustscore van 14 – 14 en of we daar nu blij mee moeten zijn daar hebben 
we zo onze bedenkingen over. We slagen er telkens wel in om ook onze tegenstrevers een slechte wedstrijd te laten 
spelen maar puren daar niet genoeg punten uit. We hielden Voorwaarts op 15 doelpunten, Kwik op 19, Floriant op 
20 en Borgerhout/GW op 14 en uit al die wedstrijden puren we slechts 1 puntje, té weinig. We gaan er dus vanuit 
dat dit wat AKC/Luma betreft een verloren punt is tegen een zwak Borgerhout/GW. 
 
Scheidsrechters 
We gaan er geen woorden meer aan vuil maken.  
 
En nu? 
Staan we op een gedeelde vierde plaats met Boeckenberg of blijven we op de vijfde plaats als Voorwaarts alsnog de 
gewonnen wedstrijd tegen de Panters verliest door iemand in te brengen die niet op het formulier stond? Aan de 
groene tafel om daar uitspraak over te doen, maar er toch even rekening mee houden dat dit tot 
competitievervalsing zou kunnen leiden. Waarom zit er trouwens een juryvoorzitter? Moet die de wissels en 
vervangingen niet in het oog houden of zit die er enkel en alleen voor de show en de randomstandigheden? 
Het maakt niet uit wat er beslist zal worden, volgende week moét AKC/Luma van de Panters winnen om op koers 
te blijven voor de kruisfinales. Er moet minimum een 6 op 8 worden gehaald de laatste 4 wedstrijden of we komen 
er niet? We vragen ons echter af wat we daar kunnen gaan doen als we ons niveau niet dringend opkrikken. 
 
Sfeerloos 
De wedstrijd was een non-match en dat straalde ook af op de supporters. Hoe Bob en Co ook hun best deden, ze 
kregen de schwung er niet in en ook van Zebra-zijde was het een matig beestje. Nooit zagen we zo een sfeerloze 
wedstrijd als die van zondag jl. Tijd om ons dringend te herpakken, zowel op als naast het veld. 
 
Gelukkig deed onze B-ploeg het weer 
En voor doelpunten… moet je bij onze B-ploeg zijn. Met Sayer en Lars in de rangen zetten ze alweer een bijna 
dertiger op het bord. Was het vorige keer nog een duw- en trekwedstrijd tegen Borgerhout/GW dan stond er nu, 
mede dankzij de uitstekende prestatie van scheidsrechter van dienst Tom Goddefroy, geen maat op de onzen. 
Onder leiding van een sublieme en onhoudbare Sayer (12) die mocht constateren dat de tegenstand in de B-ploegen 
heel wat minder is, gaf onze B-ploeg alweer een demonstratie om duimen en vingers van af te likken. Wim nam 
vlotjes de bovenhand op Jaro, Lars spelde beresterk tegen Sven, Siebe scoorde alweer aan de lopende band en ook 
onze vier dames lagen boven en drukten hun stempel op de wedstrijd, Elke en Thalia scoorden naar wekelijkse 
gewoonte aan de lopende band en Brook en Shari werkten zich te pletter. Zoals we enige tijd geleden al stelden 
gaat onze B-ploeg nog meedoen voor de eerste plaats. Zij scoorden er de laatste vijf wedstrijden liefst 148 of een 
gemiddelde van bijna dertig per wedstrijd en zijn klaar voor de topper van volgende week tegen rechtstreeks 
concurrent Boeckenberg. 
 
C-ploeg pakt in extremis een punt en blijft op kop 
Dankzij een late treffer haalde onze C-ploeg in extremis een gelijkspel en indien de laatste zes seconden die nog op 
de klok stonden ook nog zouden uitgespeeld zijn had er zelfs een overwinning ingezeten. Door het gelijkspel van 
Putse blijven we alleen op kop met 1 punt voorsprong op Putse. Nu twee weken geen wedstrijd en dat nog twee 
keer vol aan de bak op Voorwaarts en Putse om die titel binnen te halen. Knap werk C-tjes! 
  

