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De Raad van Bestuur van AKC/Luma 
wenst alle leden, familieleden, 
vrienden en sympathisanten  

een welverdiende vakantie toe.  
We zien jullie terug in augustus.  

Tot dan! 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 41                                  Jaargang  98                                30 juni 2019 
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PLOEGEN SEIZOEN 2019-2020 
 

AKC/LUMA KERN (A en B) 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Driesen Shiara - Duchesne Thalia - Francken Amber  - 
Frensh Jiska - Leprince Shari - Remeysen Ruby 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  

 
AKC/LUMA C 
Driesen Yamina  - Grootaert Yent’l - Merckx Jana - Rottiers Jade - Sporen Niki - Vanherck Elke - Verlaak 
Kathleen 
Deloffer Jenthe – Dewinter Quinten - Duchesne Andreas - Harrus Wim - Mollet Simen – Van Herck Robbie – 
Verbruggen Pieter-Jan 

 
AKC/LUMA 2 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 

 
AKC/LUMA 3 
Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Ann - Van Wezemael Lynn 
Amorgaste Serge - Benoy Yves - Jassin Ben - Lauwers Bert - Mertens Nick - Mertens Thierry - Van Hoof Jens 

 
AKC/LUMA 4 
Duchesne Martine - Pals Sandra - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robbrecht - Schellens Eric - Van Harneveldt Robert 

 
AKC/LUMA RECREANTEN 
Hufkens – Christel - Jansen Kristel - Peeters Larissa - Van Gansbeke Liliane - Van Landeghem Patricia  
Cludts Jasper - Covents Marc - Dewinter Robbrecht - Grasso Pasqual - Ludecke Carsten - Thys Danny - Van 
Tilburg Wolfgang 

 
A – B – C-PLOEG 
Zoals jullie waarschijnlijk al zullen weten heeft de club voor komend seizoen gekozen voor een zeer beperkte kern 
met 9 dames en 9 heren, die bij een tekort zullen aangevuld worden met spelers uit de U19. Deze beperkte, 
kwalitatieve en voor een groot stuk verjongde kern komt ongetwijfeld het niveau van de trainingen ten goede, wat 
dan weer wil zeggen dat er meer progressie gemaakt kan worden. 
 
Onze C-ploeg werd samengesteld met de mensen die ook vorig seizoen l in de C-ploeg stonden, aangevuld met 
enkelen die lager wensten te gaan spelen en enkele terugkomers. Zij werden ingedeeld in de C-reeks, waar er het 
komende seizoen 7 ploegen zijn ingeschreven (enkel Boeckenberg heeft geen C-ploeg). Op de twee vrije dagen kan 
er gespeeld worden tegen de C-ploeg uit de promoleague (waar men eveneens met zeven ploegen speelt) die vrij is. 
Deze twee wedstrijden dienen zelf afgesproken te worden. 
 
 

GEWESTELIJKE PLOEGEN 
Omdat we bij sommige ploegen nogal krap zitten en er bij andere ploegen dan weer voldoende spelers zijn zouden 
we het bijzonder appreciëren moest ieder van jullie zich flexibel opstellen en eventueel in te vallen in een andere 
ploeg (hoger of lager) als daar nood aan is. We rekenen op de goodwill van al onze spelers! 
 

Namens de raad van bestuur van AKC/Luma 
Namens de Technische Cel 

Pit  
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BERICHTEN 
 

 

1. MEDISCHE KEURING NIET MEER NODIG 
Tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de KBKB op 15 juni 2019 werd het voorstel door de clubs 
goedgekeurd om de Medische keuring (door een arts) te vervangen door een Medische verklaring (door uzelf in te 
vullen of door één van de ouders voor de jeugd).  Zij die moesten gekeurd worden hebben ondertussen van Martine 
Duchesne een medisch attest gekregen om door de dokter in te laten vullen. 
Dit is vanaf nu niet meer absoluut nodig, het volstaat dat u de medische verklaring zelf invult, ondertekent en 
terugbezorgt. Je vindt de medische verklaring via volgende link:  
https://static.twizzit.com/public/v2/media/697/5d0b3ae69b9ec.pdf 
Het staat u vrij om er toch nog voor te kiezen het attest “medische keuring” door uw arts te laten invullen, 
verplicht is het evenwel niet. Beide documenten zijn geldig. 
We rekenen op het gezond verstand van iedereen om dit formulier naar eer en geweten in te vullen en toch even 
stil te staan bij de gevolgen die het voor je gezondheid kan hebben indien je gaat sporten zonder daar medisch 
geschikt voor te zijn. 
Dit document kan u eveneens downloaden via de KBKB website. 
De namen van de personen die deze medische verklaring dienen te bezorgen staan in de flitsen. 
 
