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AKC/LUMA KIEST RESOLUUT VOOR DE EIGEN JEUGD! 
 

Naar aanleiding van de roddels die iedere keer weer op het einde van het seizoen de kop opsteken willen we jullie 
allen een en ander verduidelijken. Dat we het ook dit seizoen weer bijzonder knap hebben gedaan bij de jeugd is 
iets waar we bijzonder fier op zijn. De U16A behaalden een trebble, bezitten een uitstekende lichting en hebben 
bovendien twee van de beste trainers/coachen van België (Jan en Jarre). Zij spelen een dynamisch spelletje waarop 
de meeste ploegen geen enkel antwoord hebben, zij zijn gewoonweg DE top in België. Omdat we spijtig genoeg 
geen twee ploegen meer mogen inschrijven in de topreeks (iets waar AKC/Luma absoluut niet achter staat en 
waartegen we ons altijd verzet hebben) moesten we de tweede U16 ploeg inschrijven in de tweede reeks. Ook zij 
behaalden de titel, omdat we ook daar over bijzonder goede spelers beschikken en een al even talentvol 
trainer/coaching-duo (Sayer en Kevin). De U19A wonnen de zaaltitel, gingen er in de halve finale van de beker uit 
door enkele gekwetsten en kunnen aanstaande zaterdag een tweede titel binnenrijven tegen Boeckenberg. Ook 
hier zijn we bijzonder goed bedeeld qua talent. Een onvoorstelbare weelde bij de spelers, een coach die zijn pluimen 
al lang verdiend had op hoger vlak (Chris) en een ambitieuze Nick zorgden dit seizoen meermaals voor 
spectaculair korfbal en ongeziene doelpunten. Volgende week zien we ze op zaterdagmiddag om 13.00 u op ASKC 
tegen Boeckenberg gegarandeerd weer schitteren. Ook hier hebben we geen tweede ploeg in de topreeks kunnen 
inschrijven omwille van de boven aangehaalde redenen. Desondanks deden onze U19B het ook op het veld 
schitterend en sluiten ze af op een fantastische tweede plaats. Aaron en Eddy hebben hier samen met deze jonge 
ploeg formidabel werk geleverd. Bij de U14 zochten we de samenwerking met Spartacus/NDN en ook hier verliep 
alles naar wens met een eerste plaats in zaal en op het veld als gevolg. Bjorn en Geert hebben van deze 
samengestelde ploeg een écht team gemaakt, waarin iedereen zich thuis voelde en een uitstekend seizoen 
afwerkte. Onze U12-jes waren misschien nog iets te jong om een rol van betekenis te spelen maar het ploegje van 
Debbie en Kim deed het toch meer dan goed. 
 
We trokken dit jaar nog een tweede jeugdcoördinator aan voor de U10 – U8 – U6 in de persoon van Anke 
Bocxstael, zodat Bjorn zich nog beter kon focussen op de U19 – U16 – U14 – U12. Weinig ploegen doen ons dit na.  
 
En dan moeten we toch nog vaststellen dat er een groot aantal ontevredenen zijn bij onze jeugd (en vooral hun 
ouders) en dat de ontslagen bij bosjes vallen. Dit is iets waarvan we écht niet vrolijk worden en waarbij er zelfs 
enkelen denken aan stoppen wegens een gebrek aan respect voor hun werk. Verderop in dit artikel spuien we even 
onze gal over de gang van zaken. Je kan er blind voor blijven, of… je kan eens even nadenken wat de club al niet 
allemaal heeft gedaan voor jullie, zonder dat er iets in ruil werd gevraagd buiten misschien af en toe eens een 
uurtje toog doen… 
 
Als je het lidgeld vergelijkt met dat van andere clubs en eventueel andere sporten zal je merken dat het over een 
belachelijk bedrag gaat, daar kan het zeker niet aan liggen. Als je nagaat hoeveel (gratis) activiteiten er voor de 
kids worden georganiseerd en je gaat de vergelijking aan met andere verenigingen… ook daar kan het niet aan 
liggen. En dan last but not least: we willen niet de rekening maken van sommige verenigingen die bij alle ploegen 
spelers gaan ronselen en hun eigen jeugd in de kou laten, maar we willen jullie wel even meegeven dat AKC/Luma 
eveneens in de mogelijkheid verkeert om spelers van buitenaf aan te trekken (ja er zijn inderdaad veel spelers van 
andere verenigingen geïnteresseerd om bij AKC/Luma aan te treden), maar dat we daar niet aan meedoen en 
bewust de boot afhouden en absoluut niet actief op zoek gaan naar spelers van andere verenigingen dan zal je 
misschien beseffen dat we er alles, maar dan ook echt alles aan doen om onze eigen jeugd alle kansen te geven die 
ze verdienen. Wij steken onze U19-en die overkomen en onze jonge senioren geen mes in de rug, de Larsen, Rafkes, 
Demi’s en nog zovele anderen krijgen bij ons volop de kans om zich te ontplooien en op het hoogste vlak mee te 
draaien. Geen bedankt, saluut en de kost als er anderen zich aanbieden, onze eigen jeugd is te belangrijk en gaat 
voor. Denk ook daar eens aan en hou er rekening mee in uw evaluatie bij de opmaken van een ontslagbrief. 

