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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – BOECKENBERG A : 22 – 20
Fantastische remonte levert 2 belangrijke punten op
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
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Jari (5) – Lars (1) – Jade (0) – Maite (1)
Sayer (4) – Jarre (4) – Shiara (2) – Jiska (3)
Siebe (2)
Miguel Wensma – Kris Meeus
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Jesse De Bremaeker
Jiska
Niki Schilders
Maite
Jesse De Bremaeker
Jesse De Bremaeker
Nick Janssens
Nick Janssens
Jarre
Jesse De Bremaeker
Jari
Niki Schilders
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Jolien Herthogs
Nick Janssens
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Jesse De Bremaeker
Jarre
Lucas De Ridder
Tine Pirquin
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achter korf
stip
vrijworp
schot
stip
schot
schot
inloop
schot
schot
schot
schot
korte kans
schot
stip
schot
stip

1
2
2
2
4
6
7
7
10
13
13
14
14
17
17
19
19
24

11
12
12
13
14
14
15
15
15
16
17
17
18
19
19
20
21
22

-

14
14
15
15
15
16
16
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20

Shiara
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Niki Schilders
Jari
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Nick Janssens
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Niki Schilders
Nick Janssens
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Glenn Goffa
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Jiska
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Wedstrijd van de laatste kans
Na de zwakke tot matige prestaties van de afgelopen 2 weken zat er niets anders op dan voor de tweede
achtereenvolgende maal de scalp van Boeckenberg te nemen om onze kansen op een kruisfinaleplaats levendig te
houden. We stonden op gelijke hoogte met de Panters en ook zij brachten er de voorbije weken niet veel van
terecht. Het zou dus zaak zijn om vanaf de eerste minuut mee in de wedstrijd te zitten. Dienden ze vorige week
nog zonder Nick Janssens aan te treden, dan was deze laatste er deze keer wel bij en kwamen ze dus super
gemotiveerd aan de ingooi want het was voor beide partijen waarschijnlijk de wedstrijd van de laatste kans.
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Zwakke start
Het werd al vlug duidelijk dat de Panters waren gekomen om revanche te nemen voor de in de heenronde geleden
nederlaag. Vooral Jesse De Bremaeker begon bijzonder gemotiveerd aan de wedstrijd, nadat hij de vorige partij
zwaar onderlag tegen Lars. Ook Nick Janssens speelde toen een zwakke partij en was op revanche uit tegen Jarre.
Aanvankelijk deden beide heren ons dan ook de das om want na 10 minuten hadden ze er samen al zes in het
mandje liggen en konden wij enkel langs Jiska, Maite en Jarre op het scorebord verschijnen (3 – 7). We bleven op
die vier doelpunten achterstand hangen en het werd zelfs nog erger toen Boeckenberg uitliep naar een maximale
8 – 14 voorsprong. Het zag er dus alles behalve goed uit en we zagen onze kruisfinaleplaats eventjes aan een zijden
draadje bengelen. Gelukkig konden we ook deze keer weer rekenen op onze sterkhouder Jari, die ons in de
wedstrijd hield en ervoor zorgde dat de ruststand nog enigszins acceptabel bleef (10 – 14).
Welpjes worden omgetoverd tot leeuwen tijdens de pauze
En toen kwam de kentering. Siebe werd ingebracht, Jarre werd van vak gewisseld en ons team onderging een
“total make over”. Ze streden als leeuwen en knabbelden aan hun achterstand. De kopjes gingen deze keer niet
omlaag, zelfs niet na een zes doelpunten achterstand, niks van dat alles, we zagen het échte AKC/Luma terug aan
het werk, de ploeg die voor elkaar door het vuur gaat, het was misschien iets te lang geleden maar ons team was