2. PROFICIAT AAN ANNY – CHRIS – EDDY - EDDY 
Enkele weken geleden werden er enkele van onze trouwe leden gevierd door de KBKB. 
 
Achter de schermen tracht ons Comité Ethisch Verantwoord Sporten alle korfballers, supporters en 
sympathisanten te doordringen van de term Respect.  In de eerste plaats gaat dit voornamelijk tegenover de 
neutrale mensen die trachten een wedstrijd of organisatie in goede banen te leiden (scheidsrechters, juryleden, 
stewards, vloerverantwoordelijken, mensen van het onthaal, enz ).  Maar ook respect voor onze tegenstrevers, voor 
onze kinderen, voor de bestuursmensen, voor de supporters, kortweg voor iedereen en alles wat zich op en rond een 
korfbalveld bevindt.  Iemand die van het begin zich hiervoor engageerde en terwijl ook nog binnen CEO reeds 
meerdere jaren de financiën op zich neemt, aanwezig is op alle organisaties, mee met de Diamonds reist om daar 
alle problemen op te lossen is Chris Van Riet. Voor haar blijvende inzet voor de KBKB ben ik heel blij dat ik haar 
het bondsereteken mag opspelden. 
 
De KBKB-deur ging 20 jaar geleden open.  Meer bepaald die van Comité Wedstrijdzaken.  Hij programmeerde, 
verschoof, controleerde de wedstrijden en formulieren.  Enige jaren later stapte hij over naar het Comité voor 
Jeugdkorfbal.  Hij was aanvankelijk verantwoordelijke voor de Jeugdambassadeurs, maar het liefst van al ging hij 
naar de Nationale Jeugdcompetitiedagen om alles in goede banen te leiden.  Onlangs gaf hij met pijn in het hart te 
kennen uit de federatiewerking te stappen.  Als bedankje voor de jarenlange positieve inzet voor onze federatie wil 
ik dan ook Eddy Van den Broeck benoemen tot Lid van Verdienste van de KBKB. 
 
Om het met zijn eigen woorden te zeggen, hij is een korfbalverslaafde.  Hij sloot aan op zijn 10e bij AKC en is er tot 
op heden nog steeds lid.  Van zijn 16e tot zijn 36e speelde hij in het eerste team.  Hij werd speler van het jaar op z’n 
31e in 1984.  Toen zijn lichaam versleten was en AKC, als moeilijk ploeg, geen trainer-coach vond, heeft hij hen 
dan maar uit de nood geholpen en toen begon de trainerscarrière.  8 jaar bleef hij trainer van zijn club, maar 
ondertussen was ook de deur van de KBKB open gegaan.  In 1995-96 stapte hij mee in het Comité Topkorfbal en 
werd hij bondscoach.   Daarna primeerde de tijdrovende functie van Technisch Directeur.  De zoektocht naar 
trainers voor de verschillende nationale teams, uitwerken van de talentontwikkeling, ondersteuning van de 
verschillende bondscoaches, motiveren van de spelers en speelsters, oplossen van de vele dagdagelijkse 
problemen... En steeds met veel respect voor de spelers en entourage en steeds met dat sprankeltje hoop om 
Nederland te kloppen. Eind 2018 is hij er officieel mee gestopt, hoewel ik weet dat hij op de achtergrond nog lang 
zal blijven meedenken en vernieuwen. Eddy Van Hoof, ik ben heel blij en fier dat ik jou vandaag mag benoemen 
tot erelid van de KBKB.  
 
