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VOORWAARTS A - AKC/LUMA A : 19 - 19
Aanval:
Verd
Invallers:
Scheids:

Jade (3) – Elke (4) – Siebe (1) – Jari (1)
Shiara (1) – Shari (2) – Jarre (0) – Sayer (4)
Lars (3) – Jiska (0)
Elewaut – Van Grimbergen
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Dames doen het – AKC/Luma nog steeds ongeslagen op kop
Minuut stilte en dan als een speer uit de startblokken
De wedstrijd begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de vorige week bij een tragisch
ongeval omgekomen Yapsi, speler van Borgerhout/GW.
Wij kwamen aan de ingooi zonder Jiska en Maite en mét Shari in de rangen. Deze laatste deed het, zoals we dat
van haar gewoon zijn, ook deze keer weer uitstekend en droeg niet alleen verdedigend maar ook aanvallend haar
steentje bij. Sharike speelde zonder complexen en kan terugblikken op een uitstekende wedstrijd. Knap meid!
Direct na het eerste fluitsignaal ging rood-wit furieus van start onder impuls van een bijzonder sterk spelende
Elke (4), die twee keer scoorde en daarna een stip uitlokte en zo binnen de acht minuten er mee voor zorgde dat we
al vrij vlug in de wedstrijd op een 1 – 5 voorsprong stonden. Het was echter niet Elke alleen die voor die vroege
voorsprong zorgde, ook de andere dames waren top en scoorden er 11!
Spijtig genoeg vergaten we een vervolg te breien aan onze goede start en bleven we na de 1 - 5 gedurende liefst 15
minuten scoreloos zodat we op die manier iets te gemakkelijk onze voorsprong uit handen gaven en zelfs moesten
toezien hoe Voorwaarts erop en erover ging naar een 8 – 7 voorsprong bij de rust.
Knappe partij na rust
Was vorige confrontatie in zaal er al een om duimen en vingers bij af te likken dan was het de tweede helft weer
van dat en werden de redelijke opgekomen supporters getrakteerd op een knappe partij. Het ging om en om en
geen van beide partijen wist meer dan twee doelpunten uit te lopen. Even leek groen-wit het laken toch naar zich
toe te trekken maar dag werd Lars ingebracht en die bewees nog maar eens wat en talent hij wel is. Binnen de
kortste keren zette hij de wedstrijd naar zijn hand. Zijn eerste schot was binnen en iets later waren nummers 2 en
3 een feit en pakte hij met de gauwte ook nog een stipke mee. Subliem werk van onze youngster die met deze
prestatie nog maar eens bewees dat hij één van de grootste talenten kan worden binnen de korfbalwereld. Voetjes
op de grond en verder werken zoals je nu bezig bent en we gaan nog héél veel plezier beleven aan Larske.
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Mooie collectieve prestatie
We behaalden uiteindelijk een gelijkspel en laat ons zeggen dat dat de juiste weergave van de wedstrijd was, geen
van beide ploegen verdiende te verliezen. We hebben er een serieuze collectieve prestatie voor moeten neerzetten,
iedereen die voor iedereen een stapke meer deed en het collectieve liet primeren op het individuele. Knap! Ook al
laten onze topschutters het al eens een keertje afweten, we hebben gelukkig genoeg talent om dit probleemloos op
te vangen. Siebe speelde een kei van een wedstrijd en bekroonde zijn prestatie met een doelpunt, Sharike deed het
uitstekend en legde er twee binnen, Lars viel in en legde er drie binnen, om maar te zeggen dat we niet alleen op
papier over een formidabele bank beschikken, maar dat ze het ook doen als het moet. Chapeau!
Nog steeds ongeslagen
Door dit gelijkspel blijven we alleen op kop en hebben we op het veld tijdens de competitie nog altijd niet verloren,
indien we dat ook volgende week thuis tegen Borgerhout/GW kunnen volhouden zijn we zo goed als zeker van een
kruisfinale op eigen veld en dat is waar we naartoe willen, laten we daar geen doekjes om winden.
Na de wedstrijd van volgende week krijgen onze spelers weer de kans om gedurende 3 weken hun batterijen terug
op te laden omdat er in het paasverlof niet wordt gekorfbald. Daarna nog zes wedstrijden op rij in de reguliere
competitie en dan hopelijk nog twee in kruisfinales en finale. We stellen voor om de focus volledig te leggen op de
wedstrijd van volgende week, om het ons gemakkelijk te maken moét die gewonnen worden en dan kunnen we er
daarna rustig op los oefenen naar de kruisfinale toe.
De Stand
1. AKC/Luma
2. Kwik
3. Borgerhout en Floriant
5. Boeckenberg
6. Voorwaarts
7. Sikopi
8. Putse