terug opgestaan, maakte de klik met de tribunes, waarbij Bo en Co het beste van zichzelf gaven en we wisten toen
al dat de overwinning toch nog voor rood-wit zou zijn. Van een ommekeer gesproken.
De “oudjes” van Boeckenberg konden het geen volledige wedstrijd meer volhouden en waren na één helft
uitgespeeld, Siebe en Jarre legden Jesse en Nick aanvallend lam en als dat aan het gebeuren is weten we dat het
over and out is met de Panters. We kwamen dankzij een ontketende Shiara (wat een wedstrijd alweer!) en Maite
binnen de vier minuten terug tot op 1 doelpuntje. Het duurde nog even voor we erop en erover gingen, de Panters
hingen in de touwen maar stribbelden nog 1 keer tegen en kwamen op een 15 – 18 voorsprong. Geen erg echter,
onze brothers brachten AKC/Luma terug tot op 1 doelpuntje en toen Sayer (geweldige wedstrijd) en later een
steengoede Jarre ons gelijk brachten wisten wat de het gebeurd was. In de laatste minuten plaatsten Sayer en
Jiska het orgelpunt en zorgden voor de 22 – 20 zege en het zicht op Herentals. Onze supporters dankten hun
spelers met een terechte staande ovatie en een minutenlang durend applaus voor deze prachtprestatie.
Formidabele strijdlust en nooit afgeven renderen
Verweten we onze ploeg de voorbije wedstrijden een gebrek aan finesse en soms ook aan wil om te winnen, dan
bewezen ze deze week ons ongelijk. We zijn dan ook graag bereid ze te feliciteren voor hun sportieve revanche. Met
twee korfballers van ’t jaar die op bijzonder hoog niveau staan te acteren, met twee broertjes, die de pannen van
het dak speelden zowel aanvallend als verdedigend, met een formidabele Sayer, die duidelijk geprikkeld was en
revanche nam voor zijn niet-selectie tegen Borgerhout/GW, met een herboren Jiska, die terug de mand vind met
haar ogen toe, het verdedigend altijd goed doet en juist op tijd terug in vorm steekt, met een formidabel
verdedigende Maite en een Jade die zoekende is naar de juiste vorm, maar die stilaan wel terug zal vinden staan
we eindelijk in de top vier, een plaats in de kruisfinales wenkt…
Lars werd deze week het kind van de rekening maar moet zeker niet wanhopen. Hij kwam uit tegen een bijzonder
gemotiveerde tegenstander, die hij vorige keer nog van het veld speelde. Deze keer speelde Jesse echter een
fantastische eerste time maar diende daar zoveel energie in te steken dat het na 1 helft over was, de verdienste
van ons goudhaantje. Het komt goed en binnen de kortste keren zal hij er weer staan, daar zijn we 100 % zeker
van, een klasbak als Larske laat het kopke niet hangen, die vecht terug en zal er terug staan, wedden dat hij
volgende week al terug top is!
Siebe grijpt zijn kans
Wie het deze week uitstekend deed was Siebe. Hij staat al weken op een hoog niveau te ballen in de B-ploeg, maar
het kwam er net niet uit wanneer hij mocht invallen in de A-ploeg. Ook deze keer begon hij aarzelend maar
naarmate de wedstrijd vorderde werd hij sterker en sterker om het laatste kwartier samen met maatje Sayer
subliem korfbal te produceren en de tegenstrevers weg te spelen. Twee verre loeiers, een geweldig aantal rebounds
en een schitterende verdediging, Siebe moet gedacht hebben dit is mijn kans en hij greep ze met beide handen.
Supporters hadden er zin in
De supporters van beide teams hadden er duidelijk zin in. We zaten in het midden en konden genieten van de
kunsten van Bob en Co langs de ene kant en de kunsten van het Boeckenberg-orkestje langs de andere kant. De
sfeer was duizend maal beter dan vorige week in de kille Borgerhout/GW-hal. De klik met de spelers was er en dat
straalde af op het spel. Agnes en Pat konden er wegens omstandigheden niet bij zijn, maar ons orkest en de
frennekes namen het van hen over en hebben zich van hun beste zijde laten zien.
De stand
1. Kwik 18 – 2. Voorwaarts 16 – 3. Borgerhout/GW 15 – 4. AKC/Luma 13
5. Boeckenberg en Floriant 11 – 7. Putse 4 – 8. Meeuwen 0

