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AKC/LUMA U16A – BOECKENBERG U16 : 27 - 12
AKC/Luma op één been naar finale ondanks arbitraal komisch
duo dat zich schuldig maakt aan partijdigheid
De wedstrijd die nooit een wedstrijd was of zou worden werd zoals verwacht zonder enig probleem gewonnen door
onze U16 en werd ontsierd door twee prutsers van scheidsrechters die in het nog niet zo verre verleden ook de
wedstrijd tussen Voorwaarts B en AKC/Luma B al naar de verdoemenis kwamen fluiten. Enige verschil was dat
toen de dame langs de lijn liep en de heer op het fluitje blies, nu was het andersom en zo mogelijk nog slechter. We
schreven toen al dat zulke personen beter eerst de laagste jeugdreeksen zouden fluiten om wedstrijden te leren
aanvoelen omdat ze niet bekwaam zijn om op een hoger niveau te fluiten, ons statement werd deze keer alleen
maar kracht bijgezet. Hoe kun je een wedstrijd die er nooit één was toch zo zwak leiden? Als je iets hebt tegen
AKC/Luma blijf dan weg van wedstrijden van deze ploeg en laat vooral de mensen met rust. Liefst tien
strafworpen in het voordeel van Boeckenberg fluiten en geen enkele aan AKC/Luma-kant toekennen gaat er niet
een beetje maar heel ver over. Kreeg in de voornoemde wedstrijd van AKC/Luma B Wim Harrus een gele kaart na
een voorafgaande duw van de scheidsrechter (?) dan sloegen de twee scheidsen er deze keer in om bij een wedstrijd
van U16-en twee gele kaarten uit te delen aan Vinnie en Niels Claeys (coach van Boeckenberg). Een schande!
Voor de rest valt er over de wedstrijd zelf weinig te vertellen. Boeckenberg miste twee van de tien stippen en
scoorde nog 4 speeldoelpunten, onze meisjes en jongens die met z’n 12-en op het veld kwamen legden er 27 in het
mandje. Na ongeveer 7 minuten was de wedstrijd al lang gespeeld en konden we ons optrekken aan enkele knappe
staaltjes die op de vloer werden gelegd en ons verder ergeren aan de onkunde van het lichtblauwe duo.
Bij deze willen we de ploeg van Jan en Jarre van harte feliciteren met de behaalde finaleplaats. Volgende week
wordt het in de finale gans andere koek tegen Temse, de enige ploeg die ons een punt kon afsnoepen. We zullen
dus geconcentreerd aan de wedstrijd moeten beginnen en ons niet laten verrassen. Succes team!
Pit
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KWIK A – AKC/LUMA A : 18 – 14
AKC/Luma zit nooit in de wedstrijd, Kwik verdiend naar finale
Geen schijn van kans
De tweede wedstrijd van AKC/Luma was deze van onze fanions, die in hun halve finale tegen Kwik de kans kregen
om iets recht te zetten na twee keer verlies tegen de Biekes in de reguliere competitie. Na de bijzonder zwakke
prestatie in de oefenwedstrijd van vorige week tegen Putse hadden we er bij voorbaat al geen goed oog in en dat
zou spijtig genoeg alleen maar worden bewezen tijdens de wedstrijd. Onze fanions zaten nooit in de wedstrijd,
kwamen 1 keer op voorsprong (1 – 2) en verloren nadien alle controle over de wedstrijd. Na twintig minuten was
de wedstrijd gespeeld en hadden een schitterende Yannick Wauters en Lisbeth Bollaerts al lang de maat genomen
van de onzen. En onze fanions… zij stonden erbij en keken ernaar. Zij konden geen vuist maken, onze toppers
lieten het volledig afweten en gaven niet thuis en we scoorden voor de derde keer op rij slechts 14 doelpunten
tegen Kwik. Dat je daar geen wedstrijden mee kan winnen zal iedereen wel duidelijk zijn. Bij de rust prijkte er een
beschamende 14 – 6 op het bord en daarvoor moest Kwik helemaal niet goed spelen, want laat ons duidelijk zijn,
dit was een wedstrijd die een halve finale onwaardig was.
Kwik klungelt mee
Gelukkig begon ook Kwik te knoeien tijdens de tweede helft (zij scoorden er slechts 4, iets wat ook een absoluut
laagterecord moet zijn) en werd er nog een iet of wat normale eindstand op het bord gezet. Maar laat ons eerlijk
zijn, dit was huilen met de pet op, dit was één van de aller slechtste halve finales die we ooit te zien kregen, dit
was een non match die onze talrijk opgekomen rood-witte supporters niet hadden verdiend, dit was… SLECHT!
Zijn we wel goed genoeg?
Naar oorzaken zoeken gaan we niet doen, daar hebben we coachen voor, maar één ding is zeker, zij kunnen de
ballen er niet zelf komen in gooien! Als een complete ploeg een offday kent en de mand niet weet te vinden wordt
het natuurlijk heel moeilijk, als de tegenpartij de ideale zet heeft om onze topschutter volledig lam te leggen en als
er bovendien niet kort genoeg wordt verdedigd tijdens de eerste helft dan stel ik voor dat we met z’n allen voor de
spiegel gaan staan en ons afvragen “Hebben we er wel alles aan gedaan om onder ideale omstandigheden aan de
start te komen”, “Zijn we niet teveel met ons eigen en te weinig met de ploeg bezig geweest”, “Zijn we wel zo goed
als we willen doen uitschijnen” en last but not least “Schuiven we niet veel te gemakkelijk alle verantwoordelijkheid door naar de coachen?” Vragen waarover je eens even kan bezinnen. We wonnen minder dan de helft van
de zaalwedstrijden die we speelden en we horen bijgevolg ook niet in de finale thuis. Spijtig, maar het is niet
anders. Laat ons dit zaalseizoen zo snel mogelijk vergeten en hop naar het veld, binnen twee weken moeten we er
staan.
Slechtste halve finales ooit
We schreven dat we de slechtste halve finale ooit zagen maar de tweede halve finale tussen Borgerhout/GW en
Voorwaarts was zo mogelijk nog slechter. Met een ruststand van 8 – 5 en een eindstand van 16 – 11 in het voordeel
van Borgerhout/GW en gevechtskorfbal langs beide kanten met gele kaarten voor Jarni en Brice doet deze
wedstrijd het nog een pak slechter dan de onze (je zou denken dat dit niet mogelijk is, maar de vele aanwezigen
kunnen dit alleen maar bevestigen) en waren het vooral de supporters die bedrogen uitkwamen. 12 euro betalen
(met de halve finales jeugd U16A en U19A erbij komt dat zelfs op 28 euro) om NIKS te zien is wel heel veel geld.
Misschien moeten we aan de spelers een deel van onze centen terugvragen… De finale tussen Kwik en
Borgerhout/GW van volgende week kondigt zich eveneens aan als een wedstrijdje straat- en gevechtskorfbal en
daar loopt de neutrale kijker zeker en vast niet warm voor. Als we dan ook nog zullen mogen genieten van een
spionkop die de ganse wedstrijd door slechts één en hetzelfde melodietje zonder woorden uitkraamt hebben we het
helemaal gehad.
Amateurs
Ook even meegeven dat de wedstrijdklok en het scorebord uitviel tijdens deze laatste wedstrijd, dat niemand nog
wist hoelang er moest gespeeld worden, dat dit minuten duurde, dat er terecht gescandeerd werd “amateurs,
amateurs, amateurs”, dat we het onvoorstelbaar vinden dat zelfs de scheidsrechters de tijd niet bijhouden en dat
er gelukkig een dame bij Borgerhout/GW was die de officials terug op de rails kon zetten… Nooit gezien.
De scheidsrechters van onze wedstrijd floten een zeer degelijke partij (het werd hen nu ook niet echt moeilijk
gemaakt), de scheidsrechters van de tweede partij (een nieuw samengesteld duo (?) ) lieten veel teveel het
gevechtskorfbal langs beide kanten toe.
Hoofdprijs originaliteit gaat naar de mascotte van Voorwaarts
Het leukste aan de avond was nog de mascotte van Voorwaarts die iedereen entertainde en met zijn “You never
walk alone”-borden de show kwam stelen. Toch iets waar we ons aan konden optrekken tijdens deze saaie avond.
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Eindelijk terug naar het veld
Het kwakkelende zaalseizoen zit er gelukkig op en we kunnen ons terug volledig concentreren op het veldseizoen
waar we alleen op de eerste plaats staan met het maximum van de punten. Eindelijk terug in onze eigen kantine,
dat is iets waar we al een hele tijd naar uitkeken.
Als we nog iets van ons seizoen willen maken doen we er goed aan om ervoor te zorgen dat we bovenaan het
klassement blijven zodat we via de plaatsen 1 of 2 nog een extra thuiswedstrijd hebben, iets wat we goed kunnen
gebruiken want alle inkomsten zijn momenteel belangrijk voor AKC/Luma. We liggen al uit de beker door een
grote misstap tegen Ri4A, de finale die op onze velden wordt gespeeld zal dus door twee andere teams betwist
worden, laat ons er dan voor zorgen dat we een bijkomende thuiswedstrijd hebben bij de halve finales!