Pit 
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Naar aanleiding van het voorgaande vind je hieronder enkele artikels terug van mensen die het goed voor hebben 
met de club en maar weinig appreciëren wat er aan de hand is binnen onze vereniging. 
 
Beste ouders en spelers, 
 
Ik ben reeds vele jaren verbonden aan AKC/Luma, maar wat er nu allemaal aan het gebeuren is gaat mijn petje te 
boven. Sommigen onder jullie vergeten dat korfbal de hobby is van jullie kinderen en geen competitie onderling. 
Iedereen moet zich goed kunnen voelen in een club en met plezier naar elke training en elke match komen. In mijn 
ogen streven we  toch allemaal naar hetzelfde doel, namelijk het beste voor onze kinderen en willen we dat deze 
gelukkig zijn bij de keuzes die ze vanaf een bepaalde leeftijd zelf maken. Het maakt niet uit dat iemand in een A of 
een B of C-ploeg speelt, iedereen wil zijn uiterste best doen om een zo hoog mogelijk doel te bereiken met zijn team.  
De laatste maanden is het echter de spuigaten aan het uitlopen van roddels en mensen die elkaar proberen de loef 
af te steken en dan ook in elkaar gezicht durven zeggen dat hij/zij beter is dan iemand anders. Persoonlijk heb ik 
daar meer dan genoeg van. Ieder kind doet wat het kan en zet zich tijdens de trainingen volledig in, sommigen 
misschien iets meer dan anderen, maar het belangrijkste is dat ze het met plezier doen. Het is niet simpel om daar 
elke keer met even veel zin te staan, maar ze doen het dan toch maar. Heb daar dan ook respect voor en toon dat 
dan ook, al jullie kinderen verdienen dat. 
 
Toon ook respect naar de coachen die vrijwillig 2 maal per week jullie kinderen komen helpen om te groeien en te 
begeleiden. Vergeet niet dat zij een job hebben en buiten hun uren hun vrije tijd aan jullie kinderen besteden, wat 
ze in mijn ogen met volle overtuiging doen.  
 
Kunnen we nu focussen op wat belangrijk is en dat is in mijn ogen de sfeer, tenslotte is het een teamsport en 
willen we allemaal het best mogelijke resultaat bereiken aan het einde vaan een seizoen. Het moment dat je op het 
veld stapt ben je een deel van een ploeg en geen individu dat de match alleen kan winnen, daar heb je de anderen 
van je team voor nodig.  Laat ons daarom allemaal onze neuzen in dezelfde richting zetten en onze verschillen opzij 
schuiven, alleen zo kunnen we het doel bereiken dat we voor ogen hebben.   
 

Een bezorgde sportliefhebber 
 

 
Onze U16B-ploeg werd reekswinnaar op het veld. Vorige week lazen we nog dat dit de sterkste B-ploeg van België 
is en dat het spijtig is dat er geen 2 ploegen in een A-reeks mogen staan. Wel volgend seizoen kunnen deze spelers 
bewijzen wat ze kunnen, staan ze in een A-reeks en kunnen voor de grote prijzen gaan. Iedereen gelukkig. Of toch 
niet? Opeens regent het ontslagen in deze leeftijdscategorie. Spijtig, we zullen het dus nooit weten.  
 
Bij onze U19 gaan we volgend seizoen op dezelfde manier te werk als bij de kern. Er wordt steeds met de ganse 
groep getraind en in de loop van de week wordt de selectie voor het komende WE gemaakt. Iedereen gaat hier dus 
een kans krijgen om zich te bewijzen. Iedereen gelukkig. Of toch niet? Ook hier krijgen we verschillende ontslagen 
binnen. Ook heel spijtig. Waar we op papier 29 U19- ers hadden, zullen we nu moeten puzzelen om 2 ploegen 
volledig te maken. 
 
Dat dit alles ervoor zorgt dat hardwerkende AKC-ers het dan niet meer zien zitten en liever de pijp aan Maarten 
geven hoeft niet verteld te worden zeker.  
Zo teleurgesteld. Ik zit nu 44 jaar in het jeugdbestuur en heb me zelden zo ongelukkig gevoeld.  
Over het groene gras moet ik niet meer schrijven maar alle ontslagnemend moeten wel weten dat ze altijd op hun 
beslissing kunnen terugkomen. De deur van AKC/Luma hoeft niet gesloten te worden.  
 
Wij horen dat sommige verenigingen nu al kunnen zeggen dat een jeugdspeler binnen 2 of 4 jaar zeker in de kern 
zal staan. Daar kunnen we natuurlijk niet tegenop maar ik zou toch willen vragen om na te denken en de 
jeugdreeksen volledig bij AKC/ Luma te doorlopen. 
 
Want we zijn toch ‘De leukste club van allemaal’. 
Hopelijk toch nog tot ziens op AKC/Luma. 
 