AKC-Flitsen

Pagina 2

Scheidsrechters
We hoorden dat het experiment met het duo-fluiten op het veld zal verder gezet worden wegens positief onthaald
door de clubs. We vragen ons af welke clubs dat dan wel hebben gestemd? Laat ons stellen dat we het experiment
om de gekende reden die we hier niet nog een keer gaan aanhelen een dikke nul geven en dat ook het duo van
voorbije zaterdag ons geenszins kon bekoren. De overwinning die we behaalden was het werk van ons team dat
gelukkig niet begon te mekkeren over de vele foutieve beslissingen, maar bleef korfballen. Wanneer we de ene een
stip zien fluiten voor AKC/Luma en de andere langs de kant druk zien gesticuleren dat het zeker geen stip is dan
hebben we onze bedenkingen. Als de ene de fouten van de andere moet compenseren vinden we het al helemaal te
belachelijk en wanneer de slechtste van beiden de andere mee omlaag trekt hebben we ons statement helemaal
gemaakt. Afvoeren die handel!
Volgende week Kwik
Volgende zaterdag spelen we onze laatste thuiswedstrijd en krijgen we het in eigen huis spelende Kwik over de
vloer, de leider in deze zaalcompetitie. De vorige confrontatie leverde een draak van een wedstrijd op, die we tegen
een niet eens sterk spelend Kwik verliezend afsloten. We hopen dat we met de prestatie van afgelopen zaterdag
gelanceerd zijn voor meer moois. Kunnen we de leider een hak zetten? Het zou zomaar kunnen, aan onze meisjes
en jongens om door te gaan op het elan van de voorbije tweede helft.
B-ploeg haakt af
Deze keer geen dertiger maar een bijzonder moeilijke wedstrijd tegen Boeckenberg. Door deze nederlaag haken we
af en hebben we ons lot niet meer in eigen handen. Willen we nog een kleine kans maken dan zal er volgende week
moeten gewonnen worden tegen de leider. Het was deze keer iets minder tegen een sterk Boeckenberg waarbij
voornamelijk de dames de bovenhand namen. We werden overpowerd en hadden deze keer geen antwoord. Aan ons
team om er volgende week terug te staan.
Geen wedstrijden voor C-ploeg
Vermits Boeckenberg en Kwik geen C-ploeg hebben liggen onze C-tjes twee weken stil. Triestig vinden we dat en
het wordt dringend tijd om daar iets aan doen. Misschien zou de KBKB daarin eens actie kunnen ondernemen en
ervoor zorgden dat deze mensen elke week een wedstrijd hebben. Een ploeg als AKC/Luma die over 16 heren en 16
dames beschikt en enkel met een A en B-ploeg aan de bak kan komen vinden we beneden alles.
Pit

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
20u45: AKC/LUMA A – KWIK A (Kwik Indoor)
19u00: AKC/LUMA B – KWIK 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
17u35: AKC/LUMA 2 – VOORWAARTS 3 (Kwik Indoor)

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine
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

09.00: AKC/LUMA 3 – GANDA 3 (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
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
Promoleague U12 A
Promoleague U16 A
Topleaque U16
Promoleaque U19 A
Topleague U19
Promoleague U14 B
TOPLEAGUE B
TOPLEAGUE A
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
CATBA U14
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
ATBS 3
SIKOPI 2

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

2 2
14 14
18 8
12 14
22 21
5 5
20 22
22 20
11 - 9
4 19

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEK
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
23/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
24/02/2019
24/02/2019

13:15
14:45
15:00
20:45
19:00
17:30
12:45
13:15
13:15
15:00
9:00

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

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

Temse - Temsica
Temse - Temsica
Antwerpen - Kiel
Kontich - De Nachtegaal
Kontich - De Nachtegaal
Kontich - De Nachtegaal
Brecht - De Ring
Belsele - De Klavers
Kontich - De Nachtegaal
Kontich - De Nachtegaal
Kontich - De Nachtegaal

