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FANTASTISCH VELDSEIZOEN
AKC/LUMA 1: KRUISFINALES
AKC/LUMA res: VELDKAMPIOEN
AKC/LUMA 3: VELDKAMPIOEN
AKC/LUMA U19A: FINALE
AKC/LUMA U16 A: FINALE
AKC/LUMA U16B: REEKSWINNAAR
AKC/LUMA U14: REEKSWINNAAR
Nu zaterdag om 15u:
Finale U16 A OP KCBJ
Nu zondag om 15u30
Kruisfinale AKC/LUMA A op AKC
Zaterdag 1 juni om 13.00 u
Finale U19 A op ASKC
WIE DOET BETER?
AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
SIKOPI A - AKC/LUMA A : 16 – 19
AKC/Luma mengt zich niet in degradatiedebat
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheids:

Jarre (6) – Siebe (1) – Jade (2) – Maite (0)
Sayer (4) – Levi (0) – Shiara (3) – Shari (1)
Lars (2) – Jiska (0)
Vincent Van der Beken – Rob De Backer
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Spijtig voor Sikopi, maar AKC/Luma wou zich niet mengen in het degradatiedebat en ging voluit vanaf minuut 1
tot de allerlaatste seconden. Op deze manier eindigen we met een fantastische 25 op 28 met liefst zes punten
voorsprong op Kwik op de eerste plaats in de reguliere competitie. Knap, meer kunnen we daar niet aan toevoegen.
We kwamen aan de ingooi zonder de geschorste Jari en zonder Elke en Jiska. Ons team had daar blijkbaar geen
last van en ons Sharike deed het opnieuw zoals we het van haar stilaan gewoon zijn, za hield haar dame volledig
uit de match en scoorde ook nog een geweldige doorloopbal. Siebe was terug uit kwetsuur en de boomlange Arne
zal het geweten hebben. Siebe trok geweldig zijn streng als het over de rebound ging en bracht samen met brother
Jarre voldoende gevaar samen met een uitmuntende Jade en een sobere Maite. Jarre legde er dan weer zes binnen
om opnieuw de prijs van topschutter bij de onze binnen te halen. Wat Jade neerzette in verdediging was ongezien.
Ze was in verdediging met quasi elke bal ribbedebie en speelde ongelooflijk sterk. Op een bepaald ogenblik in de
eerste helft recupereerde ze liefst zeven ballen op rij. Outstanding! Ik zou er nog eens over nadenken en er alvast
nog minimum een jaartje bijdoen Jade!
Het andere vak werd meesterlijk geleid door Sayer die er een bijzonder knappe wedstrijd heeft opzitten. Maatje
Levi speelde uitstekend maar kon de mand spijtig genoeg niet vinden. Later in de match werd hij in aanval
vervangen door Lars die voor de vierde dag op vijf moest aantreden en meteen dankte met twee treffers die
uiteindelijk van goudwaarde bleken te zijn. En wat als Shiara nu ook nog gaat scoren? Ze nam aanvallend haar
verantwoordelijkheid en legde er drie binnen, neem daarbij dat Shari zich te pletter werkte en je zal begrijpen dat
we een (h)echt team tussen de lijnen hebben gezien. Top!
Sikopi zal nu in de play-downs tegen Scaldis moeten uitmaken wie er volgend jaar in hoogste klasse staat. Na hun
bekerwinst en de mooie prestaties die ze daarna hebben neergezet heeft AKC/Luma ze misschien net op tijd met
beide voeten terug op de grond gezet, iets wat zal nodig zijn tegen Peeters en Co
We eindigen de competitie op de eerste plaats maar daar zijn we uiteraard nog niks mee. Volgende week krijgen
we in de kruisfinales Borgerhout/GW over de vloer en daar zal alles uit de kast moeten gehaald worden willen we
de finale op ASKC mogen betwisten. Na de vorige partijen te hebben aanschouwd hebben we er alle vertrouwen in
dat het zal lukken.
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We willen al wat een klein beetje AKC/Luma minded is verzoeken om volgende zondag zeker aanwezig te zijn en
met toeters en bellen (en in het rood!) onze ploeg naar die finale te komen loodsen. Het is de allerlaatste wedstrijd
op onze stofferige vlakte, iets wat niemand wil en mag missen, we maken er samen een feestje van. Laat ons team
niet in de steek, ze hebben er een gans seizoen lang hard voor gewerkt, het zou jammer zijn mocht het nu nog fout
lopen. Iedereen aanwezig aub.
Hamburgers
Den Berre zal ervoor zorgen dat de hongerigen gespijsd worden. Na uw kiesplicht kan je dus een heerlijke
hamburger verorberen op AKC, je hoeft dus geen middageten te voorzien en ook na de wedstrijd heb je de
mogelijkheid om hiervan te genieten!
Pit