Carine 
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Aan onze jeugdleden en hun ouders 
We kregen enkele ontslagen binnen van jeugdleden (er zijn er zelfs bij die dit jaar een trebble wonnen, kampioen 
speelden of reekswinnaar werden) en we kunnen daar als bestuur maar weinig begrip voor opbrengen. Wat wil je 
nog meer? Je speelt in één van de grootste en beste verenigingen van het land, we proberen jullie zo goed mogelijk 
te laten begeleiden, we horen door velen zeggen dat de jeugdwerking van AKC/Luma top is en toch…  
De huidige “pampermaatschappij” zullen we ze maar noemen, heeft liefst van al dat alles vanzelf gaat zonder er 
enige moeite voor te moeten doen en dat bovendien alles voor gekauwd wordt. In de huidige maatschappij is het 
tevens ingeburgerd dat men bij de minste tegenslag niet wil terugvechten maar liever ontslag geeft.  
Sta ik niet in den A? Dan ben ik weg.  
Mag ik niet in de ploeg spelen waar ikzelf wil? Dan ben ik weg.  
Wordt er iemand voor mij gekozen om hogerop te gaan spelen? Dan ben….  
Zoals al gezegd zijn alle redenen goed om weg te gaan en te denken dat het gras op een ander groener is dan bij de 
eigen vereniging. Ik kan u echter verzekeren: het gras is niet groener op een ander. We hebben een volledig 
nieuwe kantine en drie splinternieuwe kunstgrasvelden vanaf volgend seizoen, ik kan je dus verzekeren dat ons 
(kunst)gras zeker groener zal zijn. We zien ook meer en meer mensen (niet alleen bij onze vereniging, het is 
blijkbaar een tendens) die elk jaar opnieuw hun ontslag geven om uiteindelijk toch te blijven. Weet dan dat je het 
de jeugdcoördinatoren bijzonder moeilijk maakt. Deze mensen steken er veel tijd en moeite in om alle ploegen 
volledig te krijgen en degelijke jeugdleiders en coachen te zoeken. Aan het einde van de rit worden ze bedankt met 
een “Saluut en de kost”. Het “puzzelen” kan wegens die ontslagen op dat moment terug van nul beginnen. Intriest 
vinden we dat. 
Als je je kan verbeteren moet je dat zeker doen, daar staan we volledig achter, als dat niet het geval is denk dan 
nog even na en kom terug op je ontslag, het is nog niet te laat. AKC/Luma heeft gegarandeerd veel voor je gedaan 
en nog meer georganiseerd, doe eens iets terug en denk eens aan al die mooie momenten die je binnen jouw 
vereniging hebt meegemaakt. 
Als het écht de bedoeling is om mensen te raken of onze vereniging te treffen dan hebben we inderdaad liever dat 
je gaat. Denk er een over na. 

Pi 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A : 17 – 14 
AKC/LUMA OVERVERDIEND NAAR DE FINALE! 

 

Aanval:  Sayer (5) – Levi (2) – Jiska (1) - Shiara (1) 
Verdediging: Jari (1) – Jarre (6) – Jade (1) – Maite (0) 
Scheids:  Kenny Lauret – Maarten Van Och 
 

1 - 0 Levi schitterende tip-inn  12 - 9 Sayer schot 
1 - 1 Jarni schot  12 - 10 Nienke schot 
1 - 2 Pauwels stip  21 - 11 Pauwels schot 
1 - 3 Pauwels schot  12   12 Pauwels stip 
1 - 4 Lynn schot  13 - 12 Shiara schot 
2 - 4 Jiska schot  14 - 12 Sayer schot 
2 - 5 Pauwels schot  15 - 12 Jarre schot 
3 - 5 Jarre stip  15 - 13 Pauwels schot 
4 - 5 Sayer stip        Jarni mist stip   
4 - 6 Kristof schot  16 - 13 Levi schot 
5 - 6 Jari schot  16 - 14 Jaro schot 
6 - 6 Jarre schot  17 - 14 Jarre stip 
7 - 6 Sayer schot       
7 - 7 Jarni stip       
8 - 7 Jade korte kans       
9 - 7 Jarre vrijworp       
9 - 8 Jarni korte kans       