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN
ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 (Kwik Indoor)
Uur
9:00

Thuis
AKC/LUMA 3

Bezoekers
GANDA 3

Inkom van… tot…
8u45 t/m 9u10

Wie

Tafel1

fam Lauwers Bert

Franky

Tafel2
Chris VR

10:10 AKC/LUMA U12

SCALDIS U12

9u10 t/m 10u00

fam Aarts

Franky

Chris VR

11:15 AKC/LUMA U16 B

GANDA U16 A

10u00 t/m 11u05

fam Van den Berg

Franky

Chris VR

12:35 AKC/LUMA U16 A

SCALDIS U16

11u05 t/m 12u35

fam Davidts

Sandra K

Chris VR

14:15 AKC/LUMA U19 B

SCALDIS U19

12u35 t/m 14u15

fam De Boeck

Sandra K

Chris VR

15:50 AKC/LUMA U19 A

KWIK U19

14u15 t/m 15u40

fam Wellens

Sandra K

Chris VR

17:35 AKC/LUMA 2

VOORWAARTS 3

15u40 t/m 17u35

fam Bocxstael

Marc B

19:00 AKC/LUMA B

KWIK B

17u25 t/m 19u

Ingrid Luypaers

Sandra K

Chris VR

20:45 AKC/LUMA A

KWIK A

19u t/m einde 1e helft fam Huppertz + Van Harneveld

Sandra K

Chris VR

Uur

Thuis

Bezoekers

Schotklok

12:35 AKC/LUMA U16 A

SCALDIS U16

Bert

14:15 AKC/LUMA U19 B

SCALDIS U19

Marc

15:50 AKC/LUMA U19 A

KWIK U19

Bert

19:00 AKC/LUMA B

KWIK B

Marc

20:45 AKC/LUMA A

KWIK A

Serge
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Scouting Vloer Club Score Micro

Jana

Rudy

Kurt
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BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Zaterdag waren er bij onze jeugd gelijke spelen voor de U12, U14 en U16B en een nederlaag voor de U19B. De
U16A speelden een grijze wedstrijd maar wonnen wel vlotjes met 18 – 8. Hun ongeslagen leidersplaats blijft een
feit en ook de kruisfinaleplaats is ninnen, maar daaraan had niemand getwijfeld. De U19A moesten aan de bak
tegen Boeckenberg en om hun plaats in de kruisfinales veilig te stellen deden ze er best aan om te winnen. Het
werd een enorm spannende wedstrijd die begeesterde van begin tot einde. Het waren eigenlijk de meisjes van
Boeckenberg (goed voor 18 van de 21 doelpunten) tegen de heren van AKC/Luma (goed voor 20 van de 22
doelpunten). We zagen een wedstrijd met enorme vechtlust en inzet, gekruid met de mooiste doelpunten. Vooral de
inloop van een formidabele Raf sprak tot de verbeelding. Eén handje, voorbij de korf, nonchalant achteruit binnen
gelegd, een pareltje. De doelpunten kwamen van Demi (2), Rubi (2) en Kian en Rafke (18 onder hun beiden). Wat
beide laatste heren presteerden was fenomenaal que afwerkingskracht. Uit alle hoeken, op inloop, korte kans,
maakte niet uit, alles verdween in de mand. Schot vanop 8 meter, binnen, maar goal telt niet wegens een fout
onder de korf van Boeckenberg (begrijpe wie het kan), geen erg echter, volgende bal van nog verder en ook die ging
binnen, was getekend: Kian Amorgaste. Ook de geweldige partij van kwikzilveren Demi tegen zijn ellenlange
tegenstrever mocht er zijn. Wat een energie, mar een spongkracht en wat een inzet, subliem! En wat te zeggen van
onze vierde heer Loran, die zijn tegenstrever geen enkele kans gunde, overal bij was, ervoor zorgde dat de buzzer
enkele keren afging wegens geen schot binnen de 25 seconden. Knappe partij van onze vier heren, die het
uiteraard niet zouden kunnen zonder de steun van onze dames. Die deden wat ze konden maar moesten toezien
hoe de Boeckenberg girls ruimschoots de bovenhand haalden en afwerkten aan een hoog percentage. Toegeven dat
ze ook alle ballen naar boven gooiden en niet het minste moeite deden om hun heren aan te spelen. We hadden in
de toekomst toch graag gezien dat er niet té veel ruimte aan de tegenstreefster wordt gegeven. Je kan beter een
stapke dichter beginnen dan het gat te moeten toelopen, dan kom je sowieso te laat.
Volgende week staat de topper tegen Kwik op het programma en als ook die winnend kan afgesloten worden
komen we mee bovenaan het klassement. Supporters, jullie waren al goed vertegenwoordigd deze week, laats ons
met z’n allen volgende week afspreken om onze U19A-ers naar de overwinning te stuwen.
Bij de gewestelijken noteerden we een ruime overwinning voor AKC/Luma 2 en een nederlaag voor AKC/Luma 3.
Pit