Spreuk van de Weuk
Nog 2 belangrijke, welgeteld,
en dan is het seizoen “gespeld” !!
VOLGENDE WEDSTRIJDEN
ZONDAG 26 MEI 2018 - KRUISFINALE
15u30: AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A

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 Herck Robbie – Vervoort Yari

11u00: AKC/LUMA 2 – ASKC 2

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

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
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Top U19 B

VOORWAARTS U19 A

AKC/Luma U19 A

20 19

Top U19 B

AKC/Luma U19 A

VOORWAARTS U19 A

22 19

Promo U19 B

KCBJ

AKC/Luma U19 B

18 18

Top U19 B

AKC/Luma U19 A

VOBAKO U19 A

18 13

Promo U19 B

AKC/Luma U19 B

MINERVA U19

19 15

Promo U12 B

AKC/Luma U12

KWIK U12

6 5

Promo U14 D

SPARTACUS/NDN U14

FLORIANT U 14

4 9

Promo U16 B

SIKOPI U16 A

AKC/Luma U16 B

7 10

Top U16A

PUTSE U16 A

AKC/Luma U16 A

5 13

2De Gew B

AKC/Luma 4

SPARTACUS/NDN 2

13 5

1Ste Gew C

VERDE 2

AKC/Luma 3

9 16

Topleague A

SIKOPI A

AKC/Luma A

16 19

Topleague B

SIKOPI B

AKC/Luma B

13 16

Topleague C

SIKOPI C

AKC/Luma C

8 13
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WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
1/06/2019 13:00 Fin jeugd U19
1/06/2019 15:30 Fin Topleague

PROGRAMMA RECREANTEN



ZONDAG 9 juni: recreantentornooi op Boechout
zaterdag 15 juni: nationale recreantendag outdoor (locatie: Temse)

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
We kunnen spreken van een schitterende voorbije week. De U19A wisten zich te plaatsen voor de finale door drie
wedstrijden op 4 dagen af te haspelen en met twee zeges op drie de finale af te dwingen. Prachtig wat ze
zaterdagmiddag nog presteerden tegen Vobako. Met een onhoudbare Raf (8) en Lars die voor het grootste
doelpuntenaandeel zorgden en een ploeg die er voor de rest echt wel stond (zonder de gekwetste Kian en met Demi
slechts een halve time in de ploeg dan nog). Brend speelde drie beren van wedstrijden en heeft mee voor deze
overwinningen gezorgd! Loran speelde verdedigend weer fenomenaal en gunde zijn tegenstrevers geen enkele
kans. Neem daarbij vijf uitstekende dames en je komt tot een ploeg die moeilijk te pakken is als ze op hun top
spelen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit team op 1 juni de dubbel pakt!
De U16A hadden het zichzelf moeilijk gemaakt door de verliespartij tegen Vobako maar zetten in extremis nog
alles recht en kunnen een “trebble” binnen halen, iedereen die dat wil zien gebeuren verwachten we volgende week
zaterdag op KCBJ om 15 u.
Onze U14 waren al reekswinnaar en ook de U16B behaalden die titel vorig weekend. Fantastisch wat onze
jeugdploegen, hun trainers, coachen en onze jeugdcoördinatoren dit seizoen hebben verwezenlijkt. We kunnen dan
ook moeilijk begrijpen en weinig begrip opbrengen voor zij die het dan toch nodig vinden om hun ontslag in te
dienen en te denken dat het gras op een ander groener is. Met onze nieuwe kunstgrasvelden in het achterhoofd
kunnen we nu al zeggen dat dit zeker niet zo is. Pijnlijk om te moeten constateren dat sommigen het eigen belang
laten primeren op de uitstekende teamgeest die er binnen alle AKC/Luma-ploegen altijd is.
Bij de gewetslijken kroonde AKC/Luma 3 zich tot veldkampioen, waarvoor onze hartelijke felicitaties en verloor
AKC/Luma 4 sinds 28 oktober 2018 geen enkele veldwedstrijd. Mits een betere start van de competitie had er
zeker nog meer ingezeten dan een knappe derde plaats.
En wat te zeggen van onze B-ploeg, zij kroonden zich in extremis op de laatste speeldag toch nog tot veldkampioen
door het verlies van Voorwaarts op Borgerhout/GW en de eigen winst tegen Sikopi. Subliem! Met enkele reserven
in het team wonnen ze hun laatste partij en haalden de titel binnen. Fantastisch!
Ook onze C-ploeg won vlotjes en eindigt op een keurige tweede plaats. Na de zaaltitel toch ook een prima seizoen
van onze C-tjes.
Volgende zondag verwachten we u massaal op AKC/Luma om onze eerste ploeg naar de finale te roepen. Be there
en kom in rood en wit!
Pit