AKC/LUMA U19A – BOECKENBERG U19: 20 - 16
Knappe overwinning van onze U19
Dames doen het deze keer wel
De twee vorige confrontaties tussen AKC/Luma en Boeckenberg waren knappe wedstrijden die zeer spannend
waren en waar mooi korfbal troef was. Ook deze wedstrijd beloofde vanaf minuut 1 hetzelfde scenario te worden.
Binnen de twintig seconden wezen de bordjes al 1 – 1. AKC/Luma speelde keurig, de sterke Boeckenbergdames
werden keurig geneutraliseerd door knappe verdediging en uitstekend voorspelen van de onzen en op deze manier
hadden de Panters weinig verhaal tegen de bij wijlen schitterende aanvallen van rood-wit. Bij de rust stond er al
een mooie 8 – 5 op het bord en leek de wedstrijd in de juiste plooi te vallen.
Doorgaan op elan
Na de rust duwde AKC/Luma het gaspedaal nog wat dieper in en werd Boeckenberg ter plaatse gelaten. Met
fantastische combinaties en knappe doelpunten liepen we verder en verder weg tot een maximale 18 – 11
voorsprong. Boeckenberg kwam nog even terug tot 18 – 16, maar met twee strafworpen in de laatste minuten
bezegelde rood-wit het lot van de Panters.
Knappe ploeg prestatie
De overwinning was voornamelijk te danken aan een formidabele ploegprestatie. Iedereen zette net dat stapje
meer voor elkaar en alle steunen werden er vakkundig uitgelopen. Dat is wat rood-wit zo sterk maakt en daar
hebben onze coachen dan ook gebruik van gemaakt. Kregen onze dames de vorige wedstrijd tegen Boeckenberg nog
20 van de 22 doelpunten dan wast nu zeker het geval niet en waren zij de evenknie van de Panter-ladys, TOP!
Dat ons team klaar is voor de finale bewezen ze zondag jl en we hebben er dan ook alle hoop in dat het volgende
week tegen Kwik derde keer goeie keer wordt.
Supporters
Onze supporters waren ook zondag massaal afgezakt naar Herentals, we zagen een volledige rood-witte tribune
met Bob en Pat aan het kanon. De neutrale toeschouwers waren onder de indruk over zoveel rood-wit geweld bij
een jeugdwedstrijd. Subliem om te zien hoe de “klik” tussen tribune en spelers er was; we kijken nu al uit naar
zaterdag want ook dan rekenen we terug op deze rood-witte massa om onze beide teams naar de zaaltitels te
stuwen.
Sublieme arbitrage
Deze wedstrijd was een verademing na de non-match van onze U16-en die over Boeckenberg walsten en de
bijzonder zwakke halve finale van onze fanions, niet alleen op sportief vlak, maar ook arbitraal. Renske en Danny
bewezen dat ze uitstekend op elkaar zijn ingespeeld en dat ze beiden mee zijn met het moderne korfbal. Een
zaligheid om deze twee aan het werk te zien, waarbij nog maar eens bewezen werd dat je geen duo’s nodig hebt om
goede wedstrijden te fluiten maar dat het perfect met een scheidsrechter en linesman kan.