Een leven lang, een leven vol korfbal.  Zo verging het deze dame ook.  Geboren in 1940 en in het korfbal gestapt bij 
AKC in november 1951.  Ze speelde vele jaren in het eerste team, werd geselecteerd voor de beloften en nationale 
senioren.  Ze was coach van de junioren totdat een gelegenheidsscheidsrechter het wat te bont maakte.  Dat kan ik 
beter dacht ze toen en begon met de scheidsrechterscursus.  Ze slaagde voor haar scheidsrechtersexamen op 28 
maart 1973.  Ze was streng, had alles gezien (allé toch bijna hé) en ze werkte zich op tot internationaal 
scheidsrechter.  In 1983 floot ze nog een Nederland-België, België won waarna Ben Crum natuurlijk zijn 
ongenoegen uitte: “De diva heeft tot het laatste geregeerd” en hij noemde haar een “keutelmadam”.   Maar ze was 
niet uit haar lood te slagen en ze stond op het veld steeds haar mannetje. In mei 1989 floot ze dan haar laatste 
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wedstrijd, de Bekerfinale op AKC. Ondertussen in 1986 was ze toegetreden tot het Jeugdcomité van de KBKB 
waar ze verantwoordelijke was voor de miniemen/pupillen spelgelegenheid en na haar scheidsrechterscarrière in 
1989 stapte ze dan in het scheidsrechterscomité.  Het welzijn van de scheidsrechters, het begeleiden/beoordelen 
van nieuwe scheidsrechters, ook de scheidsrechterij op internationaal niveau, het ligt haar allemaal nauw aan het 
hart.  Binnen het scheidsrechterscomité neemt ze het voorzitterschap over en gaat ook de aanduidingen doen.   
Ergens tussendoor is ze ook getrouwd en de kinderen, ja die gaan ook korfballen natuurlijk en uiteindelijk ja, de 
kleinkinderen ook…  Dus Anny, want iedereen heeft het ondertussen wel al door over wie het hier gaat, je hebt 
samen met manlief Raymond menige uurtjes op en langs de korfbalvelden vertoeft.  En het straffe is, nog steeds !!  
Het is weinig mensen gegeven om zich zo lang en zo intens in te zetten voor de federatie en dat verdient binnen 
onze KBKB een speciale erkenning.  Dus met veel plezier en vooral met veel dank en respect mag Anny Blyweert  
de Life Time Award KBKB overhandigen.  
 
Uit naam van AKC/Luma wensen wij Anny, Eddy, Eddy en Chris van harte proficiat! 
 
60 jaar lid: 
Hij sloot als 15-jarige aan bij AKC.  AL snel werkte hij zich op tot speler van het eerste team en reserven.  Later 
zakte hij af tot de gewestelijke.  Ondertussen was hij jeugdleider, lid van de jeugdcommissie en trad hij in de jaren 
60 en 70 2 maal toe tot de Raad van Bestuur waarvan 4 jaar als penningmeester.  Zijn moeilijkste opdracht was 
selecties maken voor de eerste ploeg en reserven, liever deed hij de inrichting van het Paastornooi.  En tijd had hij 
nog wat over want hij trad ook toe tot het Jeugdcomité van de KBKB.  Weer zo’n echt korfbalhart Eddy Van den 
Broeck. 
 
50 jaar lid : Jan Laeremans, was niet aanwezig 
60 jaar lid : Gilbert Bollaert, was niet aanwezig 
70 jaar lid: Robert Allewyn, was niet aanwezig 
25 jaar lid : Charis Van Gysel 
 
 
 
3. COACHLICENTIES ZIJN VANAF NU VERPLICHT 
Er zijn  twee soorten coachlicenties vanaf het seizoen  2019-2020 
Coachlicentie A 
Coachlicentie B 
  
Waar zijn de coachlicenties verplicht: 
 Alle A-achttallen van zaal 1steklasse (Top League): Coachlicentie A 
 Alle A-achttallen van zaal 2deklasse (Promo League) en alle achttallen van jeugd Top Zaal U19 – Top Zaal U16 

– Top Zaal U14 en Top Zaal U12 : Coachlicentie B of A  
  
Vereisten om een nieuwe coachlicentie te verkrijgen vanaf seizoen 2019-2020: 
 Alle aanvragers moeten, zowel voor licentie A als B : 
 in het bezit zijn van een recent spelregelbewijs MasterZ.be 
  