10 - 8 Sayer korte kans       
10 - 9 Pauwels korte kans       
11 - 9 Jarre schot       
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AKC/Luma eindigde de reguliere veldcompetitie dan wel vlotjes op de eerste plaats met zes punten voor op de 
tweede, maar dat is uiteraard geen garantie om ook kampioen te worden. We kregen zondag jl Borgerhout/GW, de 
vierde in het klassement, op bezoek en dat dit steevast harde en spannende wedstrijden zijn is ons welbekend. Het 
begon deze keer al uitzonderlijk sportief. De immer sympathieke coach van Borgerhout/GW, Jan De Jager, gaf zijn 
ploeg door aan onze coachen omdat Borgerhout/GW zijn licenties niet bijhad (ze waren gelukkig tijdig ter plaatse 
zodat er geen onnodige boete moest betaald worden!) en hij bijgevolg nog geen namen op het formulier kon zetten, 
terwijl die van ons er al wel op stonden. Sportief gebaar van Jan! 
Bij het oplopen werd kersvers korfballer van het jaar, Jarni Amorgaste, door AKC/Luma bedacht met een fles 
drank (gekozen door de papa) die hij uit handen van ex-korfbalster van het jaar, Shiara, mocht ontvangen. De 
honneurs waren waargenomen en we konden van start gaan met het échte werk. 
De wedstrijd zelf begon met een schitterende tip-inn van Levi zoals je ze nog maar zelden ziet, meteen was de 
trend voor zijn prestatie gezet. Hij speelde een kei van een match, ondanks de vele doelpunten van Pauwels. 
AKC/Luma lag boven maar wist aanvankelijk zijn overwicht niet op het scorebord uit te drukken en kwam zelfs 
even in de problemen bij een 2 – 5 achterstand. Toen bleek echter al dat de Zebra’s er niet echt in geloofden (ook 
niet hun supporters) en dat de onzen veel meer wilden winnen. Ze gingen er nog voor de rust op en over dankzij 
treffers van Jarre (6), Jade, Jari en de alomtegenwoordige Sayer. 
Na rust direct een treffer van Sayer en we dachten dat de wedstrijd gespeeld was. Borgerhout/GW gaf echter niet 
af en kwam terug gelijk, maar met een drie op een rij van Shiara, Sayer en Jarre waren we voorgoed weg. Sven 
Vervloet werd ingebracht, kwam “oorlog” maken maar dat bracht geen zoden aan de dijk, Jaro kwam hem vrij vlug 
vervangen, maar ook dat bracht niks meer op. AKC/Luma sloot af met 17 – 14 en speelt volgende week de finale op 
ASKC tegen Floriant. Tegen deze ploeg hebben we een wisselend parcours afgelegd, de ene keer met een grote 
overwinning, de andere keren dan weer met vermijdbare nederlagen, het zal dus zaak zijn om deze keer gedurende 
zeventig minuten bij de les te zijn en niet enkel in de eerste helft. 
We speelden tot nu toe een uitstekend seizoen met een halve finale in de zaal en nu een finale op het veld. Dit 
moet nu dé kers op de taart worden. We willen niks liever dan onze topschutter Jarre bij zijn afscheid een veldtitel 
cadeau doen alvorens hij naar Deetos vertrekt. Onze spelers zijn er in elk geval klaar voor en aan motivatie zal het 
zeker niet ontbreken. Na de trebble van onze U16A, zouden we er maar wat graag een double aan toevoegen voor 
onze U19 én een veldtitel voor onze fanions. Als dat niet ideaal zou zijn om het seizoen mee af te sluiten en al die 
kritikasters die zo graag zouden hebben dat het “rommelt” binnen rood-wit voor eens en altijd de mond te snoeren. 
De finale wordt gespeeld op zaterdag en we maken er dus nadien zeker en vast een stevig feestje van in onze oude 
vertrouwde chalet, die we dan nog voor één keer uit zijn voegen zullen laten barsten. 

Pit 
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HET DYNAMISCHE KORFBALTEAM DOET HET! 
TREBLE VOOR DE U16A 

 
Zaterdag jl konden onze U16A voor een unieke prestatie zorgen. Na het behalen van de zaaltitel en de bekerwinst 
konden ze ook nog eens veldkampioen worden. Na een turbulent parcours in de eindronde veld behaalden ze 
alsnog de finale door een zware misstap van Vobako en een unieke prestatie tegen Putse. 
 
Tegenstander was opnieuw Temse waarmee we het al een aantal keren knap lasting hadden gehad. Jan en Jarre 
hadden ons team echter fantastisch klaar gestoomd en gemotiveerd want er was van een echte finale nooit sprake, 
er stond namelijk maar één ploeg op het veld en dat was AKC/Luma. Na tien minuten stond er al een alles 
zeggende 5 – 0 op het scorebord en was de wedstrijd volledig over. De onzen ontwikelden hun gekende dynamisch 
korfbal en de tegenstrever was écht nergens en gooide bal na bal buiten of in onze handen. De supporters die naar 
het verre KCBJ waren afgezakt zagen ons team dus bijzonder makkelijk de trebble binnenhalen. Dat doet 
uiteraard niks af aan de prestatie van onze meisjes en jongens. Jullie waren een maatje te groot voor al de overage 
ploegen en hebben een fantastisch parcours afgelegd. 
 
We willen langs deze weg het bestuur van KCBJ feliciteren voor de vlekkeloze organisatie en met het prachtige 
complex waarover zij beschikken. 
 
Uit naam van het bestuur en mezelf: chapeau U16A-ers voor wat jullie dit jaar hebben gepresteerd. Klasse! 
Het verslag van de wedstrijd kan je terugvinden in de jeugdflitsen, waar Danny u alle verdere details geeft. 