ORGANISATIE: TOP
Zoals elk jaar was ook deze keer de organisatie van Vobako weer subliem. Alles tot in de puntjes geregeld, geen
wachttijden aan de standjes, enkel vriendelijke mensen achter de togen, zelfs het verkeer werd op een fantastische
manier geregeld door de Vobako-mensen. En ook het werk van de commissie waar Chris, Paula en Frank deel van
uitmaken liep weer als een geoliede machine, perfect hoe zij de mensen aan de inkom hebben bediend en voor de
plaatsen hebben gezorgd. We kennen niet alle namen van de medewerkers maar we hopen dat Chris en Co het
willen doorgeven aan de anderen.
Pit

AKC-Flitsen

Pagina 3

BESTEL UW TICKETS VIA AKC/LUMA
Via onderstaande link kan je kaarten bestellen voor de jeugdfinales tussen onze U16A en Temse en onze U19A en
Kwik (8 euro voor beide wedstrijden) en eventueel een combiticket voor de jeugdfinales en de finale senioren
tussen Kwik - Borgerhout/GW (20 euro) van volgende zaterdag.
Bestel uw tickets via deze link zodat we met z'n allen kunnen samenzitten. Doe het vandaag nog, want zoals je zal
weten, op = op. https://login.twizzit.com/v2/public/form/7ecd62b3bf6d5313f315a9e82789b51d
Onze U16A en U19A die de finales spelen krijgen een accreditatie en kunnen daarmee desgewenst de finale van de
senioren bijwonen. Als ze echter winnen lijkt me dat niet noodzakelijk dan zal er wel een serieus feestje losbarsten
in onze kantine!
Pit

Spreuk van de Weuk
De kern was ’t noorden kwijt,
Met de jeugd 2 finales rijk !!!