Pit 
 

Spreuk van de Weuk  
Willen we volgend jaar op reis gaan, 

moeten we er vanaf nu … elke week staan !! 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 4 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 

20u45: AKC/LUMA A – BOECKENBERG A (Kwik Indoor) 

19u00: AKC/LUMA B – BOECKENBERG B (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 
 

ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 
15u45: SIKOPI 2 - AKC/LUMA 2 (Linkeroever) 
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 
 

11.25: ATBS 3 - AKC/LUMA 3 (Mortsel – Den Drab) 
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 U14  B SPARTACUS/NDN U14 HOBOKEN/MERC  U14 A  8  6 
Topleague U19 VOBAKO U19 A   AKC/LUMA U19 A 22  27 
Topleaque U16 VOBAKO U16 A    AKC/LUMA U16 A 15  21 
1STE GEW B AKC/LUMA 2  PUTSE 2 14  5 
Promoleaque U19 A MINERVA U19 AKC/LUMA U19 B  16  14 
1STE GEW F AKC/LUMA 3   PUTSE 4 11 17 
Promoleague U12 A  APPELS U12 A    AKC/LUMA U12 7   1 
TOPLEAGUE C BORGERHOUT/GW C AKC/LUMA C 10  10 
TOPLEAGUE B BORGERHOUT/GW B AKC/LUMA B 21  29 
TOPLEAGUE A BORGERHOUT/GW A AKC/LUMA A 14  14 
Promoleague U16 A SIKOPI U16 A     AKC/LUMA U16 B 11  9 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEK 
 

16/02/2019 9:00 1STE GEW F AKC/LUMA 3   GANDA 3 Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 10:10 Promoleague U12 A  AKC/LUMA U12 SCALDIS U12     Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 11:15 Promoleague U16 A AKC/LUMA U16 B GANDA U16 A   Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 12:35 Topleaque U16 AKC/LUMA U16 A SCALDIS U16 Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 14:15 Promoleaque U19 A AKC/LUMA U19 B  SCALDIS U19   Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 15:50 Topleague U19 AKC/LUMA U19 A KWIK U19 Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 17:35 1STE GEW B AKC/LUMA 2  VOORWAARTS 3 Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 19:00 TOPLEAGUE B AKC/LUMA B KWIK B Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 20:45 TOPLEAGUE A AKC/LUMA A KWIK A Merksem - Kwik Indoor 
16/02/2019 0:00 TOPLEAGUE C AKC/LUMA C VRIJ Merksem - Kwik Indoor 
17/02/2019 15:45 Promoleague U14  B VERDE U14 A SPARTACUS/NDN U14 Wilrijkse Pleinen 
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WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 

ZATERDAG 9 FEBRUARI 2019 (Kwik Indoor) 
 

Uur Thuis Uit Van – tot Inkom Tafel Tafel 

10:00 AKC/LUMA U12 BOECKENBERG U12   9u40 t/m 10u00  fam Geurts Franky  Chris VR 

11:05 AKC/LUMA U16 B RIJKO U16     10u00 t/m 11u05  fam. Wijckmans Franky Chris VR 

12:35 AKC/LUMA U16 A BOECKENBERG U16   11u05 t/m 12u35 fam De Backer Andreas D Chris VR 

14:15 AKC/LUMA U19 B  RIJKO U19 A 12u35 t/m 14u15  fam Van der Taelen Sandra K Chris VR 

15:50 AKC/LUMA U19 A BOECKENBERG U19 14u15 t/m 15u50 :  fam Van Camp Sandra K Chris VR 

19:00 AKC/LUMA B BOECKENBERG B 18u30 t/m 19u fam Francken Martine D Chris VR 

20:45 AKC/LUMA A BOECKENBERG A 19u t/m einde 1e helft fam Peeters + fam Huppertz Martine D Chris VR 
 
 

Uur Thuis Bezoekers Schotklok Filmen Scouting Vloer Club Score Micro 

12:35 AKC/LUMA U16 A BOECKENBERG U16   Bert             

14:15 AKC/LUMA U19 B  RIJKO U19 A Marc             

15:50 AKC/LUMA U19 A BOECKENBERG U19 Bert             

19:00 AKC/LUMA B BOECKENBERG B Marc             

20:45 AKC/LUMA A BOECKENBERG A Serge Scott en Kasper Jana Rudy Kurt Pit Chris 
 
 
 
 