15
13
9
8
7
3
0

Scheidsrechtersduo’s
Het experiment werd o zo goed geëvalueerd (door wie is ons een compleet raadsel want de clubs zijn in deze zeker
niet gehoord…) en bijgevolg kwam er een vervolg aan het duofluiten en we moeten zeggen… het was geen haar
beter op het veld dan in de zaal. Met een échte linesman zou je misschien de lijnfouten wél zien. Laat ons stellen
dat we het belachelijk blijven vinden en er geen goed woord voor over hebben. Hoe kan je met twee scheidsrechters
zijn en toch fouten onder de paal volledig verkeerd fluiten, terwijl we toch mogen verwachten dat één van beiden
meer op de reboundduels zou letten? We vragen het ons af en met ons vele supporters die ook nu weer van vele
beslissingen geer barst snapten.
Pit

Spreuk van de Weuk
Eerste match buiten en al direct
een uur vroeger opstaan,
We hebben nog een zware lange weg te gaan !!

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZONDAG 7 APRIL 2018
15u30: AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A
14u00: AKC/LUMA B – BORGERHOUT/GW B

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 – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet Simen – Van
Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Harneveldt Yve – Van Herck Robbie – Vervoort Yari
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10u00: AKC/LUMA 2 – ASKC 2

Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk

09u45 : AKC/LUMA 3 – VOORWAARTS 3

Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael
Lynn – Vanherck Yacine
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens

11u00: AKC/LUMA 4 – MINERVA 4

Duchesne Martine – Pals Sandra - Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen
Wendy - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick – De Prins Toby – Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg Wolfgang

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
APPELS U12 A

AKC/Luma U12

7 3

LEUVEN U16

AKC/Luma U16 B

1 13

AKC/Luma 2

RIVIERA/DEURNE 2

11 13

AKC/Luma 3

RIJKO 2

13 11

RIVIERA/DEURNE 6

AKC/Luma 4

4 12

VOORWAARTS A

AKC/Luma A

19 19

VOORWAARTS B

AKC/Luma B

11 10

VOORWAARTS C

AKC/Luma C

10 12

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Het weekend begon, op vrijdagavond met onze eerste Après Skiparty en dat bleek meteen een schot in de roos te
zijn. Er kwam heel wat volk opdagen en het werd een bijzonder gezellige bedoening. We willen niet nalaten om
onze toogploeg o.l.v. Franky Van den Berg te bedanken voor het knappe werk dat zij hebben geleverd! Franky ging
om 5.30 u naar huis en was om 7 uur terug op AKC om onze kantine op te kuisen. Klasse en hartelijk bedankt voor
deze alweer zwaar geapprecieerde inspanning. Je bent een voorbeeld voor velen ook nu je zondag jl alweer een
jaartje ouder bent geworden 😊
Voor het sportieve gedeelte waren er bij onze jeugd wedstrijden van de U12 die met 7 – 3 het onderspit moesten
delven tegen Appels en onze U16B die op het elan van de zaal verder gaan en ook nu weer makkelijk wisten te
winnen van Leuven. Ook de gewestelijken mochten terug de wei in met wisselend succes, AKC/Luma 3 won nipt,
AKC/Luma 4 zeer vlot maar AKC/Luma 2 moest zich neerleggen bij een nederlaag tegen het bijzonder sterke Ri4A
2 met onze coach Mitch in hun rangen.
De namiddag wedstrijden werden vervroegd naar 11, 12 en 13.30 u en dat had duidelijk zijn weerslag op de
supporters die lang niet massaal naar Voorwaarts waren afgezakt. Onze C-ploeg wist te winnen van Vooraarts, de
B-ploeg moest berusten in een nipte nederlaag en onze fanions spelden gelijk en blijven ongeslagen. Volgende week
staat de belangrijke confrontatie met Borgerhout/GW op het programma en we hopen dan ons volledig rood-wit
legioen terug naast de lijn te kunnen begroeten.
Vrijdagavond a.s. staat de laatste fuif voor AKC/Luma-leden, vrienden, familie en sympathisanten op het
programma. We geven er samen een lap op op de klanken van good old DJ Bob, die gegarandeerd zijn beste beentje
weer zal voor zetten en ons op de dansvloer zal houden. Hou er rekening mee dat deze fuif al start om 20 u en dat
je er best aan doet om vooraf in te schrijven via Twizzit (zie verder in deze Flitsen). Wanneer we aan 100
deelnemers geraken die zich vooraf inschreven trakteert AKC/Luma jullie op een hapje, dus schrijf vandaag nog
in, we zijn er bijna!
Pit