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
We hebben er een weekendje Herentals op zitten en kunnen niet echt van een succes spreken. Onze U16-en
wonnen veel te gemakkelijk van Boeckenberg, we zouden bijna durven zeggen dat er gelukkig twee potentaten
deze wedstrijd floten om nog voor de nodige animo te zorgen. Onze fanions werden uitgeschakeld in een non-match
tegen Kwik, we gaan er geen woorden aan besteden dat was deze wedstrijd niet waard. Gelukkig was er de
wedstrijd van onze U19 die veel goed maakte. De verplaatsingen naar Herentals wegen door, ook de inkomgelden
zijn niet van de poes en we kregen weinig volwaardig korfbal te zien, laat ons maar snel terug het veld opgaan, we
zijn de zaal al een tijdje beu. We maken ons nog 1 keer op voor een allerlaatste keer Herentals volgende week
zaterdag om daar onze U16 en U19 aan te moedigen in hun finales tegen Temse en Kwik en dan gaan we nooit
meer terug naar daar. Vanaf volgend jaar is de Topsportzaal niet meer beschikbaar en gaan we andere regionen
verkennen, we vragen ons af of er andere vrijwilligers gaan gevonden worden om de taken van Vobako over te
nemen want we moeten de vele vrijwilligers van Vobako feliciteren met hun jarenlange inzet om het iedereen naar
de zin te maken in Herentals. Zij hebben dat steeds met veel inzet en bravoure gedaan. Niemand had ooit te
klagen, alles was tot in de puntjes verzorgd. Kortom top wat er door de oranje-zwarten van de Kempen gepresteerd
werd, we zijn benieuwd of hun opvolging even sterk zal zijn…
Pit

2. SIM HARDIES OPGENOMEN IN HOSPITAAL
Vorige week kwam onze goede vriend Sim Hardies ten val en brak zijn heup. Hij werd ondertussen geopereerd en
herstelt in het Middelheimziekenhuis waar je hem kan bezoeken in kamer 459. We wensen Sim een snel en
volledig herstel toe en hopen hem snel terug op AKC/Luma te mogen begroeten.
Pit

3. LOTTO

Nummer: 5
Winnaars: Georgette de Boer en Serge Amorgaste

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL








Après Ski Party op vrijdag 29/3 (zie affiche)
Laatste fuif in ons oude clubhuis op vrijdag 5 april (DJ good old Bob – zie affiche)
Darttornooi (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 Spaanse avond (Filip Merckx) (zie affiche)
Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni
Gewestelijken Fuif en tasting op vrijdag 14 juni
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5. 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

6. NOSTALGIE: LAATSTE FUIF IN ONZE OUDE KANTINE OP VRIJDAG 5 APRIL

Zoals de werken momenteel vorderen ziet het ernaar uit dat we onze nieuwe kantine vanaf 1 mei zullen kunnen
gebruiken. Vele van onze AKC/Luma-leden hebben ons gevraagd of we nog een laatste keer een fuif konden
organiseren in onze oude kantine. We vroegen aan good old DJ Bob of hij voor een laatste keer zijn vinyl-platen,
cd’s en cassetjes nog eens van stal kon halen en hij heeft ons verzekerd dat hij op vrijdag 5 april a.s. nog eens de
pannen van het dak zal spelen. Omdat we iets om te knabbelen zullen voorzien hadden we graag geweten hoeveel
volk er zal aanwezig zijn. Mogen we jullie daarom verzoeken om in te schrijven via deze link:
https://login.twizzit.com/v2/public/form/53a69ac860b747a7a44f62dce82d2b3a.
Je hoeft er geen Twizzit account voor te hebben, iedereen kan inschrijven via die link, met vermelding van het
aantal personen waarmee je naar onze kantine zal afzakken op 5 april. Iedereen die nog over rood-witte outfits van
vroeger en/of nu beschikt komt ook in rood en wit, we maken er een knallende rood-wit-party van. Mobiliseer
familie, vrienden en kennissen en zak af naar onze kantine, het wordt een topper die niemand wil missen. Een
unieke gelegenheid om een hoofdstuk af te sluiten, daarna is onze oude kantine nog enkel en alleen nostalgie.
Vanwege de Evenementencel, Pit

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
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