BERICHTEN 
 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
We beginnen met een rechtzetting: onze U16B wonnen vorige week hun wedstrijd tegen Leuven met 17 – 5 en 
blijven op kop van de rangschikking. Deze week wisten zij echter niet te winnen van Sikopi maar blijven wel op 
kop. De U16A kregen voor het eerst deze competitie écht tegenstand en moesten tot het laatste knokken. Ze 
stonden op 12 minuten voor tijd zelfs op achterstand, iets wat hen nog nooit overkomen was, gelukkig herpakten 
ze zich op het juiste moment en sloten toch nog af met een 15 – 21 winst op Vobako om op deze manier zonder 
puntenverlies op kop te blijven. De U19B en U12 wisten deze week niet te winnen, iets waarin onze U14 wel 
slaagden. Bij de gewestelijken won AKC/Luma 2 van Putse, iets wat AKC/Luma hen niet nadeed. 
De U19A speelden, met Lars in de rangen, een knappe wedstrijd. Er moest gewonnen worden van Vobako om de 
kansen op de kruisfinales gaaf te houden en dat gebeurde dan ook. Al vroeg in de wedstrijd liepen onze meisjes en 
jongens uit om daarna altijd aan de leiding te blijven. Het werd een knappe 22 – 27 overwinning, waarbij Demi (5), 
Raf (7) en Lars (8) voor het gros van de doelpunten zorgden. Het werd een boeiend kijkstuk waarbij onze U19A 
bewezen dar er met hen zeker rekening zal gehouden dienen te worden als ze “au grand complet” kunnen 
aantreden. Zagen we de voorbije weken te weinig fighting spirit en teveel gelatenheid dan was dat nu een pak 
beter en speelde gans het team op niveau. Volgende week de scalp van Boeckenberg voor een tweede keer pakken 
en we zetten een grote stap richting kruisfinales. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 30 
Winnaars: Ludo Suetens en Liliane Rubbens 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: €99,87 in de pot voor volgende week 
 
4. NIEUW LID 
Deze week kunnen we officieel de zoon van ons bestuurslid Sam welkom heten bij onze U8-jes: 
 Max Bedeer - Frans Messingstraat 29 - 2100 Deurne °09-12-2015  
Veel plezier bij onze club. 

Martine 
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5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
 

Volgend jaar staan volgende activiteiten op het programma: 
 Après Ski Party op vrijdag 29/3 (zie affiche) 
 Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 11 mei  2018 in onze nieuwe chalet – zie affiche) 
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op de nieuwe 

AKC/Luma locatie op zaterdag 18 mei gevolgd door Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en 
tasting (Sam) 

 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 
 
6. DARTTORNOOI OP ZATERDAG 11 MEI IN ONZE NIEUWE CHALET 
Na het massale succes van vorig seizoen hebben we gemeend ook dit seizoen een darttornooi te moeten 
organiseren. We hebben hierbij bewust gewacht tot we op onze nieuwe locatie terecht kunnen en dat zal meer dan 
waarschijnlijk het geval zijn vanaf mei, zodat ons tornooi daar kan doorgaan op zaterdag 11 mei. Net zoals vorig 
jaar hebben we een topreeks en een funreeks en dien je per duo in te schrijven (€ 5/deelnemer = € 10/ploeg). 
We spelen net zoals vorig jaar twee keer een single naar 301 en een dubbel naar 501.  
 
Inschrijven kan via: 

 Twizzit: https://login.twizzit.com/v2/public/form/ae1f0b58e8936d566a5629f9649d80f3 
Gewoon op bovenstaande link klikken en inschrijven! 

 Pm aan Jari Hardies 
Betalen doe je ter plaatse. Zoek een geschikte partner, een leuke ploegnaam en schrijf je in. Doe het vandaag nog 
of je zal het zonder enige twijfel vergeten. 

Jari en Pit 
 

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!  
 
8. 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 
 

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… 
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Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we 
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij 
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de 
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze 
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste 
of losse panelen…) 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook - • op onze website - • in onze Flitsen 
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project.  
 