2. LOTTO

Nummer: 2
Winnaars: Danny Nevejans en Eric Duchesne

3. PRONOSTIEK

Winnaars: Frank Hardies, Marina Vandeleur, Kristel Monnoyer, Tania Pals
Bedrag: €19.74

4. COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)
Na het succes van de 10 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 8 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst
in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com. Verras ons en schrijf snel in, hopelijk is dit nog
eens een organisatie die wel kan doorgaan.

AKC-Flitsen
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5. AAN ALLE SPELERS MET EEN LICENTIE VAN AKC/LUMA
Van volgende spelers vervallen op 30/06/2019 hun licentie:
Marie Aarts - Serge Amorgaste - Ive Benoy - Birger Bocxstael - Matthias Cambré - Ajoub Cheraa - Marc Covents Brooklyn De Maeyer - Fen De Meester - Kurt De Meester - Anthe De Pauw - Patrick De Prins - Toby De Prins - Lotte
De Ryck - Raf De Ryck - Eline Denie - Maité Dewinter - Robrecht Dewinter - Quinten Dewinter - Andreas Duchesne Martine Duchesne - Lars Huppertz - Mitch Huppertz - Christel Jansen - Sayer Jobe - Liv Lauwers - Emmi Lowyck Jana Merckx - Peter Mertens - Nina Ramic - Iebe Rampaert - Rubi Remeysen - Rifa Schellens - Youna Somers Danny Thys - Kyan Van Bouwel - Scott Van der Taelen - Cindy Van Gulik - Robbie Van Herck - Erik Van Hove Patricia Van Landeghem - Milla Van Tilburg - Hayley Vanhee - Vinnie Verholen - Lieve Wittebolle
Eénieder krijgt de medische fiche van onze secretaris Martine Duchesne. Indien u reeds eerder een bezoek aan uw
arts gepland heeft, kan u de lege medische fiche ook downloaden van onze website of van de website van de
KBKB. Gelieve jullie ingevulde medische fiche in te scannen en me als .pdf via e-mail te bezorgen of op te sturen
naar Marsstraat 52 – 2900 Schoten. Een recente digitale pasfoto dient eveneens meegestuurd te worden.
Alvast bedankt.
Martine

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

8. BARBECUE OP 8 JUNI

We sluiten het seizoen naar goede gewoonte af met een barbecue die zal geregeld worden door Bake & Cook van
Kitty Palmaerts. Zij verzorgden ook onze nieuwjaarsreceptie en die was TOP, niet twijfelen dus, schrijf je vandaag
nog in. Er is dit jaar een rijke keuze uit verschillende menu’s. Weet dat AKC hier geen winstmarge op heeft en dat
je betaald wat krijgt. Bestellen en betalen doe je via deze link:
https://login.twizzit.com/v2/public/form/02b8b653f91284f6899469f9184a8540
Uiterste inschrijvingsdatum is zondag 2 juni, daarna sluiten we onverbiddelijk af.
Je kan kiezen uit:
Menu 1 (vleesmenu of gecombineerd vlees/vismenu)
€ 15 per persoon
Huisbereide hamburger - Gemarineerde kipfilet - Licht gerookt varkenshaasje of Steak of Oosters vispannetje
(keuze vermelden bij inschrijving)
Menu 2 (vismenu)
€ 15 per persoon
Oosters vispannetje – Scampibrochette - Sardientjes
Menu 3 (voor de kinderen en/of de kleine eters)
€ 8 per persoon
2 stuks te kiezen uit
Huisbereide hamburger – Worstensatéetje - Gemarineerde kipfilet (klein)
(keuzes vermelden bij inschrijving)
Dessert keuze uit:
Rijstpap of chocolademousse of frisco
(keuze vermelden bij inschrijving)
Bij elk menu inbegrepen:
Groentebuffet (minstens 10 soorten)
Pastasalade / aardappelsalade / taboule
Koude huisgemaakte sausjes (cocktail, tartaar, look, curry)
Brood met boter

AKC-Flitsen
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9. 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
Het project begint stilaan vorm te krijgen. De velden liggen er ondertussen al, je kan altijd eens een kijkje gaan
nemen. Hieronder alvast een foto.