Voor een coachlicentie A: 
 Minstens trainer B korfbal of korfbaltrainer 4 (KNKV) 
 Initiator korfbal en – afzonderlijk beschouwd - 

o of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar speler zijn geweest in het A- achttal van een club uit de senioren 
League Veld of Zaal, 

o of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar T1 of T2 zijn geweest bij een A-achttal van een club uit de senioren 
League Veld of Zaal 

  
Voor een coachlicentie B 
 Minstens initiator korfbal of korfbaltrainer 3 (KNKV) 
  
Vereisten om een coachlicentie te verlengen vanaf seizoen 2019-2020: 
 Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een coachlicentie A of B of hernieuwing als 

“Ervaringsdeskundige”, bekomen op basis van de vorige regeling. 
 Minstens 1 sport gerelateerde bijscholing KBKB of VTS per jaar gevolgd hebben (bewijs bijvoegen). 
  

Overgangsmaatregel voor “Ervaringsdeskundigen” op basis van vorige regeling. 
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Voor hernieuwingen van de licentie als Ervaringsdeskundige aangevraagd tijdens het competitiejaar 2019-2020 
geldt m.b.t. de verplichte bijscholingen de voorwaarde uit de vorige regeling t.t.z. “minstens 2 bijscholingen 
(VTS of K.B.K.B.) op sporttechnisch niveau”.  
 

Wat zijn bijscholingen KBKB of VTS: 
 Alle bijscholingen die de KBKB inricht zijn officieel erkend door VTS. 
 Alle VTS plus bijscholingen te vinden op https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-

en-bijscholen/bijscholingen/ 
 Attesten van algemeen gedeelte instructeur B of algemeen gedeelte trainer B 
 Alle Dynamo opleidingen 
 

Van al deze bijscholingen kan je een deelname attest downloaden op mijn VOTAS (database van VTS). Dit 
attest moet als bewijs gebruikt worden. 
Inlichtingen Liesbeth Neirinckx 
Sporttechnisch Coördinator KBKB-Vlaamse Liga 
liesbeth.neirinckx@korfbal.be 

 
Aanvraagprocedure 
 Een aanvraag tot het verkrijgen van een coachlicentie indienen. Hiervoor dient het aanvraagformulier (te 

vinden op de KBKB-website) volledig ingevuld en ondertekend met een kopie van het vereiste 
attest(en)/diploma(‘s), te worden opgestuurd aan het secretariaat KBKB. 

 De bijdrage van € 50,00 storten op de rekening van de KBKB met vermelding van identiteit van de coach. 
 De coachlicentie wordt op het thuisadres bezorgd. 
 De namen van de coaches met een geldige coachlicentie zullen gepubliceerd worden op de website van de 

KBKB. 
 

Geldigheidsduur 
 Een coachlicentie is drie jaar geldig. 
 
Waar wordt de bijdrage coachlicenties aan besteed: 
 Alle bijscholingen KBKB zijn voor leden van de federatie vanaf 2019 gratis.  
 Aanmaken en versturen van de coachlicenties 2019- 2020 
 
4. WARME OPROEP AAN DE OUDERS/SUPPORTERS VAN SPELENDE LEDEN 
Vanaf volgend seizoen speelt en traint AKC/Luma op de nieuwe kunstgrasvelden aan de andere kant van het 
park.  Aangezien de ruimte daar wat beperkter is dan op de oude velden, zal er voor de trainingen gepuzzeld 
moeten worden om iedereen op een goede en aangename manier te laten trainen.  Dit zou kunnen betekenen dat 
de trainingen wat meer gespreid liggen over de week.  Daarom zouden we ook willen vragen of er ouders bereid 
zijn en de tijd hebben om toog te willen doen tijdens de trainingen van hun zoon of dochter.  
Uiteraard moeten we nog even afwachten hoe de trainingen exact zullen georganiseerd worden, maar je kan toch 
al je naam doorgeven aan Sandra Kegeleers, mailadres : laragrasso@hotmail.com. 
Ook toogploegen voor de zondag zijn nog altijd welkom : een toogploeg op zondag betekent 1 keer in heet 
voorseizoen veld en 1 keer in het naseizoen veld een zondagse toogdienst (hetzij voormiddag, hetzij namiddag) bij 
wedstrijden van de jeugd of van de kern.  Je mag je ploeg opgeven op hetzelfde mailadres laragrasso@hotmail.com. 
 