8. RALLY DOOR OUD DEURNE, DVD BARCELONA EN SPAANSE AVOND OP 18/5
Rally door Oud Deurne
Op zaterdag 18 mei organiseren Sven Van Mieghem een wandelrally door Oud-Deurne met vertrek in onze oude
kantine en aankomst in de nieuwe. We beginnen al met een glas aan te bieden op onze oude locatie, onderweg kan
je leuke vragen beantwoorden en simpele opdrachtjes uitvoeren en uiteraard even binnen stappen in de oude
kroegjes in Deurne, terug aangekomen op onze nieuwe locatie krijg je opnieuw een glas aangeboden. Je krijgt 4
uur de tijd om deze eenvoudige rally te voltooien. De prijs per persoon bedraagt 10 euro (twee drankjes en hapje
inbegrepen). Ploegen van minimum 3 en max 6 personen. Schitterende prijs voorzien voor de winnaars.
Inschrijvingen voor onze rally doe je op volgende link:
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c1855ba542f3efd27a8a0601989834d0
Spaanse avond (sangria en paella)
We vervolgen met een Spaanse avond waarbij we eerst enkele tapa’s aanbieden en daarna zal Filip Merckx
heerlijke paella bereiden (een groot bord), waarbij we super lekkere sangria (wit, rood, met cava…) zullen voorzien.
Nadien wordt er nog gezorgd voor een streepje muziek, zodat de danslustigen de benen kunnen uitslaan op de
dansvloer in onze nieuwe kantine. De prijs voor tapa’s, paella en een glas sangria of consumptie naar keuze
bedraagt 16 euro.
Indien je zowel de rally doet als deelneemt aan de Spaanse avond rekenen we voor beide evenementen samen 23
euro (een winst van 3 euro). Inschrijven voor onze Spaanse avond doe je via volgende link:
https://login.twizzit.com/v2/public/form/4ad278de280f586818de4616c50c39ad
DVD trip Barcelona
Al zij die deelnemen aan de rally en/of Spaanse avond krijgen van ons gratis een dvd (1 per familie) van ongeveer
anderhalf uur (subliem samengesteld en aangeboden door Ives Van Rompaey van Sportbeat en mede mogelijk
gemaakt door onze hoofdsponsor Luc Vingerhoedt van Luma) over onze uitspattingen tijdens de Europacup in
Barcelona, een uniek verzamelstuk.
Inschrijven
Inschrijven voor al deze evenementen doe je via link die je in de loop van de week zal toegestuurd krijgen. Je hoeft
er geen Twizzit account voor te hebben, iedereen kan inschrijven via die link.
Vanwege de Evenementencel, Pit
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9. 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

10. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT

Het eerste grote project van ons bouwproject 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.
Je kan 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
De lijst met de bedragen publiceren we volgende week, we hebben het iets té druk gehad met de voorbereidingen
van de halve finales!
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Voorlopige programmatie veld
30/03/2019