SPONSORS KUNSTGRAS
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
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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
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Uit sympathie
Nancy de Boer
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
Jade Van Mieghem
Sigrid Traets
Sven Van Mieghem

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
Bo, Shirley, Vic, Tibe
Bob Jassin
Wendy Van Thielen + U19B
Evi Eeckhout
Daan Eeckhout
Tjer en Hilde

TOOGPLOEGEN
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 2, 3, 4 en recreanten
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

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

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. U16B-ploeg reekswinnaar.

Door zaterdag jl. met 7-10 te winnen van Sikopi A kroonde onze U16 B ploeg zich tot reekswinnaar in Promoleague
U16B. Proficiat meisjes en jongens en begeleiding.

AKC-Flitsen
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3. Jeugduitstap (30/05-31/05-01/06) (inschrijvingen afgesloten)
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer onveilig
maken . Inderdaad op 30 mei vertrekken we naar Kattevenia in Genk voor een leuk en
sportief weekend. Alle jeugdleden die op 30/05 de leeftijd van zes jaar bereikt hebben zijn
welkom. Schrijf onmiddellijk in via Twizzit via volgende link

https://login.twizzit.com/v2/public/form/db78a0b2ed3aad638e9ba8e570dbb555
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes
verkocht hebben krijgen een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-72004036 met duidelijke vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).
Gelieve snel in te schrijven aub en ook vermelden of je later aankomt of vroeger vertrekt.
Het vertrek staat gepland op donderdag 30/05 om 08u00 op het UNO-plein aan het districtshuis van Deurne.
Doordat onze U19-ploeg de finale van het kampioenschap van België speelt, keren we niet terug naar het
Rivierenhof maar rijden we op zaterdag 01/06 naar de velden van ASKC in Schoten waar deze finale plaats heeft
om 13u00. Wij hopen dat alle ouders er begrip voor hebben dat onze jeugdleden voor hun oudste maatjes gaan
supporteren en zouden dus willen vragen of jullie de kinderen daar kunnen komen ophalen (adres: Sportcomplex
De Zeurt Eksterdreef 10 2900
Schoten). Mogelijk/hopelijk speelt onze eerste ploeg op diezelfde locatie om 15u30
ook de veldfinale maar daarvoor moeten ze eerst de halve finale op 26/05 winnen.
Moest iemand problemen hebben met het ophalen van de kinderen, gelieve dan contact op te nemen met Carine
Duchesne op c.duchesne@telenet.be of 0486/86 42 09.
We noteerden volgende 60 inschrijvingen:
U19