NIEUW: je kan vanaf nu gebruik maken van het inschrijvingsformulier op Twizzit. Je kan dan meteen online 
de betaling uitvoeren. Je mag uiteraard nog altijd cash betalen aan Chris Van Riet of 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) Steffi Peeters en Wim Harrus 
Familie Aerenhouts-Laeremans Van Harneveldt Robert, Yve en Marina 
Jos Duchesne Paula Verwimp 
Familie Duchesne en Partners Paul Boudiny 
Familie Palinckx-Verhoeven Yvonne Duchesne 
Agidens Sepp Van Mieghem 
François Peire Finn Van Mieghem 
Frank Wilms Jade Van Mieghem 
Jef Windels Sigrid Traets 
Ronny Remeysen Sven Van Mieghem 
Sandra Kegeleers Gerard Van Mieghem 
Demets Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Max Bedeer Lara Grasso 
Sam Bedeer Karel Bastiaensen 
Brooklyn De Maeyer Heirman Lias en Liz 
Agnes de Boer  Elke Vanherck 
Lin de Meester Yacine Vanherck 
Fen de Meester Katrien Bocxstael 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Yari Vervoort 
Driesen-Van Peteghem Familie Rudy en Christel Peeters 
Dewinter-Hufkens Familie Benny Noens 
Anneke Peeters Frank, Monique, Sven Hardies 
AKC 3 Ernst Davidts 
Uit sympathie restaurant kern 
Nancy de Boer Noah Horemans 
Kevin Van den Berg Elke Vanherck - oorbellen 
Rita Van Steenbergen Simona Debeve (moeke Steffi) 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Danny Hardies 
Thore Cordon Anita Van den Eynde 
Ebe Cordon Francine Sels 
Charlotte Bocxstael € 30.337,17 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 

Wij zijn zeer verheugd dat we deze week een nieuw AKC/Luma-lid mogen verwelkomen. 
Schattige Max Bedeer komt onze U6-groep vervoegen. Max is het zoontje van Charis Van 
Gysel en Sam Bedeer. Max, we wensen je heel veel plezier bij onze toffe vereniging. 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
16/02: 2e koekjeslevering 
09/03: Carnaval 
21/04: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06: jeugduitstap naar Genk 
08/06/: combitornooi met eindeseizoensviering? 
19/08-23/08: sportweek op AKC/Luma 
31/08: Belfius/MMM-tornooi 
 

2. Koekjesverkoop (bestellingen afgesloten) 
Kijk even na of onderstaande info correct is. 

 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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3 Sportweek  
We kregen reeds vele vragen over het tijdstip van de sportweek. Wel, jullie kunnen noteren dat die deze keer zal 
doorgaan van 19 augustus tot 23 augustus. Hou deze week dus alvast vrij. 
 
4 Knutselen met onze jongste korfballertjes 
Op 23 februari is zaal Kangeroe niet beschikbaar. Maar niet getreurd! We verwachten alle U6-ers en U8-ers op 
AKC/Luma om samen te knutselen ten voordele van het kunstgrasproject op de nieuwe locatie van onze 
vereniging. Tot dan. 
 
5. 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/ 
 

 
Wat sommigen misschien nog niet weten: er kunnen ook handdoeken besteld worden met logo en 
eventueel met naam. Verkrijgbaar in wit en grijs. Een kleine handdoek (50x100) kost €12 en een 
grote (70x140) €20.  
 
 
 
4. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
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Winter- en zaalprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
Hieronder info over trianingen. Graag steeds 10 minuten op voorhand aanwezig in de zaal aub. 
ploeg wo zat zaal uur kledij 
U6  X Gymzaal: SB De Kangoeroe 

Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne 
14u00-15u00 Turnpantoffels 

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

Ertbruggenlaan, 2100 Deurne 
18u00-19u00 sportkledij 

U10  X Kerkske  
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne 

10u00-11u30 Zie boven 

In deze zalen is geen cafetaria, wel kleedkamers.Indien er op een zaterdag speelgelegenheid wordt voorzien vervalt 
de training en wordt dit wedstrijd 
datum wat Voor wie 
Wo 6/02 Zaaltraining U10 
Za 9/02 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Wo13/02 Zaaltraining U10 
Za 16/02 Zaaltraining 

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

Wo 20/02 Zaaltraining U10 
Za 23/02 Knutselen op AKC/Luma 

Zaaltraining 
U6 enU8  
U10 

Wo27/02 Zaaltraining  U10 
Za 2/03 Zaaltraining 

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

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

in de flitsen 
U6, U8, U10 en U12 

Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, Vanja en Jana, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 9 februari 2019 

Competitie 
10u00: Promoleague U12 A: AKC/Luma U12 – Boeckenberg U12 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 9u45 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 
11u05: Promoleague U16 A: AKC/Luma B U16 B – Rijko U16 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 10u05 in de zaal Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 
12u35: Topleaque U16: AKC/Luma U16 A – Boeckenberg U16 
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: 11u35 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 68), 