14:00 Top U19 B

VOORWAARTS U19 A

AKC/Luma U19 A

31/03/2019

12:40 Promo U19 B

KCBJ U19

AKC/Luma U19 B

Promo U16 B

LEUVEN U16

AKC/Luma U16 B

Promo U14 D

CATBA U14

SPARTACUS/NDN U14

30/03/2019

14:30 Promo U12 B

APPELS U12 A

AKC/Luma U12

31/03/2019

10:00 1Ste Gew A

AKC/Luma 2

RIVIERA/DEURNE 2

31/03/2019

9:45 1Ste Gew C

AKC/Luma 3

RIJKO 2

31/03/2019

9:30 2De Gew B

RIVIERA/DEURNE 6

AKC/Luma 4

31/03/2019

15:30 Topleague A

VOORWAARTS A

AKC/Luma A

31/03/2019

14:00 Topleague B

VOORWAARTS B

AKC/Luma B

31/03/2019

12:40 Topleague C

VOORWAARTS C

AKC/Luma C

6/04/2019

15:30 Top U19 B

AKC/Luma U19 A

SCALDIS U19 A

6/04/2019

14:00 Promo U19 B

AKC/Luma U19 B

VOORWAARTS U 19 B

6/04/2019

15:00 Top U16 A

AKC/Luma U16 A

VOBAKO U16 A

7/04/2019

10:00 Promo U16 B

AKC/Luma U16 B

VOBAKO U16 B

6/04/2019

14:00 Promo U14 D

SPARTACUS/NDN U14

BOECKENBERG U14 B

6/04/2019

14:00 Promo U12 B

AKC/Luma U12

SCALDIS U12

7/04/2019

10:00 1Ste Gew A

AKC/Luma 2

ASKC 2

7/04/2019

9:45 1Ste Gew C

AKC/Luma 3

VOORWAARTS 3

7/04/2019

11:00 2De Gew B

AKC/Luma 4

MINERVA 4

7/04/2019

15:30 Topleague A

AKC/Luma A

BORGERHOUT/GW A

7/04/2019

14:00 Topleague B

AKC/Luma B

BORGERHOUT/GW B

7/04/2019

12:40 Topleague C

AKC/Luma C

BORGERHOUT/GW C

26/04/2019

21:15 Topleague A

AKC/Luma A

FLORIANT A

26/04/2019

19:45 Topleague B

AKC/Luma B

FLORIANT B

26/04/2019

21:15 Topleague C

AKC/Luma C

FLORIANT C

27/04/2019

10.00 BVB U16 1/2 FIN

TEMSE

AKC/Luma

27/04/2019

16:00 BVB U19 1/2 FINN

AKC/Luma

BOECKENBERG

VOBAKO U19 A

AKC/Luma U19 A

Top U19 B
28/04/2019

11:00 Promo U19 B

MINERVA U19

AKC/Luma U19 B

27/04/2019

15:00 Top U16 A

AKC/Luma U16 A

PUTSE U16 A

28/04/2019

10:30 Promo U16 B

AKC/Luma U16 B

SIKOPI U16 A

27/04/2019

14:00 Promo U14 D

SPARTACUS/NDN U14

FLORIANT U14 A

KWIK U12

AKC/Luma U12

PUTSE 2

AKC/Luma 3

Promo U12 B
27/04/2019

17:00 1Ste Gew C

28/04/2019

9:45 1Ste Gew A

VOORWAARTS 2

AKC/Luma 2

28/04/2019

9:30 2De Gew B

RIVIERA/DEURNE 5

AKC/Luma 4

28/04/2019

15:30 Topleague A

BOECKENBERG A

AKC/Luma A

28/04/2019

14:00 Topleague B

BOECKENBERG B

AKC/Luma B

VRIJ

AKC/Luma C

0:00 Topleague C
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4/05/2019

BVB U16/19 FIN

4/05/2019

15:30 Top U19 B

AKC/Luma U19 A

VOORWAARTS U19 A

4/05/2019

14:00 Promo U19 B

AKC/Luma U19 B

KCBJ U19

AKC/Luma U16 A

VRIJ

0:00 Top U16 A
5/05/2019

10:30 Promo U16 B

AKC/Luma U16 B

LEUVEN U16

4/05/2019

13:30 Promo U14 D

SPARTACUS/NDN U14

CATBA U14

4/05/2019

14:45 Promo U12 B

AKC/Luma U12

APPELS U12 A

0:00 1Ste Gew A

AKC/Luma 2

VRIJ

0:00 1Ste Gew C

AKC/Luma 3

VRIJ

5/05/2019

11:00 2De Gew B

AKC/Luma 4

SCALDIS 3

5/05/2019

15:30 Topleague A

AKC/Luma A

KWIK A

5/05/2019

14:00 Topleague B

AKC/Luma B

KWIK B

0:00 Topleague C

AKC/Luma C

VRIJ

SCALDIS U19 A

AKC/Luma U19 A

Top U19 B
11/05/2019

15:30 Promo U19 B

VOORWAARTS U19 B

AKC/Luma U19 B

Top U16 A

VOBAKO U16 A

AKC/Luma U16 A

Promo U16 B

VOBAKO U16 B

AKC/Luma U16 B

11/05/2019

15:05 Promo U14 D

BOECKENBERG U14 B

SPARTACUS/NDN U14

12/05/2019

11:00 Promo U12 B

SCALDIS U12

AKC/Luma U12

12/05/2019

11:00 1Ste Gew A

12/05/2019

12:15 1Ste Gew C

MINERVA 2
AKC/Luma 2
HOBOKEN/MERCURIUS
2
AKC/Luma 3

12/05/2019

11:00 2De Gew B

VOORWAARTS 5

AKC/Luma 4

12/05/2019

14:00 Topleague A

PUTSE A

AKC/Luma A

12/05/2019

15:30 Topleague B

PUTSE B

AKC/Luma B

12/05/2019

12:40 Topleague C

PUTSE C

AKC/Luma C

18/05/2019

15:30 Top U19 B

AKC/Luma U19 A

VOBAKO U19 A

18/05/2019

14:00 Promo U19 B

AKC/Luma U19 B

MINERVA U19

PUTSE U16 A

AKC/Luma U16 A

SIKOPI U16 A

AKC/Luma U16 B

FLORIANT U14 A

SPARTACUS/NDN U14

AKC/Luma U12

KWIK U12

Top U16 A
19/05/2019

11:00 Promo U16 B
Promo U14 D

18/05/2019

14:00 Promo U12 B

19/05/2019

11:00 2De Gew B
0:00 1Ste Gew A

AKC/Luma 4

SPARTACUS/NDN 2

VRIJ

AKC/Luma 2

19/05/2019

11:00 1Ste Gew C

VERDE 2

AKC/Luma 3

19/05/2019

15:30 Topleague A

SIKOPI A

AKC/Luma A

19/05/2019

14:00 Topleague B

SIKOPI B

AKC/Luma B

19/05/2019

12:40 Topleague C

SIKOPI C

AKC/Luma C

AKC-Flitsen
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TOOGPLOEGEN
Zaterdag 23 maart 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Ouders U8
Zondag 24 maart 2019
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (geen thuisdwedstrijden)
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne
Vrijdag 29 maart 2019
Van 19.00 tot ? u:
Evenementencel (Après Ski Party
Zaterdag 30 maart 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Ellen, Brooklyn en Yari