U16

U10

AMORGASTE KIAN

AUDENAERT LOTTE

U12

CORDON EBE

DENIE ELINE

CAMBRE MATTHIAS

AARTS MARIE

AARTS JASPER

DUYCK YARO

DAVIDTS ERNST

CEELEN ELLA

CHERAA NOOR

HUPPERTZ LARS

DE PRINS RENZO

DE MEESTER FEN

DUYCK PIXIE

MERTENS PETER

DE RYCK LOTTE

DEMETS MATHIAS

FIERENS KASPER

REMEYSEN RUBI

FABRI BREND

HUPPERTZ MITCH

KEERSMAEKERS FERRE

SIMOEN BREND

HOREMANS NOAH

KURTI ERIS

SEGERS JASPER

VAN DER TAELEN SCOTT

LAUWERS RUNE

NOENS LISA

VAN HOVE AMY

NEVEJANS KADISHA

SCHELLENS RIFA

VAN MIEGHEM SEPP

RAMIC NINA

SMITS SETH

VAN MIEGHEM FINN

WELLENS FAMKE
U8

STORCHILO ALBERT

SOMERS YOUNA

BRUYNINCKX FERRE

VAN BOUWEL KYAN

VERHOLEN JARRI

CHERAA AJOUB

VAN CAMP LUWIS

EECKHOUT EVI

VAN DEN BERG KIAN

U14

HEIRMAN LIAS

VAN NIMMEN FEMKE

BELBATTAH YASMINE

LAUWERS FIEN

VERHOLEN VINNIE

CEELEN LOWIE

LAUWERS LIV

VAN CAMP KAMIEL

MERTENS SAM

VAN MIEGHEM JADE

VAN HOOF FERRE

VAN RIEL KATO

VERHOLEN LENNY

Volgende begeleiders gaan mee om alles en iedereen in goede banen te leiden 😊:
Mertens Nick
Martin Sarah
Mertens Dax
Huppertz Kenny
De Ley Jarre
Jobe Sayer
De Wiest Lien
Van Daele Kevin

AKC-Flitsen

Denie Bjorn
Everaert Debby
De Meester Kurt
De Meester Lin
Lenaerts Kim
Merckx Jana
Driesen Shiara

Lauwers Bert
Van Hoof Jens
Ielgems Priscilla
Van Hoof Marie
Dewinter Maite
Van den Berg Jessy
Van den bergh Shayne

Van den berg Saige
Van den Berg Jace
Claes Leen
Claessens Olivier
Claessens Louiz
Claessens Feline
Bocxstael Anke

Cordon Ilja
Cordon Thore
de Boer Agnes
de Boer Georgette
Van Peteghem Anneke
Duchesne Carine
Bocxstael Marc
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Kinderen die bepaalde zaken niet kunnen/mogen eten worden verzocht dit van tevoren te melden aan
Carine Duchesne op C.Duchesne@telenet.be
Wat neem je mee op jeugduitstap:
- voldoende sportkledij voor elk weertype (ook een regenvestje)
- kleren die supervuil mogen worden (voor het nachtspel)
- propere sportschoenen voor binnen en buiten, binnenhuispantoffels voor in het hotel
- een rode T-shirt of trui
- zwemgerief
- pyjama, slaapkleed, knuffel
- wasgerief
- pillicht
- niet te veel snoep aub
- zakgeld, liefst muntstukken (voor een drankje tussendoor, wordt zaterdag afgerekend)
- kledij voor de fuif
- Identiteitskaart
- zonnecrème (hopelijk hebben we die nodig) en muggenmelk (neem best het type dat ook op teken reageert)
- goed humeur
- jeugdleiders: vergeet je stoeltje niet en breng ook een pillicht en een fluitje mee !!
Wat laat je best thuis:
- waardevolle voorwerpen zoals juwelen, gsm, MP3-speler, IPOD, IPAD…
- gevaarlijke voorwerpen zoals zakmessen…
- alcoholische drank en sigaretten
Gelieve je bij het vertrek aan te melden bij Carine Duchesne.
Carine
Ouders, wiens kinderen medicijnen moeten innemen, gelieve deze mooi te
verpakken in een zakje met vermelding van de naam en duidelijke
schriftelijke instructies aub (wat, wanneer…) en af te geven aan Georgette
de Boer of Kevin Van den Berg. Bij hen geven ook alle jeugdleden hun geld
en identiteitskaart af in een omslag met naam zodat we achteraf niet voor
verrassingen komen te staan.

Kevin

Georgette

4. COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)

Na het succes van de 10 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 8 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U8 of U10, 1 U12, 1 U14, 1 U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Schrijf je snel in op de lijst
in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com. Verras ons en schrijf snel in, hopelijk is dit nog eens
een organisatie die wel kan doorgaan.

5. AKC/Luma-kledij

Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds
T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken,
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/

AKC-Flitsen
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6. AKC/Luma heeft zijn supporters weer nodig
Onze U16A hebben het in de terugronde van de veldcompetitie bijzonder spannend
gemaakt maar mede door een misstap van rechtstreeks concurrent Vobako hebben ze
toch de finale bereikt. Proficiat jongens en meisjes en begeleiders. Dat wil zeggen dat we
weer een oproep doen aan alle supporters om dit team te gaan aanmoedigen op de velden
van KCBJ. Allen daarheen dus, haal al je supportersmateriaal nog eens boven en
schreeuw onze U16-ers naar de overwinning op zaterdag 25 mei. Het adres = Grote Baan
118 te 3130 Betekom.