2. LOTTO

Nummer: 26
Winnaars: Franky de Meester en Frank Hardies
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3. PRONOSTIEK
Sorry, vooral voor diegenen die iets hadden voorbereid, deze week was er geen pronostiek wegens tijdgebrek.

4. PAASONTBIJT
Op paaszondag 21 opril is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC een super ontbijtbuffet in ons
clubhuis. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Voor de prijs van € 15 kan je genieten
van een fantastisch ontbijt met alles erop en eraan, kinderen tot en
met 12 jaar betalen €12, t/m 6 jaar kost het ontbijt € 6 en t/m 2
jaar is het gratis. Je kan inschrijven op
jeugdevenementencel@gmail.com
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30.

5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL





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)
Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni
Gewestelijken Fuif en tasting op vrijdag 14 juni

6. 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

7. 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

8. WERVINGSACTIE AKC/LUMA EN SUCCES
Een weekje geleden gingen we met Bjorn Denie een dag korfbalinitiatie geven in Axi-joma, de school waar Werner
De Vogelaere de schitterende directeur is. Nadat Bjorn en ik een marathon-korfbal-inititiatie hadden gegeven aan
8 klasjes van telkens 25 kids, (dus, 200 leerlingen uit de 3e kleuterklas, eerste en tweede leerjaar) en alle kids
flyertjes meekregen om een gratis training te beleven op AKC, met als toemaatje een pannenkoekje , waren we
toch wel verrast op het resultaat. Echter, de voorbije zaterdag daagden er ongeveer 20 enthousiastelingen op onze
AKC-terreinen op.
Was dit enkel voor de pannenkoeken: …neen hoor, zowel de kleuters, de leerlingen en ouders van alle
aanwezigen waren en bleven dolenthousiast….en beloofden om volgende week terug te komen.
We spotten zelfs zeer gemotiveerde ouders die na de training meehielpen om alle materiaal terug binnen te
brengen.
En dan nu hopelijk een happy welkom op AKC,
Agnes

9. DARTTORNOOI OP ZATERDAG 11 MEI IN ONZE NIEUWE CHALET
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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

10. 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!

11. 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
Luc Vingerhoedt (Luma)
Jade Van Mieghem
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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

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
Recreanten
Tom Goddefroy
Nathan Jassin
Margaux Jassin
Ben Jassin
MVB Construct
Lotte De Ryck
Raf De Ryck
Ronny Claes
U6, benjamins
Matthias Cambré
Lotte Audenaert
Jessy en Shayne Van den Berg
Saige Van den Berg
Jace Van den Berg

Kevin Van den Berg
Rita Van Steenbergen
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp
Thore Cordon
Ebe Cordon
Charlotte Bocxstael
Steffi Peeters en Wim Harrus
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina
Paula Verwimp
Paul Boudiny
Yvonne Duchesne
Sepp Van Mieghem
Finn Van Mieghem
€ 31.897,17

PROGRAMMA RECREANTEN









zaterdag 6 april: 16 uur: AKC - HMKC .
zaterdag 13 april: 15.00 uur: AKC - Temse
zaterdag 20 april: tornooi op Ekerse
zaterdag 4 mei: tornooi op Temse
zaterdag 11 mei: 9.30 uur: Sparta Ranst - AKC
zaterdag 18 mei: tornooi op Verde: de "Danny Dierkcx Lion´s Challenge".
ZONDAG 9 juni: recreantentornooi op Boechout
zaterdag 15 juni: nationale recreantendag outdoor (locatie: Temse )
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WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEKEN
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