Dank je wel, het bestuur 
5. MEDISCHE KEURINGEN 
Volgende spelers dienen nog voor 30 juni 2019 hun medische keuring/attest te bezorgen (mag digitaal): 
Marie Aarts -  Ive Benoy -  Marc Covents - Brooklyn De Maeyer - Fen De Meester - Kurt De Meester - Patrick De 
Prins - Toby De Prins - 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 - Nina Ramic - Iebe Rampaert - Rifa Schellens - Danny Thys - Robbie Van Herck - Hayley Vanhee   
Lieve Wittebolle 

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 
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7. VOORBEREIDINGEN KERN  
Indien je graag eens een kijkje neemt bij de voorbereidingen van onze kern, kan je terecht op volgende data en 
uren: 
 

DATUM UUR WAT WAAR 

9/aug 20.00 TRAINING AKC 

11/aug 
11.00 
14.00 
15.30 

TRAINING OEFENWEDSTRIJDEN PUTSE AKC 

13/aug 20.00 TRAINING AKC 

14/aug 20.00 
21.15 

OEFENWEDSTRIJD MINERVA 

16/aug 20.00 TRAINING AKC 

18/aug 
10.00 
14.00 

TEAMBUILDING OEFENWEDSTRIJDEN 
FLORIANT 

AKC 

20/aug 20.00 TRAINING AKC 
22/aug 20.00 TRAINING AKC 
24/aug   TORNOOI TOP/A 
26/aug 20.00 TRAINING AKC 
28/aug 20.00 TRAINING  (instroom diamonds) AKC 
30/aug 20.00 TRAINING AKC 

1/sep 14.00 SUPERCUP AKC 
2/sep 20.00 TRAINING AKC 
4/sep 20.00 TRAINING AKC 
6/sep 20.00 TRAINING AKC 

 

Weer een jaar pronostiek voorbij 
 
 

Tijdens het voorbije seizoen 2018-2019 werd er 28 maal gepronostikeerd (14 x veld en 14 x zaal). 16 van deze 28 
keer was er geen winnaar en werd er de daaropvolgende week voor een dubbele pot gespeeld. In totaal werd er een 
bedrag van 937 euro uitgekeerd aan 43 winnaars. Een even groot bedrag ging naar onze jeugd. 
Het kleinste bedrag (6,68 euro) werd gewonnen door Pit Van Dyck, Pat Francken, Gerda Keyl en Anneke Van 
Peteghem. Zij voorspelden met z’n vieren dat AKC/Luma op 28/04 op Boeckenberg zou winnen met 17-19. Het 
grootste bedrag was €119,5 en werd gewonnen door Emiel Robberechts die op 26/08 gokte dat AKC/Luma op 
Borgerhout/GW zou winnen met 12-16. 
 
 Top 5:  
 

1 Robberechts Emiel 119,5 euro (1x) 
2 De Boer Georgette 76.44 euro (2x) 
3 Van den Berg Kevin 69.5 euro (1x) 
4 De Meester Kurt 67.93 euro (1x) 
5 Van Oeckel Kristel 65.04 euro (4x) 

 

De super gokker van het voorbije seizoen was deze keer Anneke Van Peteghem die 5 keer de juiste uitslag 
voorspelde (in totaal kwam zij op de zesde plaats met €55.24). Alleen Kristel Van Oeckel had het 4 keer juist en 
staat hiermee in de top 5. De gokfamilie, Jade Van Mieghem, Georgette de Boer en Jens Van Hoof hadden het 2 
keer juist en  voor 37 bleef het bij slechts 1 keer. Bij het aantal juiste prognoses is het toch wel een beetje ‘vrouwen 
aan de macht’. 
 

Nog te vermelden:  
- Bij de eerste competitiewedstrijd, op 19/8 tegen Voorwaarts gokte Pit 8 keer verlies. We wonnen met 23-17. 

Pit  (en wij ook) vonden dat hij dat nu maar moest blijven doen want anders zou dat ‘bad luck’ brengen. Hij 
heeft het bijna het ganse seizoen volgehouden. De jeugdkas is hem dankbaar.. 