Zaterdag
allemaal op post
op KCBJ en
zondag op
AKC/Luma

De dag erna op zondag 26 mei speelt onze eerste ploeg de halve finale van het kampioenschap van België op ons
eigen veld. Uiteraard hebben we daar ook weer alle supporters nodig dus leg je supportersspullen niet te ver weg
want je hebt ze nog nodig.
En er komt geen einde aan want ook onze U19-ploeg heeft zich geplaatst voor de veldfinale. Deze heeft een week
later plaats, op zaterdag 1 juni op de velden van ASKC. Hiervoor komt onze jeugd vroeger terug van de
jeugduitstap zodat ze allemaal onze oudste jeugdleden kunnen aanmoedigen.

7. Oproep van Agnes

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-Halve finale van AKC/Luma-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Zondag is het dan zover en hier is ze wer:
Kom allemaal in rood-witte kleding, breng toeters, bellen en vooral je goed humeur mee.
Pat en de Frennekes verwachten jullie allen met gesmeerde stemmen om AKC/Luma 1 naar de overwinning te
schreeuwen.
Alle jeugd draagt hun spelers T-shirts, uiteraard in ’t rood-wit.
Te 14u verwachten we alle jeugd, van U6 tot U19 in onze chalet om een “generale repetitie” te houden
(Dit blijft voorlopig nog een verrassing!!!!????? )
Rond 12 u zoeken we nog enkele struise gasten om ons te helpen met opstellingen.
Te 15u15 plaatsen we ons allen “en blok” achter de trommels om nog eens te knallen op supportersvlak want wie
zijn nu eenmaal de beste supporters van korfballand?????
AKC natuurlijk!!!!
AKC/LUMA-ROOD-WIT – AKC/LUMA-ROOD-WIT – AKC/LUMA-ROOD-WIT – AKC/LUMA-ROOD-WIT Alleen de rood-wit verkleedden kunnen deelnemen aan de verrassingsact!!!!!!!!
Alvast tot zondag, Namens Sandra, Carine en Agnes

AKC-Flitsen
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8. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma

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 22/05
Za 25/05
Do 30/05za 01/06
Za 08/06

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

wat
Laatste woensdagtraining
Training 11u30 voor U6 en U8
11u00-12u00 voor U10
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 enU8
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

AKC-Flitsen
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9. Korfbalkoningen en korfbalkoninginnen

Onze U6-ers en U8-ers streden afgelopen zaterdag, onder een stralende zon om de titel van korbalkoning en
korfbalkoningin van AKC/Luma, editie 2018 te worden.
Bij de U6-ers, meisjes werd net als vorig jaar Lin gekroond met 8 op 10 doelpunten.
De jongens, ook hier kwam dezelfde winnaar als vorig jaar uit de bus, namelijk de Len met tevens 8 op 10
doelpunten.
Ook bij de U8-ers werd Livke zoals vorig jaar de korfbalkoningin met 15 op 20 doelpunten en bij de boys werd
Lenny de overtuigende winnaar met 12 op 20.
De vorstelijke hoogheden kregen boven op hun kroon nog een mooie medaille.
Proficiat aan alle deelnemers, Namens de coaches, Agnes

10. Sportweek

De sportweek vindt dit jaar plaats van 19 augustus t/m 23 augustus. Hou deze week dus alvast vrij en binnenkort
krijgen jullie alle info om hiervoor in te schrijven.

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 26 mei 2019

Finale kampioenschap van België

15u00: Top U16 A: Temse U16 A - AKC/Luma U16 A (op KCBJ kunstgras)
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie
Bijeenkomst: af te spreken met jeugdleiders
Jeugdleiders: Jan en Jarre
Grote Baan 118 3130 Betekom

Zaterdag 1 juni 2019

Finale kampioenschap van België

13u00: Top U19 B: AKC/Luma U19 A – Boeckenberg U19 A (op ASKC kunstgras)
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran
Bijeenkomst: af te spreken met jeugdleiders
Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny
Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900

AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
U16 A
Putse KC - AKC/Luma U16A : 5 - 19 (3 - 12)
(doelpunten/pogingen)
Dames : Lotte 2/8 - Femke 2/5 – Kadisha 2/6 – Zoe 1/7 (Nina 0/5)
Heren : Ernst 1/20 – Vinnie 2/7 – Kyan 3/13 – Renzo 4/13 (Luwis 1/3 – Brend 1/5))
Wat zou het worden ? Volgt 3 op 2 of zou het gewoon bij 2 blijven ? Dat was de hamvraag in het begin van de week.
Lekker spannend zo’n situatie. Zowel Vobako als wij nog een match te goed tegen Putse en beide volledig gelijk
zowel in het onderling duel als op doelsaldo. Wie zou er breken onder de stress ? Wij hadden het voordeel dat we
als 2de konden spelen en onze wedstrijd konden afstemmen op het resultaat van Vobako. Wat niemand kon
denken, gebeurde dan toch: Vobako brak tegen Putse. Hoorde dat het op was voor hen, eigenaardig en zeker met
een ploeg als Vobako. Veel goede spelers en ook genoeg wissel mogelijkheden maar niet onze zaak.
Zo konden wij zaterdag met een iets rustiger gemoed afzakken richting Putse. Opdracht was duidelijk. Bij
minstens een gelijk spel waren wij zeker van finale nummer 3 en kans op een treble. Al na enkele minuten konden
we rustig genieten van de wedstrijd want we speelden opnieuw zoals het moest. Voor elkaar, geen gezeur, geen
gedoe, one team en iedereen aan het kanon laten. Zo zijn we het gevaarlijkst en hebben we geen partij aan Putse.
Het toffe kunstgras, een lekker zonnetje en geen wind waren ook ingrediënten die ons goed uitkwamen. De eerste
helft was één van de betere van het naseizoen. Een afwerking aan 25%, iedereen op het scorebord en aan de rust
een lekkere 3 – 12 op het scorebord. Match gespeeld. De 2de helft hervielen we een beetje in het spelletje van de
laatste weken, te veel geloop buiten de korf en dus veel te weinig door de korf waardoor we veel te ruim begonnen
te spelen en dus de afwerking met rasse schreden naar beneden ging. Het warme weer en de ruime voorsprong
hebben hier duidelijk mee te maken. Dus geen stress want was in feite een leuke match tegen een leuke ploeg. Hop
naar die verdiende veldfinale. Een weg naar, die door het verlies thuis tegen Vobako een felbevochten en
stressvolle was maar dus één die deugd doet. Het geeft een kans op een treble, steeds een uniek gegeven. Hiervoor
moeten we eerst nog de moeilijkste klip van al over, Temse. In de zaalfinale was het heel close en voor de beker
gewoon ondoenbaar spannend. Zo spannend hoeft het nu echt niet te worden als wij mogen kiezen hoor. Dit hebben
jullie allemaal zelf in handen. Onthoud goed dat het niet is omdat Temse in een dipje zit dat jullie het éénvoudiger
gaan hebben. Temse is nu éénmaal de ploeg die jullie het dichtst benadert en jullie het spel het moeilijkst kan
maken. Als jullie als team spelen, elkaar steunen, de opdrachten uitvoeren en eindelijk nog eens een over-mijn-lijk
mentaliteit ten toon spreiden, komt het goed. Dus zoals gezegd …. Jullie hebben het zelf in handen.
Make us proud en geef het mooiste afscheid dat je kan wensen voor jullie U16 carrière ….. een treble.
Succes. DN