27/04/2019
27/04/2019

14:30 Top U19 B
15:00 Top U16 A

VOBAKO U19 A
AKC/Luma U16 A

AKC/Luma U19 A
PUTSE U16 A

27/04/2019

13:30 Promo U14 D

FLORIANT U14 A

SPARTACUS/NDN U14

27/04/2019

10:00 Promo U12 B

KWIK U12

AKC/Luma U12

27/04/2019

17:00 1Ste Gew C

PUTSE 2

AKC/Luma 3

28/04/2019

10:30 Promo U19 B

MINERVA U19

AKC/Luma U19 B

28/04/2019

10:30 Promo U16 B

AKC/Luma U16 B

SIKOPI U16 A

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

TOOGPLOEGEN
Vrijdag 5 april 2019
Van 19.00 tot ? u:
Evenementencel (laatste fuif in ons oude clubhuis)
Verantwoordelijke: Andreas Duchesne
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: Robbie 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 en Quinten
Zondag 28 april 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: ouders U16A
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: Chris Van Riet
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Zaterdag 4 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia, Simen 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
Zaterdag 18 mei 2019
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Dennis en Yari
Van 18.00 tot 01.00 u: Evenementencel en vrijwilligers (Rally + Spaanse avond)
Zondag 19 mei 2019
Van 09.00 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers
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: Marc Bocxstael
Vrijdag 14 juni
Van 19.00 tot ? u:
Evenementencel – AKC/Luma gewestelijken en vrijwilligers (Gewestelijkenfuif-Tasting)
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer
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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. Paasontbijt bij AKC/Luma

Op paaszondag 21 opril is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC een super
ontbijtbuffet in ons clubhuis. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Voor de
prijs van €15 kan je genieten van een fantastisch ontbijt met alles erop en eraan,
kinderen, kinderen tot en met 12 jaar betalen €12, t/m 6 jaar kost het ontbijt €6 en t/m
2 jaar is het gratis. Je kan inschrijven op
jeugdevenementencel@gmail.com Het
buffet begint om 10u00, je kan al binnen
vanaf 9u30.

3. Bekerwedstrijden

Zaterdag 27 april worden de halve finales van de beker van België gespeeld. Voor AKC/Luma zijn zowel U16 als
U19 nog in de running. De halve finales gaan door op de velden van Spartacus/NDN.
Het programma is als volgt: 10u00: U16: Temse – AKC/Luma
16u00: U19: AKC/Luma - Boeckenberg

4. AKC/Luma-kledij

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds
T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken,
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/
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5. Axi-joma
Vorige zaterdag was er ondanks dat er geen thuiswedstrijden waren toch heel wat drukte op de velden van
AKC/Luma. Verschillende kindjes van de Axi-joma kwamen kennis maken met korfbal op AKC/Luma. En of het
plezant was. Na afloop kregen alle deelnemers een lekkere pannenkoek.

6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma
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wie
U6

leeftijd
3, 4, 5

U8
U10

6 en 7
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)
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)

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 03/04
Vr 05/04
Za 06/04
Wo 10/04
Za 13/04
Wo 17/04
Za 20/04
Zo 21/04
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
Oefenwedstrijd voor U10 tegen U12 aanwezig om 18u30
Laatste fuif in oude kantine
Training
Wedstrijd op AKC/Luma voor U10, aanwezig om 13u15
Geen training: paasverlof
Geen training: paasverlof
Geen training: paasverlof
Training
paastornooi op Vobako voor U6 en U10
Paasontbijt voor wie heeft ingeschreven (info in flitsen)
Op deze dag wordt AKC/Luma 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
Cluster-wedstrijden op AKC/Luma (U8: 13u30, U10: 13u00-14u30)
Bekerfinale senioren georganiseerd door AKC/Luma
Training: na training: Korfbalkoning en koningin
Daarna gezonde fruitspiezen: dankzij de hulp van Irma, Rosita en Danny
Cluster-wedstrijden op Spartacus om 11u00
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.
Oefenwedstrijd op Vobako, aanwezig om 13u30
Training
Training
Oefenwedstrijd op Boeckenberg om 9u30
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

U8
U6 + U10
Voor alle
deelnemers
U10
U6
U8 + U10
U6
U8 + U10
U10
U6, U8 + U10
U6
U6, U8 + U10
U10
U10
U6+ U10
U8
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
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 6 april 2019

Speelgelegenheid

U10: 14u00: AKC/Luma - ?
Byloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Van Hove Amy
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp
Bijeenkomst: 13u15 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja

Competitie

13u30: Promo U14 D: Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 – Boeckenberg U14 B
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: 12u30 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Bjorn en Geert
14u00: Promo U19 B: AKC/Luma U19 B – Voorwaarts U19 B
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: 13u00 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Aaron en Eddy
15u00: Top U16 A: AKC/Luma U16 A – Vobako U16 A
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie
Bijeenkomst: 14u00 op AKC/Luma
Jeugdleiders: Jan en Jarre

Zondag 7 april 2019

Competitie

10u00: Promo U16 B: AKC/Luma B U16 B – Vobako U16 B
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian
Bijeenkomst: 09u15 op AKC/Luma
Jeugdleider: Sayer en Kevin

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U16 B
Leuven - AKC/Luma B :1-13
We keken niet echt uit naar deze eerste wedstrijd van de eindronde in de veldcompetitie. Overschakelen van
winteruur naar zomeruur en dus een uur minder slapen, in combinatie met een verre en vroege verplaatsing naar
Leuven. Pfff. Maar net zoals in de voorronde van het veld konden we rekenen op sympathieke mensen achter de
toog, een behoorlijk hockeyveld om op te spelen en een zonnetje dat de ergste kou deed wegsmelten.
Ondertussen hadden we vernomen dat Milla helaas dit seizoen niet meer zal terugkeren. We wensen haar een
spoedig herstel, zodat ze hopelijk na de zomer de draad van het sociale leven weer kan oppikken. Aangezien ook
Jolien nu enkele weken out is, moesten we dus rekenen op de steun van onze A ploeg om aan voldoende dames te
geraken. En die kwam er gelukkig in de vorm van Zoë en Nina, die het voortreffelijk gedaan hebben, waarvoor
onze absoluut welgemeende dank, vooral op dit vroege uur en tijdens de paasexamens. Jolien wensen we ook een
spoedig herstel, zodat ze snel weer mee kan korfballen.
Aanval: Evi - Lotte - Noah - Matthias
Verdediging: Albert - Kia - Rune – Zoë/Nina
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0-1 shot Zoë na pas van Kia
1-7 inloper Noah met steun van Evi
0-2 shot Zoë vanuit de rebound
1-8 shot Nina na pas van Kia
1-2 penalty heer Leuven
1-9 inloper Rune met steun van Nina
1-3 shot Noah na pas van Evi 1-10 inloper Noah met steun van Lotte
1-4 shot Rune met steun van Kia
1-11 penalty Noah na fout op Lotte
1-5 shot Albert na pas van Kia 1-12 shot Nina vanuit de rebound
1-6 inloper Noah met steun van Evi
1-13 shot Nina na pas van Rune
RUST
Dames: Evi (0/0) - Kia (0/0) - Lotte (0/0) - Nina (3/0) - Zoë (2/0)
Heren: Albert (1/0) - Matthias (0/0) - Noah (5/0) - Rune (2/0)
We kenden een moeizaam begin. We hadden van in het begin duidelijk het meeste balbezit en waren de sterkste
ploeg, maar dit werd niet omgezet in doelpunten. Het duurde 11 minuten vooraleer we de korf een eerste keer
konden doorboren, maar daarna gingen we wel vrij snel naar een 1-4 voorsprong. Na 15 minuten speeltijd ging een
Leuvense dame echter spijtig genoeg door haar enkel, waardoor ze van het veld moest. Zonder reservedames op de
bank moest Leuven met 7 spelers verder. Dit maakte dat Evi en Lotte noodgedwongen elk een heel stuk van de
wedstrijd niet mee konden aanvallen en het hun taak was om vooral steunen te brengen en ballen te recupereren.
Dat was even wennen, maar gaandeweg lukte het toch om ook uit die situatie kansen te creëren en te scoren.
Iedereen heeft vandaag meermaals de mand geraakt, wat maakte dat we sterk boven lagen in aanval. Alleen de
afwerking haperde hier en daar soms wat. In verdediging hebben we bijzonder weinig kansen weggegeven. Prima
prestatie dus! Er heerste een gezellige en ontspannen sfeer tussen en naast de lijnen. Ook de supporters waren in
hun nopjes en hadden er veel plezier in. Dus ondanks het vroege uur toch weer een geslaagde korfbaldag. Laat ons
dit doortrekken tot het einde van het seizoen.
Linda
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