Pit 
 

 
 
 

De kampioenen: 
Boven v.l.n.r. Jarre, Renzo, Kyan, Vinnie, Luwis, Ernst, Brend, Jan 

Onder v.l.n.r. Kadisha, Nina, Femke, Lotte, Zoë, Lotte 
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VOLGENDE WEDSTRIJDEN  
 

ZATERDAG 1 JUNI 2019 – FINALE OP ASKC 
 

15u30: AKC/LUMA A – FLORIANT 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 
 
 
 

 

PROGRAMMA RECREANTEN 
 

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

 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag jl maakten onze U16A hun favorietenrol volledig waar en wonnen in hun finale op KCBJ makkelijk tegen 
Temse met 13 – 4. Zondag plaatsten ook onze fanions zich vrij makkelijk voor de finale door Borgerhout/GW te 
verslaan met 17 – 14. Volgende zaterdag staan we dus met twee ploegen in de finales op ASKC, namelijk om 13.00 
uur met onze U19A die Boeckenberg zullen partij geven en om 15u30 met onze fanions die zullen aantreden tegen 
Floriant. 
Al onze jeugdleden zullen speciaal vroeger terugkomen van hun jeugduitstap naar Genk om aanwezig te zijn bij de 
wedstrijden op ASKC, ambiance zal er dus zeker al zijn. We hebben zelfs twee Spanjaarden die twee dagen vroeger 
van hun reis terugkeren om deze wedstrijden te zien en voor de rest verwachten we écht alles wat een beetje rood-
wit gezind is. 
Dat we zullen trachten om alles rood en wit te laten kleuren in Schoten lijkt me de evidentie zelf en zal nog wel 
gecommuniceerd worden door Agnes (hou dus uw mailbox in de gaten). We krijgen dus een unieke kans om dit 
seizoen af te sluiten met volgende titels: 
Zaal: AKC/Luma C – AKC/Luma U19A – AKC/Luma U16A - Spartacus/NDN/AKC/Luma U14 
Beker: AKC/Luma U16A 
Veld: AKC/Luma B – AKC/Luma 3 – AKC/Luma U16B – Spartacus/NDN/AKC/Luma U14 en daarbovenop 
eventueel AKC/Luma A en AKC/Luma U19A 
We gaan ervoor, iedereen in rood en wit aanwezig op zaterdagmiddag! 
 

AKC/Luma trekt naar Boeckenberg Sportcenter 
De meesten onder jullie zullen het ondertussen als wel weten, vanaf het seizoen 2020-2021 ruilt AKC/Luma Kwik 
Indoor in voor het Boeckenberg Sportcenter. Volgend seizoen blijven we gewoon in Kwik Indoor actief. Waarom 
deze beslissing? We hebben de mogelijkheid om meer trainingsuren in gegroepeerde blokken in het Boeckenberg 
Sportcenter te krijgen. Omdat men daar ook met vaste mensen achter de toog werkt zal het daar altijd mogelijk 
zijn om iets te eten, belangrijk voor onze mensen die daar soms een ganse dag dienen door te brengen en iets wat 
door onze vrienden van Kwik spijtig genoeg niet meer iedere week kon gegarandeerd worden. We gaan uiteraard 
in de beste verstandhouding uit elkaar met Kwik en willen hen langs deze weg nog eens van harte danken voor de 
jarenlange fantastische samenwerking die we met hen hebben gehad. Volgend seizoen blijft alles, zoals gezegd, bij 
het oude en zullen we nog altijd Kwik Indoor als thuisbasis hebben. We maken er dat laatste jaar een feest van! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
2x finale, gaan we ze beide halen ?!! 
Laten we de tegenpartijen balen ?!! 
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2. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL  
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 
3. LOTTO 
Nummer: 20 
Winnaars: Maria Padin en Patty Van Hecke 
 
4. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: €34.87 in de pot voor de finale 
 
5. 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.  
We noteerden nog maar 28 inschrijvingen wat niet voldoende is om de organisatie te laten doorgaan. Schrijf dus 
nog snel in op de lijst in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com. 
Zijn ingeschreven: 
U8+U10: Eeckhout Evi, Fierens Kasper, Van Hove Amy, Van Hoof Ferre, Bruyninckx Ferre, Verholen Lenny 
U12: De Meester Fen, Verholen Jarri 
U14: - 
U16+U19: Lauwers Rune, Cambre Matthias, Denie Amber, Denie Eline, Verholen Vinnie 
Kernspelers: Van Daele Kevin, Rottiers Jade, Jobe Sayer, De Vogelaere Dennis 
Gewestelijken: Everaert Debby, Schoonvaere Sandra, De Wierst Ben, Van Hove Erik, Van Hoof Jens, Illegems 
Priscilla 
Recreanten: Meyvis Peggy,  
Niet korfballers: Fierens Yves, De Wiest Lien, Ronge Annelies, Denie Albert 
 
6. 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 

 
7. VERLOREN VOORWERPEN 
Er zijn heel wat verloren voorwerpen op AKC. Gelieve tijdens de eindeseizoensviering na te kijken of er wat van 
jullie tussen zit. Alles wat op die zaterdag niet is afgehaald gaat onherroepelijk in de prullenmand! 