U16 B
Sikopi A – AKC/Luma B : 7 - 10
De laatste wedstrijd van het seizoen speelden we op de kunstgrasmatten van Sikopi. Geen regen of onweer te
bespeuren, een lekker zonnetje en een ploeg zonder gekwetsten. Onze ploeg was zoals meestal ook weer goed
voorzien van de nodige supporters, waarvoor dank. Alle ingrediënten waren aanwezig om het seizoen goed af te
ronden. De coaches hadden slechts 1 doel vandaag: winnen en dus als eerste eindigen in de reeks. Bij het laatste
treffen tegen onze Linkeroever collega’s trokken we in de slotfase jammer genoeg aan het kortste eind, ook al lagen
we de hele wedstrijd duidelijk boven. De afwerking wilde toen gewoon niet mee. Kwestie van dat verdomde deksel
op de korf. Wat zou het vandaag worden?
Aanval: Evi – Lotte – Matthias/Kian – Noah
Verdediging: Albert – Jolien – Kia – Rune
1-0 shot dame Sikopi
1-1 inloper Lotte met steun van Noah
2-1 shot heer Sikopi
2-2 shot Rune na pas van Jolien
3-2 shot dame Sikopi
4-2 penalty heer Sikopi
4-3 penalty Kia
RUST
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4-4 inloper Jolien met steun van Rune
4-5 korte kans Noah vanuit de rebound
4-6 shot Evi na pas van Noah
5-6 shot dame Sikopi
5-7 shot Rune na pas van Jolien
5-8 shot Matthias na pas van Noah
6-8 omdraaier dame Sikopi
6-9 shot Kia na pas van Jolien
7-9 penalty heer Sikopi
7-10 shot Kian na pas van Lotte
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Dames: Evi (1/1) - Jolien (1/2) - Kia (2/1) - Lotte (1/0)
Heren: Albert (0/1) - Kian (1/0) - Matthias (1/1) - Noah (1/1) - Rune (2/0)
Het was vandaag echt een nek-aan-nek-race. Het verschil werd pas gemaakt in de laatste 10 minuten, maar we
leken wel steeds controle over de wedstrijd te hebben. Geen zenuwen te bespeuren. In het ene vak waren de
jongens heer en meester in het luchtruim, waardoor de ballen snel weer naar het aanvalsvak konden of zij zelf een
tweede en soms derde aanval konden opzetten. Het tactische plan dat de coaches bedacht hadden voor het andere
vak om de meest scorende Sikopi-heer zoveel mogelijk uit de wedstrijd te houden, werd naadloos uitgevoerd en
heeft mee voor deze overwinning gezorgd. De jongens moesten hun focus behouden en konden hem geen centimeter
gunnen. En dat lukte. Hij kon in tegenstelling tot de vorige keer maar 2 keer scoren. Sterk werk, kerels! Tel bij dit
plan dat er vandaag door 8 van de 9 spelers gescoord werd – ook alle dames kwamen tot scoren – en je komt bij
deze positieve slotsom uit. Goed gedaan, B’tjes!
Met dit verslag sluiten we seizoen 2018-2019 af. Het was een seizoen met ups en downs, met teleurstellingen en
soms hoogoplopende emoties. Maar ook met veel plezier vóór, tijdens en na de match. Wat hebben we wat
afgelachen. En dat was nu net de kracht van deze groep spelers en ouders van de voorbije jaren. Ik was dan ook
steeds echt blij hiervan deel te kunnen uitmaken.
De eindrangschikkingen van de zaal- en veldcompetitie spreken voor zich. Jullie zijn ook in afgeslankte versie
veruit de beste B ploeg in het land. In de zaal eindigden jullie knap 2e na Voorwaarts A. Geen enkele andere B
ploeg deed beter. En op het veld eindigen jullie nu eerst! Jullie hebben bewezen dat jullie ook zonder 2
leeftijdsgenoten met meer lengte en body die er vorig jaar wel bij waren, mee kunnen draaien tussen betere
ploegen. Jammer dat B ploegen geen kansen meer krijgen om zich te plaatsen voor topleague korfbal, want die
kans verdienen jullie wel. En spelen met shotklok in de zaal had zeker een pluspunt kunnen zijn om verder te
groeien.
Nu we het seizoen afronden wil ik ook even Milla toespreken. Sinds half september kan ze niet meer bij ons zijn
en sindsdien is ze door een hel gegaan. Milla, ik hoop uit de grond van mijn hart dat je beetje bij beetje kan
aansterken en binnenkort de draad van je sociale leven weer kan oppikken. Hopelijk word je weer sterk genoeg om
opnieuw aan een hobby te beginnen, korfbal of iets anders waar je blij van wordt. Ik wens je het allerbeste!
Tot slot nog enkele dankwoorden. Bedankt Bart, om ons bijna elke week van prachtige beelden te voorzien. De
spelers keken er elke week naar uit. Bedankt Noëmi, om onze dorstige kinderen te laven met gevulde drinkbussen.
Bedankt Marina, om wekelijks onze stinkende bloesjes te wassen en leuke haakwerkjes te schenken aan onze
spelers. Bedankt Kristel, om als een moederkloek voor onze spelers te zorgen en ons telkens te informeren over
wat ging komen. Bedankt Joke, om streepjes op de blaadjes te zetten telkens er een doelpunt viel. Bedankt,
ouders, die er week na week naast de lijnen bij waren en plezier gemaakt hebben bij de wedstrijden en tijdens de
training. Bedankt Kevin en Sayer, om jullie vrije tijd in deze groep te investeren en tijdens de wedstrijden telkens
zo positief en opbouwend te coachen. Bedankt om in deze groep te blijven geloven!
Linda
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