Zondag 31 maart 2019
Van 09.30 tot 13.00 u: Ploeg Franky Van den Berg
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt op Voorwaarts)
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer
Vrijdag 5 april 2019
Van 19.00 tot ? u:
Evenementencel (laatste fuif in ons oude clubhuis)
Zaterdag 6 april 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Yent’l, Siebe en Jelle
Zondag 7 april 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: Rosita, Irma, Danny en Chris
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Borgerhout/GW)
Weekendverantwoordelijke: Franky de Meester
Zaterdag 13 april 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Elke en Jari
Zondag 14 april 2019
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (Paasvakantie)
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne
Zaterdag 20 april 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Sayer en Shiara
Zondag 21 april 2019
Van 10.00 tot 13.00 u: Jeugdevenementencel (Paasontbijt)
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (Paasvakantie)
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers
Vrijdag 26 april 2019
Van 19.00 tot 23.00 u: AKC/Luma 2 (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Floriant)
Zaterdag 27 april 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Maite, Anthe en Jenthe
Zondag 28 april 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: ouders
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt uit tegen Boeckenberg)
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin
Woensdag 1 mei 2019 (Bekerfinale op AKC)
Van 09.00 tot 13.00 u: Vrijwilligers
Van 13.00 tot 22.00 u: AKC/Luma fanions + raad van bestuur
Verantwoordelijke: Marc Bocxstael
Zaterdag 4 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia en Shari
Zondag 5 mei 2019
Van 09.30 tot 13.00 u: Ploeg Duchesne
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 4 (AKC/Luma 1 speelt thuis Kwik)
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck
Zaterdag 11 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska en Wim
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel en vrijwilligers (Darttornooi)
Zondag 12 mei 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: Recreanten
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt uit tegen Putse)
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie
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Zaterdag 18 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Dennis en Simen
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel en vrijwilligers (Rally + Spaanse avond)
Zondag 19 mei 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders jeugdleden
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (AKC/Luma 1 speelt uit tegen Sikopi)
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers
Zaterdag 25 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Levi en Anthe
Zondag 26 mei 2019
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 (o.v. kruisfinales thuis)
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley
Zaterdag 1 juni 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Kantine gesloten (jeugduitstap)
Zondag 2 juni 2019
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten (veldfinale)
Zaterdag 8 juni 2019
Van 10.00 tot 01.00 u: Jeugdvenementencel–Evenementencel–Raad van Bestuur (Eindeseizoensviering-Combi)
Zondag 9 juni 2019
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Chris Van Riet
Vrijdag 14 juni
Van 19.00 tot ? u:
Evenementencel – AKC/Luma gewestelijken en vrijwilligers (Gewestelijkenfuif-Tasting)
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer

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

Berichtjes
1. Belangrijke data

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. Finales met AKC/Luma

Zowel onze U16-ploeg als onze U19-ploeg wonnen hun
halve finale tegen Boeckenberg en treden zaterdag 23/03 aan in de finale van het
kampioenschap van België.

Alvast van harte proficiat aan
alle spelers, begeleiders en
ouders. Zaterdag speelt onze
U16-ploeg de finale om 12u15
tegen Temse en om 16u00 is
het dan de beurt aan onze
U19-ploeg die het opneemt
tegen Kwik. Beide
wedstrijden gaan door in
Herentals.

AKC-Flitsen
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We hoeven het waarschijnlijk niet meer te
vragen maar toch! Zoek al je rood-witte
kleren en supporterspullen bij elkaar en
kom onze 2 jeugdteams naar de
overwinning roepen. Zaterdag 23/03 is er
slechts 1 place to be en dat is Herentals.
Allen daarheen dus.