Amber (0499/43 94 50) en Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 49 45), 

Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15) 
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14u15: Promoleague U19 A: AKC/Luma U19 B – Rijko 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: 13u15 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 
15u50: Topleague U19: AKC/Luma U19 A – Boeckenberg U19 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
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 

 
15u45: Promoleague U14 B: Catba U14 - Spartacus/NDN*AKC/Luma 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: 14u45 in de zaal Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Plantijn-Moretus, Plantin en Moretuslei 343, 2140 Borgerhout 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 

Appels - AKC/Luma : 7 - 1 
Een ritje in de zon naar Dendermonde voor een match tegen de 1ste van de reeks.  Beide ploegen beginnen vinnig 
aan de match zowel aanvallend als verdedigend.   We zien in de 1ste helft een hard werkend AKC, zo’n verschil 
met vorige week (2de helft) ... het probleem blijft  onze afwerking & goeie passen.. blijven op trainen en dat 
onderdeel moet echt beter.  Appels werkt de tweede helft beter af, wij maken kleine foutjes die direct worden 
afgestraft.  We speelden zeker geen slechte wedstrijd, in tegenstelling tot vorige week hebben we hard gewerkt en 
kwamen we te kort.  Tot volgende week toppers. 
 
1ste helft 
1-0 inloper tegen Marie (verdedigd) 
1-1 ver shot Jarri 
Appels Penalty gemist 
2-1 inloper tegen Fen 
Appels penalty gemist 

2de helft 
3-1 inloper tegen Mitch 
4-1 inloper tegen Lucas 
5-1 inloper Youna 
6-1 ver shot tegen Mathias 
7-1 inloper tegen Fen 

 
Vele groetjes 

Vicky van Dorst 
 

U16 A 
 
Vobako A – AKC/Luma A :  15 - 21  (7 - 7) 
(doelpunten/pogingen) 
 
Dames : Kadisha 3/12 – Nina 1/3 – Lotte 1/16 - Femke 0/2 (Zoe 1/5 – Lisa) 
Heren : Vinnie 2/16 – Luwis 0/6 – Kyan 6/13 – Brend 1/5 (Renzo 3/8 – Ernst 3/6) 
 
EINDELIJK. Dit woord zegt alles. Eerste maal dit zaalseizoen dat we een echte wedstrijd zagen. Dat onze toppers 
serieuze weerstand hadden en dat ze er hebben voor moeten vechten tot enkele minuten voor het einde. Dit zegt 
uiteraard veel over de competitie, maar daar kunnen we spijtig genoeg niets  aan veranderen. Dit was ook wat we 
bij de heenmatch tegen Vobako hadden verwacht, maar toen ging het veel te gemakkelijk. Nu was Vobako bij de 
pinken, waren er bij ons enkelen die niet thuis gaven en anderen die de wedstrijd deden kantelen.  Leuk om te 
zien, op uitzondering van het negativisme vanop de bank van de oranje-zwarten, misschien gelukkig voor ons dat 
zij eerder met de tegenstrevers bezig waren dan met zichzelf, maar dat maakt onze rekening niet. Een dergelijke 
ploeg verdient beter dan dit. Door de goede pressing hadden enkelen van ons het moeilijk en was het de eerste 
maal dat een vak echt niet draaide.  
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Ondanks de snelle 0-2 voorsprong konden we niet doordrukken en bleven zij aanklampen. Onze afwerking stokte 
een beetje (23%), een vak bleef “hangen” en voor de eerste maal dit seizoen moesten J&J hun kunnen op vlak van 
wissels bovenhalen om de wedstrijd te beslissen. Vandaag was het onze bank die het verschil maakte:  zij die de 
kans kregen, hebben laten zien dat we een team zijn waar iedereen belangrijk is. Zonder bank haal je niets en 
zonder teamspirit ook niet.  
Wat ik mij de afgelopen maanden wel afvroeg, was wat wij zouden doen als we onder druk komen te staan, als we 
achter zouden staan tot ver in de 2de time … hoe zouden jullie reageren ? Vandaag hebben jullie laten zien dat dit 
jullie niet zenuwachtig maakte, dat er sommigen zelfs blij waren met de tegenstand, dat jullie ondertussen een 
zelfverzekerdheid uitstralen waardoor jullie een dergelijke wedstrijd uiteindelijk toch winnend kunnen afsluiten. 
Tot 12,5 minuten voor het einde stond Vobako nog voor, maar dan vonden jullie de turbo terug, verloor de bank 
van Vobako de pedalen en wedstrijd was gespeeld. Uiteindelijk staat er nog een duidelijk verschil op het bord, 
maar hebben jullie vooral laten zien hoe je onder stress en als het wat tegenzit, moet spelen. Knap.   
Sommigen onder ons hadden het blijkbaar moeilijk met de wissels iets voor de rust, wissels die noodzakelijk 
waren. Dit is competitie op het hoogste niveau en soms loopt het wat stroever, wees dan blij dat je ploegmaats het 
overnemen, andere keren is het aan jullie om dit te doen en zo word je alleen maar sterker. Wees ook een team als 
het wat tegenzit en gun het de speler die een applausvervanging verdient.  
Ondertussen zijn jullie op 4 wedstrijden voor het einde al mathematisch zeker van Herentals, niet slecht zou ik 
zeggen. Onthoud wel uit deze match dat het daar ook spannend kan worden. Vobako en Temse zijn goede ploegen, 
wees gewaarschuwd, maar als jullie als team spelen en erin geloven, komt dit goed.  
Volgende week de panters op bezoek, altijd een leuk korfballende ploeg dus: genieten zou ik zeggen. 