- Diezelfde eerste wedstrijd gaf Daniëlle een uitslag te veel, zij had er 13 opgeschreven maar wilde voor 3 euro 
spelen. Dus schrapte ze 21-18. Het werd 23-17, toch close. 
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- Op 26/08 speelden we tegen Borgerhout/GW en wonnen met 12-16. Toen ik bij Emiel Robberechts kwam zei 
die: ‘goh, ik weet het niet, ik vind dat altijd zo moeilijk’, waarop Pat Francken zie: ‘Je moet gewoon 1 uitslag 
zeggen en er altijd bij allebei 1 bij doen, dan moet je maar 1 keer nadenken’. OK, zo gezegd, zo gedaan. Emiel 
probeerde het ook zo en won de grootste pronostiek van het seizoen. 

- Op 16/09 wonnen we op Kwik met 18-24, niemand voorspelde de juiste uitslag maar Ludo Wils was er wel heel 
dicht bij want hij had 18-23 en 19-24. Jammer voor hem. 

- Diezelfde dag tipte Kristel Van Oeckel David Lowijck en zei dat het 18-23 ging worden, één goal niet 
meegerekend dus want het werd 18-24. 

- Op 30/09 won AKC/Luma tegen Putse met 18-12. 4 mensen hadden het correct waaronder Edith Brouwers, 
jaren niet geweest en jaren niet meegespeeld maar ze kon het nog. Ook Ronny Lenjou voorspelde de juiste 
uitslag. Dat was geleden van de tijd dat zijn mama nog voor hem betaalde 😊. 

- Op 03/02 speelde we 14-14 tegen Borgerhout/GW. Pechvogel van de dag was Paul Boudiny, hij gokte 8 keer 
gelijk maar begon pas op 15-15. 

- Op 09/02 zaten we met een pot van meer dan €100 dus er waren veel gegadigden voor de pronostiek. Er waren 
uiteindelijk 16 winnaars die dag (Kristel Van Oeckel, fam. Van Mieghem, Sandra Kegeleers, Daniëlle 
Steyaert, Franky Van den Berg, Georgette de Boer, Irma Pooters, Wendy Lodewijckx, Anneke Van 
Petegehem, Thierry Mertens, Jens Van Hoof, Wim Harrus, Serge Leprince; Katrien Bocxstael en fam. 
Peeters). Wie er niet bij waren: Bert Lauwers die zeker was dat het 20-22 ging worden en dat ook 14 keer op 
het blad zette en Sam Bedeer die dezelfde uitslag 16 keer gokte. De uitslag was net andersom, het werd 22-20. 
 

Jos Duchesne bevond zich sinds 1992 van alle deelnemers al het meest in de top 5 (nl 10 maal). Hij wordt gevolgd 
door Jos en Chris Van Riet en Alida Brouwers met 4 vermeldingen. Jos Van Dyck, Anneke Van Peteghem en 
Kristel Van Oeckel stonden al 3 keer in de top 5 en 16 personen stonden er al 2 maal in. 
 
Overzicht voorbije 12 jaar 
  2006-2007  2007-2008  2008-2009 
 Van Nuffel Danielle 192,12 Duchesne Jos 118,37 Simons Leon 99,74 
 Rottiers Ben 67.12  de Boer Nancy 93,15 Keyl Diane 71,58 
 Geerts Emmy 47,25  Janssens Kristel 85,87 Hermans Ann 60,62 
 Mooney Maria 47.25  Van Nuffel Daniëlle 63,65 Pooters Irma 60,37 
 Van Dyck Jos 44,08  Deckers Simonne 36,12 De Meester Franky 60,37 
  

  2009-2010   2010-2011  2011-2012 
 Duchesne Jos 116,26  Van den Berg Franky115,25 Van Peteghem Anneke 147,93 
 Hardies Sim 84  Van den Berg Kevin 115,25 Herremans Yvonne 104,96 
 Pooters Irma 66,16 Steyaert Daniëlle 81.50 Deckers Simonne 70,11 
 Van Dyck Jos 65,37  Vlyminckx Nadia 77.30 Brouwers Chris 67,9 
 Peeters Marc 65,37  Naessens Luc 74.22 Bocxstael Katrien 67,9 
 