Franky Van den Berg 
 
8. BESTELLINGEN WEBSHOP  
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of 
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen. Bestellen doe je via Twizzit met 
volgende link: https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Pit 
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9. 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 
 
 

 

 
10. NICK JANSSENS STOPT MET KORFBALLEN 
Beste AKC'ers, 
Na 25 jaar korfbal heb ik besloten om mijn shoes, stabils en zaalschoenen aan de haak te hangen. Heel mijn leven 
heeft net zoals velen onder jullie in het thema van korfbal gestaan! De vele bijhorende verplichten worden me iets 
te veel en merkte ik dat mijn motivatie (voornamelijk op trainingen) minderde. 
Samen met de komst van een toekomstige kleine Janssens volgt deze beslissing. 
Graag wil ik even stilstaan bij een zeer belangrijke periode. Het hoofdstuk 'AKC'! 
 
Al vanaf 4 jaar, wanneer het eigenlijk nog niet mocht, kreeg ik de kans van ons Agnes om enkel de 'spellekes' 
tijdens de wedstrijden en de trainingen mee te doen. Vanaf toen was mijn liefde voor korfbal begonnen! De 
volgende jaren was er steeds een wisseling waarbij ik soms te vroeg werd overgetrokken en een hele brede 
vriendenkring kreeg. Ook de nodige finales werden al vanaf de 'kadetten' gespeeld! Wat een lichting... 
 
Op men 16 werd ik dan overgetrokken naar de kern waar ik als snotaap tussen allemaal kleppers van de 
onoverwinnelijke ploeg stond. Om een voorbeeld te geven: ik was er 16, Dave Cools 32. Wat een eer! Wel spijtig dat 
mijn toenmalig jeugdidool Ben Verburgt net stopte... 
 
Op men 20 heb ik een zeer moeilijke beslissing moeten nemen. Ik voelde dat mijn persoonlijke ontwikkeling bij 
topclub Boeckenberg groter ging zijn. Een keuze tussen persoonlijke ambitie en liefde voor een club, medespelers 
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en supporters. Mijn uiteindelijke keuze is welom bekend. Er waren boze reacties, begripvolle reacties, maar vooral 
ontgoochelde reacties. Terugkomen op akc was daarom niet altijd zo gemakkelijk. 
Toch wil ik via deze weg iedereen van AKC bedanken! Mijn medespelers, trainers en choaces, de supporters, alle 
vrijwilligers,... BEDANKT! 
 
Ik heb zeer mooie jaren gekend met veel plezier, korfbalkampen, titels,... 
Iets wat ik nooit zal vergeten! 

Nick Janssens 
 

 
Rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-rood-

rood-rood-rood-rood-rood 
Ja zaterdag is het weer zover 

Met een massa rood-witte fans trekken we naar ASKC 
Niet te missen, we doen het rood-witte gevaar nog eens eer aan en roepen onze 

beide ploegen naar een overwinning toe. 
Te 13u00 onze jonge talenten van U19 

Te 15u30, de apotheose van de veldkorfbal in België met onze 
fanions in de hoofdrol 

Be there, in red &amp; white, we love you boys &amp; girls,  
we are AKC/Luma, we will win! 
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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  
 

SPONSORS KUNSTGRAS 
 

 

Luc Vingerhoedt (Luma) Gerard Van Mieghem 
Familie Aerenhouts-Laeremans Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Jos Duchesne Lara Grasso 
Familie Duchesne en Partners Karel Bastiaensen 
Familie Palinckx-Verhoeven Heirman Lias en Liz 
Agidens Elke Vanherck 
François Peire Yacine Vanherck 
Frank Wilms Katrien Bocxstael 
Jef Windels Yari Vervoort 
Ronny Remeysen Familie Rudy en Christel Peeters 
Sandra Kegeleers Familie Benny Noens 
Demets Frank, Monique, Sven Hardies 
Max Bedeer Ernst Davidts 
Sam Bedeer restaurant kern 
Brooklyn De Maeyer Noah Horemans 
Agnes de Boer  Elke Vanherck - oorbellen 
Lin de Meester Simona Debeve (moeke Steffi) 
Fen de Meester Danny Hardies 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Anita Van den Eynde 
Driesen-Van Peteghem Francine Sels 
Dewinter-Hufkens Recreanten 
Anneke Peeters Tom Goddefroy 
AKC 3 Nathan Jassin 
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Uit sympathie Margaux Jassin 
Nancy de Boer Ben Jassin 
Kevin Van den Berg MVB Construct 
Rita Van Steenbergen Lotte De Ryck 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Raf De Ryck 
Thore Cordon Ronny Claes 
Ebe Cordon U6, benjamins 
Charlotte Bocxstael Matthias Cambré 
Steffi Peeters en Wim Harrus Lotte Audenaert 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Jessy en Shayne Van den Berg 

Paula Verwimp Saige Van den Berg 

Paul Boudiny Jace Van den Berg 

Yvonne Duchesne Bo, Shirley, Vic, Tibe 

Sepp Van Mieghem Bob Jassin 

Finn Van Mieghem Wendy Van Thielen + U19B 

Jade Van Mieghem Evi Eeckhout 
Sigrid Traets Daan Eeckhout 
Sven Van Mieghem Tjer en Hilde 

 
 
 
 

TOOGPLOEGEN 
 

 
Zaterdag 1 juni 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Kantine gesloten (VELDFINALE) 
Zondag 2 juni 2019 
Van 13.00 tot 19.00 u:  Kantine gesloten  
 
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 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

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. U16A haalt trebble binnen 
Op overtuigende wijze behaalde onze U16A-ers zaterdag de laatste titel van het seizoen binnen. Zij wonnen van 
Temse met 13-4. Proficiat meisjes en jongens en begeleiding.  