Spreuk van de Weuk
Dé uitdaging van het seizoen,
Hét 2x achter elkaar doen !!
2. LOTTO

Nummer: 45
Winnaars: Jens+Priscilla en fam. Denie

3. PRONOSTIEK
Winnaars: 16: Kristel Van Oeckel, fam. Van Mieghem, Sandra Kegeleers, Daniëlle Steyaert, Franky Van den Berg,
fam.Peeters, Irma Pooters, Georgette de Boer, Bea Zielens, Wendy Lodewijckx, Anneke Van Peteghem, Thierry
Mertens, Jens Van Hoof, Wim Harrus, Serge Leprince, Katrien Bocxstael
Bedrag: €8,51

4. 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
 Gewestelijken Fuif en tasting ???
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5. OPEN DEURDAGEN BEGO SPORT EN MIZUNO
Bego sport organiseert op 28 februari, 1, 2 en 3 maart in samenwerking met het sportmerk Mizuno speciale open
deurdagen. Zo kun je vrijblijvend de allernieuwste korfbal outdoor modellen proberen tijdens de openingsuren.
Omdat ieder type speler en ieder paar voeten anders is krijg je dan persoonlijk advies op maat van een Mizuno
schoenexpert. Er is tevens deze dagen 20% korting!
Mizuno is niet alleen de officiële schoensponsor van het KBKB, TopVolley Belgium, van diverse volley- en
handbalverenigingen in de Benelux, maar het merk staat met meer dan 110 jaar productontwikkeling ook al jaren
bekend als specialist. Mizuno streeft ernaar om de beste prestaties naar boven te halen bij sporters van ieder
niveau. Daarnaast staan de deskundige verkopers van Bego Sport voor je klaar met hun kennis, ervaring en
persoonlijk advies.
We ontvangen je daarom graag op 28 februari, 1, 2 en 3 maart bij Bego Sport. Het Bego Sport team en de Mizuno
Tech Rep kunnen je alles vertellen wat je wilde weten over korfbal outdoor schoenen en hun specifieke
eigenschappen, waarna je de schoenen direct kunt testen.
Met vriendelijke groeten, Rudi

6. BENJAMINS SPONSOREN MEE DE KUNSTGRASVELDEN

Beste AKC’ers, wij de Benjamins, willen graag ook ons steentje bijdragen voor de nieuwe velden. Aangezien wij
nog niet in staat zijn om jullie een culinair bordje voor te schotelen wllen wij graag onze knutselhandjes
bovenhalen en super-toffe-leuke rood-witte AKC/Luma sleutelhangers voor jullie maken. We verkopen ze voor 5
euro het stuk. Hieronder een voorbeeld hoe ze er ongeveer zouden uitzien (natuurlijk niet met ‘meter’ maar met
‘AKC’/luma’) de uiteindelijke versie zal een surprise zijn voor iedereen. Indien jullie van onze knutselhandjes graag
een sleutelhanger willen kopen kan u ze bestellen zodat wij op 23/02 weten hoeveel stuks we ongeveer moeten
maken. Laat hier een berichtje of stuur een mailtje naar U6akc@hotmail.com
Alvast bedankt, De SUPER Benjamins

7. 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

AKC-Flitsen

Pagina 6

8. 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!