  2012-2013   2013-2014  2014-2015 
 Duchesne Jos 155,93 Nevejans Danny 127.00 Francken Pat 153,53 
 Van Ghysel Charis 102,93 Hardies Frank 60.64 Van Peteghem Anneke 73,5 
 Peeters Anneke 70,87 Van Peteghem Anneke 56.27 Kegeleers Sandra 65,86 
 Van bosch Raymond 62,97 Embrechts Krisje 50.12 Bollen Sissy 46,93 
 Duchesne Anne  48,22 Lenjou Ronny 38.25 Amorgaste S + Bracke C 37,68 
 

  2015-2016    2016-2017  2017-2018 
 Wils Ludo 163,87 Janssens Kristel 86,46 Lauwers Bert 179.74 
 Duchesne Jos 94,87 Van Oeckel Kristel 81,68 Van de Leur Marina 101.02 
 Hardies Dannny 94,87 Bompa Y.V. Harneveldt 76,43 Keyl Gerda 60.19 
 Van Oeckel Kristel 67,87 Fam Merckx 54,24 Steyaert Daniëlle 59.58 
 fam Peeters 52,12 Francken Pat 45,37 Simons Leon 39.87 
 

De jeugdcommissie en alle jeugdleden bedanken de ‘pronostikeurs’ voor hun deelname. 
Tot slot nog een goede raad voor zij die dit jaar niets wonnen: ‘BLIJVEN VOLHOUDEN’. 

Agezeziemoetzegeldemme 
 
PS: Vanaf 24 augustus wordt er terug op het reservegetal van de lotto gespeeld. Wie zijn nummer niet wenst te 
behouden, verwittigt zo snel mogelijk Carine Duchesne (0486/86 42 09 of C.Duchesne@telenet.be). Voor het nieuwe 
seizoen zijn nog enkele nummers vrij. Wie interesse heeft, geeft zijn/haar naam op aan CD. 
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Acties werving AKC/Luma:  seizoen 2018-2019 
 
datum actie resultaat 
Augustus Sportweek AKC/Luma:  onder leiding van Chris, Anke, Irma en Paula 

en een 20-tal trainers/coachen konden een 80-tal AKC-ers een leuke 
sportweek beleven . 
 
nieuwe leden 

‐ Yilan Somers (meegebracht door Zus Youna ) 
‐ Femke Van Nimmen 
‐ Zoë Haghebaert 
‐  

Seth Smits werd terug lid 
 

4 nieuwe leden 
(U10, U16, U12, U12) 

september Het principe van “wie een nieuw lid meebrengt krijgt een 
beker” zetten we dit seizoen weer voort. Het nieuwe AKC-lid wordt 
telkens gefotografeerd, met beker en de aanbrenger. Deze foto wordt 
dan in de gang gehangen. 
Carine Duchesne plaatst foto van elk nieuw lid in flitsen en hangt 
deze tevens in de gang van de chalet. 
Tijdens de eerste training voor onze onderbouw werd een 
springkasteel geplaatst. 
Samen met Sandra Pals werd er weer een nieuwe flyer gemaakt ifv 
de vriendjesdag van 22 september.  Oplage 30 stuks, gekopieerd door 
Eric Claessens.  Deze werden aan onze U6-ers meegegeven op 8 en 15 
september, en de flyer verscheen tevens in de jeugdflitsen 
Vriendjesdag:  programma:  geleide training ( lees korfbalinitiatie ) 
gevolgd door het eten van Smoutebollen 
aan Bart Horemans werd gevraagd om momentopnames, 
sfeerbeelden te maken ifv van de flyer van volgend seizoen. 
foto van de week: elke week hangen we een nieuwe foto in de gang 
 
nieuwe leden 

‐  Vic en Tibe Van Hoof ( meegebracht door Marie Van Hoof ) 
‐ Lenn De Buck ( meegebracht door Yilan Somers) 
‐  

Toby De Prins werd gevraagd om een montage van beelden te maken 
als promotiefilmpje voor onze U6-ers en U8-ers.   
Al deze beelden zullen op de site van AKC en op Facebook geplaatst 
worden. 
 
nieuw lid: 

‐  Lenny Verholen ( meegebracht door broer Jarri ) 
‐  

vriendjesdag :  een 10-tal nieuwe gezichtjes, echter nog geen nieuwe 
leden, we wachten nog even af!!! 