3. AKC/Luma-kledij²
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,
regenvestjes en handdoeken 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/

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

wie
U6

leeftijd
3, 4, 5

U8
U10

6 en 7
8 en 9

AKC-Flitsen

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)
Maite (?), 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)
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Lenteprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10
Hieronder volgt het nieuwe schema voor onze jongste korfballertjes tot aan de grote vakantie. Uiteraard zijn alle
geplande activiteiten op het AKC/Luma-terrein, hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 mei op onze nieuwe locatie????...dit
dien je te volgen via de FLITSEN, wedstrijden van de Speelgelegenheid worden tevens via de FLITSEN wekelijks
medegedeeld. Hieronder info over trainingen
ploeg
U6
U8
U10

wo
Op uitnodiging
18u45-19u45

datum
Wo 20/03
Za 23/03
Wo 27/03
Za 30/03
Wo 03/04
Vr 05/04
Za 06/04
Wo 10/04
Za 13/04
Wo 17/04
Za 20/04
Zon 21-42019
Wo 24/04
Za 27/04
Wo 01/05
Za 04/05
Wo 08/05
Za 11/05

Wo 15/05
Za 18/05
Wo 22/05
Za 25/05
Do 30/05za 01/06
Za 08/06

zat
14u00-15u00
14u00-15u00
13u00-14u30

wat
Training
Geen training voor U6, U8 en U10 want AKC/Luma speelt 2 finales: om 12u15:
finale voor U16 en om 16u00: finale voor U19
We believe in RED&WHITEn dus allen naar Herentals om te SUPPORTEREN
Training
Training + kleuters van Axi-joma worden uitgenodigd om mee te trainen.
Als hapje: pannenkoeken voor alle aanwezigen
Training
Laatste fuif in oude kantine
Training
Geen training: paasverlof
Geen training: paasverlof
Geen training: paasverlof
Training – eventueel paastornooi op Vobako voor U6 en U10
Paasontbijt voor wie heeft ingeschreven (info in flitsen)
Op deze dag wordt AKC tevens 98 jaar!! Hipperdepiep hoera!!!!!!
Training
Training, na de training: paaszoektocht voor U6: lees paaseieren rapen: alle U6ers brengen een mandje mee om de paaseitjes in te steken
Bekerfinale senioren georganiseerd door AKC/Luma op de nieuwe locatie
Training: bijzonderheid: vanaf nu op de nieuwe locatie
Na de training: Korfbalkoning en Korfbalkoningin: per jeugdreeks U6, U8 en U10
Daarna gezonde fruitspiezen: dankzij de hulp van Irma, Rosita en Danny
Training
Veldtraining
Voor U6 een specialleke: Omnisport-trofee (info volgt apart in de flitsen)
Na de training: popcorn smullen: dankzij alweer Irma, Rosita en Danny
Darts-tornooi voor wie heeft ingeschreven.
Training
Training
Rally door oud Deurne + Spaanse avond (info apart in de flitsen)
Laatste woensdagtraining
Training met als afsluiter het eten van poffertjes
Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk voor alle jeugdleden vanaf 6
jaar
Laatste training voor U6
Combi-tornooi voor U8 en U10
Eindeseizoensviering op AKC/Luma voor alle leden en hun ouders, BBQ en
afscheid van dit leuke korfbaljaar ( aparte info via de flitsen )

Voor wie
U10
U6, U8, U10 +
suppo’s
U10
U6, U8 + U10
U10
U6, U8 + U10

U6, U8 + U10
Voor alle
deelnemers
U10
U6, U8 + U10
U6
U6, U8 + U10
U6, U8 + U10
U10
U6, U8 + U10
U6
U6, U8 + U10
U10
U6, U8 + U10
U10
U6, U8 + U10
U6
U8 en U10
Alle leden en hun
ouders

En ja, dan is het voorbij: het korfbalseizoen 2018-2019 zit erop!!!!
Hopelijk positieve examens en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes …alle coaches hopen jullie terug te
zien in het nieuwe korfbaljaar.
Groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Maite, Bert, Vanja en Jana, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
AKC-Flitsen
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Zaterdag 23 maart 2019

Halve finale zaalcompetitie

12u15: Topleaque U16: AKC/Luma U16 A – Temse 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: wordt afgesproken met jeugdleiders
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Sport Vlaanderen Sportcentrum (Vorselaarsebaan 60) te Herentals

16u00: Topleague U19: Kwik U19A - AKC/Luma U19 A
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Simoen Brend, Van Camp Loran, Van der
Taelen Scott
Bijeenkomst: wordt afgesproken met jeugdleiders
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Sport Vlaanderen Sportcentrum (Vorselaarsebaan 60) te Herentals
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