9. 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

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 - • 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
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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
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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, Monique, Sven Hardies
Ernst Davidts
restaurant kern
Noah Horemans
Elke Vanherck - oorbellen
Simona Debeve (moeke Steffi)
Danny Hardies
Anita Van den Eynde
Francine Sels
€ 30.337,17
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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: 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 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.

3 Knutselen met onze jongste korfballertjes
Op 23 februari is zaal Kangoeroe 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.

4. Carnaval bij AKC/Luma

Zaterdag 9 maart worden alle carnavalszottekes verwacht op AKC/Luma. Wij hopen al onze jongste AKC-ertjes
(baby’s, U6, U8, U10, U12) te mogen begroeten met hun feestneuzen. Ook ouders en grootouder zijn welkom en
uiteraard mogen zij zich ook verkleden. Het wordt een namiddag vol leute, plezier, dansen, spelletjes en als hapje
lekkere popcorn. Onze U12-spelers zullen helpen met de verschillende dansjes, alvast bedankt.
Je mag toeters, bellen, serpentines en je lievelingsmuziek meebrengen maar wat absoluut niet mag is confetti.
Tot zaterdag 9 maart, Agnes verwacht jullie.

5.
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Carnaval op AKC/Luma
Op zaterdag 9 maart
van 14u30 tot 17u00
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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.

6. 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

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
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
In deze zalen is geen cafetaria, wel kleedkamers. Indien er op een zaterdag speelgelegenheid wordt voorzien
vervalt de training en wordt dit wedstrijd
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datum
Wo13/02
Za 16/02

wat
Voor wie
Zaaltraining
U10
Zaaltraining
U6 en U10
Wedstrijd U8 Catba-AKC/Luma om 16u00 zaal Ertbrugge
U8
Wo 20/02 Zaaltraining
U10
Za 23/02
Knutselen op AKC/Luma
U6 enU8
Zaaltraining
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
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, Vanja en Jana, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 16 februari 2019

Speelgelegenheid U8

U8: 11u00: Catba - AKC/Luma
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri
Bijeenkomst: 10u30 in de zaal
Jeugdleiders: Yamina, Imke, Jens, Bert
Zaal Ertbrugge, Schotensteenweg 252 te Deurne

Competitie

10u10: Promoleague U12 A: AKC/Luma U12 – Scaldis 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: 9u25 in de zaal
Jeugdleiders: Debby en Kim
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

11u15: Promoleague U16 A: AKC/Luma B U16 B – Ganda 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 – Scaldis 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
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14u15: Promoleague U19 A: AKC/Luma U19 B – Scaldis U19
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 – Kwik 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

Zondag 17 februari 2019

Competitie

11u00: Topleague U19: AKC/Luma U19 A – Floriant U19
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: 10u00 in de zaal
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem

15u45: Promoleague U14 B: Verde U14 A - 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
Wilrijkse Pleinen Vogelzanglaan 6, 2610 Wilrijk