 
 
3. 

JEUGDFLITSEN 
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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.  
 
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes 
verkocht hebben krijgen een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-7200-
4036 met duidelijke vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).  
 
 
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 61 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 BACKER ZOE  DE MEESTER FEN  DUYCK PIXIE  

MERTENS PETER  DE PRINS RENZO  DEMETS MATHIAS  FIERENS KASPER  

REMEYSEN RUBI  DE RYCK LOTTE  HUPPERTZ MITCH  KEERSMAEKERS FERRE  

SIMOEN BREND  FABRI BREND KURTI ERIS  SEGERS JASPER  

VAN DER TAELEN SCOTT  HOREMANS NOAH  NOENS LISA  VAN HOVE AMY  

WELLENS FAMKE  LAUWERS RUNE  SCHELLENS RIFA  VAN MIEGHEM SEPP  

  NEVEJANS KADISHA  SMITS SETH VAN MIEGHEM FINN  

U8 RAMIC NINA  SOMERS YOUNA    

BRUYNINCKX FERRE  STORCHILO ALBERT  VERHOLEN JARRI   

CHERAA AJOUB  VAN BOUWEL KYAN     
EECKHOUT EVI  VAN CAMP LUWIS  U14  

HEIRMAN  LIAS  VAN DEN BERG KIAN  BELBATTAH YASMINE   

LAUWERS FIEN  VAN NIMMEN FEMKE  CEELEN LOWIE   

LAUWERS LIV  VERHOLEN VINNIE  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 Denie Bjorn Van Hoof Jens Claes Leen de Boer Agnes 
Martin Sarah Everaert Debby Ielgems Priscilla Claessens Olivier de Boer Georgette 
Mertens Dax De Meester Kurt Van Hoof Marie Claessens Louiz Van Peteghem Anneke 
Huppertz Kenny De Meester Lin Dewinter Maite Claessens Feline Duchesne Carine 
Jobe Sayer Lenaerts Kim Van den Berg Jessy Bocxstael Anke Bocxstael Marc 
De Wiest Lien Merckx Jana Van den berg Saige Cordon Ilja   
Van Daele Kevin Lauwers Bert Van den Berg Jace Cordon Thore   
 
Kinderen die bepaalde zaken niet kunnen/mogen eten worden verzocht dit van tevoren te melden aan 
Carine Duchesne op C.Duchesne@telenet.be 
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Kevin Georgette 

Carine 

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.  
 
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.  
 

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.  
We noteerden nog maar 28 inschrijvingen wat niet voldoende is om de organisatie te laten doorgaan. Schrijf dus 
nog snel in op de lijst in het clubhuis of bij de JEC op jeugdevenementencel@gmail.com. 
Zijn ingeschreven: 
U8+U10: Eeckhout Evi, Fierens Kasper, Van Hove Amy, Van Hoof Ferre, Bruyninckx Ferre, Verholen Lenny 
U12+U14: De Meester Fen, Verholen Jarri 
U16+U19: Lauwers Rune, Cambre Matthias, Denie Amber, Denie Eline, Verholen Vinnie 
Kernspelers: Van Daele Kevin, Rottiers Jade, Jobe Sayer, De Vogelaere Dennis 
Gewestelijken: Everaert Debby, Schoonvaere Sandra, De Wierst Ben, Van Hove Erik, Van Hoof Jens, Illegems 
Priscilla 
Recreanten: Meyvis Peggy,  
Niet korfballers: Fierens Yves, De Wiest Lien, Ronge Annelies, Denie Albert 
 

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/ 
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6. AKC/Luma heeft zijn supporters weer nodig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen heeft het ondertussen gelezen: de eerste ploeg van AKC/Luma heeft zich geplaatst voor de veldfinale. 
Proficiat allemaal. Laat ons er op zaterdag 1 juni een rood-wit-feest van maken. Iedereen aanwezig op ASKC!! 
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7. Korfbalschema AKC/Luma: 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 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 68), Amber (0499/43 94 50) en 

Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 Maite (?), Bert (0474/92 49 45), Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15) 

Iedereen op post!!! 
Kom allemaal onze 

U19 en eerste ploeg 
aanmoedigen op 

ASKC, zaterdag 1 
juni vanaf 13u00 
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ploeg wo zat 
U6  14u00-15u00 
U8 Op uitnodiging 14u00-15u00 
U10 18u45-19u45 13u00-14u30 

 
datum wat Voor wie 
Do 30/05- 
za 01/06 

Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk voor alle jeugdleden vanaf 6 
jaar 