DN 
 

U16 B 
 
Sikopi - AKC/Luma B : 11 - 9 
Vandaag moesten we naar Linkeroever voor een treffen tegen Sikopi. In de vorige wedstrijd hadden we de winst 
vrij gemakkelijk naar ons toe kunnen trekken, maar wat zou het vandaag geven? Spelen op een late 
zondagnamiddag blijft een raar gegeven voor een jeugdploeg en dat hebben we duidelijk niet goed verteerd. 
 
Rune hebben we na zijn kwetsuur ondertussen gelukkig terug kunnen opvissen, maar aan dameskant moesten we 
het zonder Lotte en Milla stellen. We wensen hen allebei een spoedig herstel! Hun afwezigheid werd goedgemaakt 
door Zoë en Femke van de U16 A, waarvoor dank. Omdat Ben op hetzelfde moment in Leuven stond te spelen, was 
ik er zelf niet bij. Dus ik moet voortgaan op wat anderen me hebben verteld en doorgestuurd. 
 
Aanval: Evi/Jolien – Kian/Albert - Rune – Zoë/Femke/Evi 
Verdediging: Albert/Noah – Jolien/Zoë - Kia - Matthias 
 
1-0 penalty dame Sikopi 
1-1 penalty Rune 
1-2 shot Kia na pas van Albert 
2-2 shot dame Sikopi 
2-3 shot Rune na pas van Zoë 
3-3 shot dame Sikopi 
4-3 shot heer Sikopi  
4-4 shot Noah na pas van Kia 
5-4 penalty dame Sikopi 
 
 

6-4 shot dame Sikopi 
7-4 shot dame Sikopi 
7-5 shot Noah 
7-6 penalty Femke 
7-7 penalty Rune 
8-7 shot heer Sikopi 
8-8 inloper Evi 
8-9 penalty Albert 
9-9 omdraaier heer Sikopi 
10-9 vrijworp heer Sikopi 
11-9 inloper heer Sikopi 

 
Dames: Evi (1/1) - Femke (1/0) - Jolien (0/1) - Kia (1/3) - Zoë (0/1) 
Heren: Albert (1/0) - Kian (0/1) - Matthias (0/1) - Noah (2/0) - Rune (3/3) 
 
De interpretatie van deze cijfers laat ik deze week achterwege. Er werd duidelijk gretig gebruik gemaakt van heel 
wat wissels om de boel beter te doen draaien, maar dat bracht uiteindelijk niet het gewenste resultaat. Om goed te 
kunnen spelen, is het cruciaal dat er naar de coaches geluisterd wordt en opdrachten worden uitgevoerd. Wie 
egoïstisch wil spelen en niet voor zijn/haar vak wil werken, hoort niet thuis in een ploegsport. Korfbal is een toffe 
sport, zeker als een vak goed draait en mooi korfbal laat zien. Maar daarvoor moet iedereen zich 100% inzetten. 
Alleen lukt het echt niet. En frustraties laat je best aan de kant. Bespreek ze op training, zodat er volgende week 
weer kan geknald worden zoals we dat al meermaals hebben mogen zien van jullie. 

Linda 
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