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
Akc/Luma - Boeckenberg : 2 -2
A: youna, Fenn, Lucas, mitch
V: Lisa, Ella, mitch, yari
Een wedstrijd met veel kansen, maar weinig doelpunten. De verdediging van AKC/Luma stond er, de passen
waren veel beter, de kansen waren er. Die werden echter niet goed afgemaakt. Akc/Luma scoort eerst, maar pas
na 17 minuten. Boeckenberg scoort in de laatste seconden van de eerste helft nog tegen.
De tweede helft beginnen onze U12 even goed, ze staan er en ze laten zich niet weg duwen. Matthias wordt na een
hele goede eerste helft gewisseld voor Sepp. (dank je wel Sepp om in te springen!) Boeckenberg scoort eerst, weer
pas na 16 minuten. Volgens de kenners onterecht, wegens afsnijden (daar hou ik me als niet-kenner buiten :-))
Akc/Luma blijft strijden, en op de buzzer scoort Yari nog!
Oververdiend pakken we een gelijkspel, een verlies was onterecht geweest. Wat een vechtlust, jullie zijn er blijven
in geloven. Jullie trouwe supporters hadden allemaal zweethandjes!
We kijken al uit naar volgende week!
Eerste helft
17' 1-0 inloper Fenn (op aangeven Youna)
20' 1-1 shot Bkc tegen Matthias
Tweede helft
16' 1-2 inloper Bkc tegen Lucas
20', 2-2 shot Yari
Groetjes

AKC-Flitsen

Ellen (mama Lucas)

Pagina 14

U16 A
AKC/Luma A –BKC A : 18 - 8 (7 - 1)
(doelpunten/pogingen)
Dames : Zoe 0/7 – Lisa 1/6 – Femke 2/14 – Nina 2/11 (Lotte 0/3)
Heren : Ernst 5/19 – Kyan 2/9 - Renzo 4/24 – Luwis 1/26 (Brend 1/6 – Vinnie)
Vorige week was het ‘eindelijk’, nu is het eerder ‘saai’. De panters op bezoek. Zoals al meermaals geschreven: een
goed korfballend geheel, maar fysisch niet opgewassen tegen onze body’s en daarom vooral in aanval onmondig
maar wel goed combinerend en zeker een titel kandidaat voor volgend jaar. Wel een parallel te trekken met vorige
week is het feit dat opnieuw 1 vak niet echt goed aan het spelen was en dus steeds bleef “hangen”. Zij speelden
egoïstisch, steeds zoekend naar die 1/1 of 2/2 situatie; ze bewogen veel te weinig en vooral volledig verkeerd.
Speelden ook inspiratieloos. Helemaal niet het spel dat elke week wordt aangeleerd, waarop gecoacht wordt en
vooral dat zich de afgelopen weken heeft bewezen; als we immers zo spelen, vegen jullie iedereen gewoon van de
mat. Maar als we vervallen in traagheid, individuele acties, slechte passing edm. dan gaan we het echt heel
moeilijk krijgen tegen Temse of Vobako.
Tegen BKC maakt dit niet veel uit, ook met die individuele acties kunnen jullie het verschil maken omdat BKC de
kracht mist, maar als zij op gelijke hoogte komen op dat vlak gaat dat echt niet meer lukken hoor. Ging het in het
andere vak dan heel goed, neen, daar was het vooral de afwerking (19%) die het liet afweten, maar waren de
looplijnen edm wel OK. In het statisch spelend vak haalden we met moeite 11%. Is dit een verwijt naar iemand toe
? Neen helemaal niet, wel naar het spelsysteem en de inzet. We kunnen niet meer dan het zeggen en aangeven dat
als we echt dynamisch spelen, we voor elkaar lopen en vooral door de korfzone lopen, lopende rebound nemen,
schieten uit vak bewegingen ….. jullie topkorfbal afleveren maar als je wacht op die actie, die steunzone steeds
opzoekt, …. jullie gewoon een goede ploeg zijn.
Hopelijk volgende week een nieuw elan en rustige opbouw naar Herentals toe met het werken aan de “pijn”punten
van het dynamisch korfbal. Steek de koppen bij elkaar, coach elkaar, steun elkaar en denk eraan: train en speel
voor jullie korfbaltoekomst want die kan heel mooi zijn.
Succes.
DN