 

Za 08/06 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 ) 

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 
 

8. 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 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     Schoten 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
Veldfinale : AKC/Luma U16A – Temse A:  13 - 4  (6 - 1) 
(doelpunten/pogingen) 
 
Dames: Lotte 3/15 - Femke 1/11 – Kadisha 0/1 – Nina 1/6 (Zoe 1/6 – Lotte A) 
Heren :  Vinnie 0/6 – Kyan 2/10 – Luwis 2/9 – Brend 0/4 (Renzo 2/12 – 2/4) 
 
TREBLE it would be, TREBLE it is.  Het seizoen 18/19 zo afsluiten doet echt goed. Jullie deden het met verve en 
met een spelletje waar jullie heer en meester in zijn …. met dynamisch korfbal. Temse was doorheen de competitie 
de ploeg waartegen jullie het spelletje het moeilijkste konden blijven volhouden vooral door hun enorm lengte 
voordeel en hun goede voorbereiding om het ons moeilijk te maken. Jullie hebben dit weekend laten zien als jullie 
het spelletje van Jan en Jarre goed uitvoeren dat zelfs een stokkende afwerking (16,5%) jullie niet deert en dat 
jullie ook Temse eenvoudig klein krijgen. Jullie gaven de juiste druk in verdediging en als team voor elkaar 
waardoor Temse totaal niet in hun spel geraakte en hun kopjes snel naar beneden gingen. Wij hebben duidelijk 
laten zien een veel bredere ploeg te hebben want het was opnieuw onze bank dewelke op het moment ons spel wat 
stokte ons een nieuwe elan gaf om hen enige vorm van hoop te ontnemen.   
 
Temse gaf niet thuis dit weekend en dat heeft waarschijnlijk meerdere redenen, zoals hiervoor gemeld maar ook de 
enorm zwakke competitie dewelke enkel uit 3 ploegen bestond  op niveau (Temse, Vobako en wij) en 2 andere die 
af en toe eens konden prikken (Putse en BKC) en voor de rest ploegen die in het wielrennen buiten tijd zouden 
aankomen.  
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Hier kunnen jullie natuurlijk niets aan doen en daar moeten vooral de bobo’s in Deurne eens goed over nadenken 
maar is wel een enorm belangrijke factor in de ontwikkeling. Enkel met 3 ploegen om het elkaar moeilijk te maken 
daar wordt je niet snel veel beter van. Wij hebben onder impuls van Jan en Jarre dit toch wel het beste kunnen 
doen van de 3. Na de zaaltitel hadden jullie een decompressie dipje met als dieptepunt het zware verlies tegen 
Vobako thuis maar nadien zagen we week na week verbetering optreden en zagen we terug de drive, het 
dynamisch korfbal en het voor elkaar spelen week na week verbeteren. 
Het was een lang seizoen maar toch één om te koesteren.  
 
Hier is opnieuw een verdere basis gelegd in jullie ontwikkeling. Er zijn nog veel stappen te zetten maar dat jullie 
talent hebben en een belangrijk onderdeel kunnen worden van het AKC van de toekomst laat dat duidelijk zijn. 
AKC geeft jullie hiervoor de middelen, zoals toptrainers oa Jan, Jarre, ….  en een goede omkadering met veel 
mogelijkheden. Het is wel aan jullie om dit verder mee te nemen en verder te ontwikkelen zodat wij kunnen 
blijven genieten van jullie kunsten. Wij kijken er alvast naar uit.  
 
Op uitzondering van 1 speler die de Air Jordan van de kofbal zou kunnen worden maar denk dat hij die van de 
basket wordt …. dat eerste zou echt wel kunnen maar dat 2de ???? ….. gaan jullie allemaal naar de U19 en wens 
jullie veel succes en bedank voor dit fantastisch seizoen. 
 
Ernst : je bent een topkerel, een echte sportman met enorm veel talent en het is spijtig om jou in augustus niet 
meer op onze terreinen te zien maar hopen in ons binnenste dat je snel tot het besef komt dat Korfbal jou sport is. 
Je blijft altijd welkom en normaal zou ik moeten zeggen … succes in je verdere sportcarrière maar dat is toch iets 
te moeilijk om te menen want wij gaan je hiervoor te hard missen. 
 
Jan en Jarre : bedank voor de korfbal lessen. Jullie zijn absolute top. Wat jullie onze kids hebben geleerd kan bijna 
niemand anders in het jeugdkorfbal en iedere ploeg moet jaloers zijn op AKC dat zij dit kunnen bieden aan hun 
jeugdspelers. Een welgemeende dank u en succes verder maar dat zal met die kwaliteiten geen enkel probleem 
zijn. 
 
Als laatste : bedankt toppers voor het fantastisch jaar en nu even focus op de examens en in augustus allemaal 
terug present voor die volgende stappen. 
  

Succes.  
DN 
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