U16 B
AKC/Luma B – Rijko 14 - 14
Op de voorlaatste speeldag in onze thuishaven Kwik was het de beurt aan Rijko om ons partij te geven. Bij de
vorige ontmoeting was de winst voor ons, maar op het veld hebben we gelijk gespeeld. Met deze ploeg kan het
steeds alle kanten uit, dus we waren gewaarschuwd. Rijko heeft enkele snelle, trefzekere heren in zijn rangen, dus
maar hopen dat de coachen juist zouden tegenstellen.
Lotte was opnieuw van de partij, maar voor alle zekerheid toch 2 dames van de U16 A op de bank. Bedankt, Lotte
en Nina. Goed dat Nina het dipje van Lotte even heeft opgevangen, zodat zij wat kon bekomen en later de
wedstrijd alsnog uitspelen.
Aanval: Albert - Jolien - Kia - Rune
Verdediging: Evi - Kian/Matthias – Lotte/Nina - Noah
1-0 shot Rune met steun van Jolien
1-1 shot heer Rijko
1-2 penalty dame Rijko
2-2 penalty Noah
2-3 penalty heer Rijko
3-3 penalty Kia na fout op Rune
4-3 shot Noah met steun van Lotte
4-4 shot dame Rijko
5-4 penalty Kia
6-4 shot Albert met steun van Kia
6-5 shot dame Rijko
7-5 shot Evi vanuit rebound
8-5 shot Rune na pas van Kia
RUST
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8-6 inloper heer Rijko
8-7 vrijworp heer Rijko
9-8 shot heer Rijko
10-8 penalty Kia
10-9 vrijworp heer Rijko
11-9 inloper Evi met steun van Matthias
12-9 shot Jolien met steun van Rune
12-10 shot dame Rijko
12-11 inloper heer Rijko
12-12 shot dame Rijko
13-12 inloper Rune met steun van Kia
13-13 inloper heer Rijko
13-14 inloper heer Rijko
14-14 penalty Noah
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Dames: Evi (2/0) - Jolien (1/1) - Kia (3/3) - Lotte (1/1) - Nina (0/0)
Heren: Albert (1/1) - Kian (0/2) - Matthias (0/3) - Noah (3/0) - Rune (3/3)
Met dit gelijkspel komen we op het nippertje eigenlijk nog goed weg want de laatste penalty ging pas enkele
seconden vóór het einde door de mand. Verlies zou erg jammer geweest zijn, vooral gezien we aanvallend de betere
ploeg waren en tot 2 keer toe 3 doelpunten voor stonden. In de eerste helft verliep alles prima, zowel aanvallend
als verdedigend. We konden dan ook met een mooie 8-5 de rust in gaan. Maar halverwege de tweede helft laten we
Rijko terug in de wedstrijd komen, vooral door minder concentratie in verdediging (we krijgen ineens 3 inlopers
binnen) en net iets teveel egoïsme in één vak. Zoals vorige week al gezegd, is het niet de bedoeling dat slechts één
speler steeds in punt gaat spelen. De kansen om te scoren vergroten alleen maar, als iedereen de kans krijgt en
neemt om na een goeie pas of steun de bal richting korf af te vuren. Die ondersteunende rol is minstens even
belangrijk.
Jullie leveren wekelijks goede inspanningen bij het uitverdedigen en voorverdedigen, waardoor ballen vaak
kunnen onderschept of gerecupereerd worden. Maar soms gaat dan de eerstvolgende pas weer de mist in, waardoor
de bal alsnog in de handen van de tegenpartij belandt. Beter na balrecuperatie eerst even rust brengen en goed
kijken alvorens de bal verder door te geven. En nog een laatste tip. Als je een shot neemt, volg dan je bal. Het heeft
geen zin om enkele passen achteruit te zetten om je shot te bewonderen. Als de bal er immers niet in valt, is het
belangrijk om voor een tweede kans te kunnen gaan en dat kan alleen maar als je naar de bal toe gaat.
Hoe dan ook, toch een mooi resultaat tegen het altijd moeilijk te bespelen Rijko. Jullie blijven zo op de 2e plaats in
de rangschikking. Volgende week komt Ganda op bezoek. Probeer de griepepidemie te ontwijken =) en goed te
trainen, want ook Ganda is niet te onderschatten.
Linda
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