4 nieuwe leden ( U6 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit werd een zeer 
geslaagd 
promofilmpje, 
dankjewel Toby 

Oktober mamakes en papakesdag: ditmaal een nieuwe opzet:  
reactieoefeningen, balvaardigheden, loop-en tikspelen, 
combinatieoefeningen, overloopspelen…als slot: frietjes voor ouders en 
kinderen 
 
nieuw lid: 

‐ Emma Byloo  ( via Anne Duchesne ) U10 
‐ Senne Gilles;( vriendje van en meegebracht door Thore ) U6 

2 nieuwe leden 

November halloweenweekend:  schitterende namiddag met grime, 
halloweenhapjes, fuif voor alle kids van 0 tot 12, grote opkomst 

 

December sinterklaasfeest op AKC 
 
nieuw lid:  Eris( via zus Jara) U12 
 
nieuw lid:  Jara ( via Saige VDB ) U6 

2 nieuwe  leden 
U6 en U12 
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Januari-
februari 

Nieuwe flyer:  oplage 60: er werd een nieuwe flyer gemaakt om mee 
te geven aan de kleuters van Axi-joma, dankjewel aan Sandra Pals 
 
nieuw lid:  Max Bedeer 
carnaval:  een dertigtal jonge leden beleefden een toffe namiddag met 
spelletjes en dans in Carnavalsfeer, Jens Van Hoof was DJ 

1 nieuw lid, U6 

Maart-april korfbalinitiatie: ism Bjorn Denie gaf  Agnes   8 korfbalinitiaties in 
de school Axi-joma aan 2 derdekleuterklassen, 3 eerste leerjaren en 3 
tweede leerjaren, een dagje om niet snel te vergeten, kleuters en 
leerlingen kregen een flyer mee om een gratis training met achteraf 
pannenkoeken op AKC te krijgen voor zaterdag  30 maart 2019. Ben 
benieuwd, kinderen waren allen laaiend enthousiast, maar ja we zullen 
wel zien. 
resultaat:7 leerlingen van het 1e en 2e leerjaar aanwezig, 13 kleuters 
uit de 3e kleuterklas, vele ouders, enthousiaste reacties, achteraf is er 
niemand meer opgedaagd,( de pannenkoeken zullen belangrijker 
geweest zijn!!!!!) 
Pit Van Dyck zorgde voor de kopies 
paaszoektocht 
onieuw lid: Louise Willemsen 

Oplage 200 
uitnodigingen  en 200 
inschrijvingsstrookjes  
 
 
 
 
1 nieuw lid:  U6 

Mei-juni nieuw lid: Timo Verdyck 
nieuwe leden:  Saige Van den berg  
okorfbalkoning en -koningin 
omnisporttrofee:   geslaagd, een 17-tal U6-ers vulden hun namiddag 
met 7 andere sporten, kregen een gouden medaille en sloten af met 
heerlijke popcorn 
nieuw lid: Dax Mertens, meegebracht door Zus Sam, dit werd het 
laatste nieuwe lid van dit seizoen. 

3 nieuwe leden: U6 

juli korfbalinitiatie:in samenwerking met Wendy Van Thielen geeft Agnes 
korfbalinitiatie op een buurtfeest per 17 juli 2019 

Totaal 17 nieuwe 
leden dit jaar 

 
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  
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SPONSORS KUNSTGRAS 
 

 

Luc Vingerhoedt (Luma) Karel Bastiaensen 
Familie Aerenhouts-Laeremans Heirman Lias en Liz 
Jos Duchesne Elke Vanherck 
Familie Duchesne en Partners Yacine Vanherck 
Familie Palinckx-Verhoeven Katrien Bocxstael 
Agidens Yari Vervoort 
François Peire Familie Rudy en Christel Peeters 
Frank Wilms Familie Benny Noens 
Jef Windels Frank, Monique, Sven Hardies 
Ronny Remeysen Ernst Davidts 
Sandra Kegeleers restaurant kern 
Demets Noah Horemans 
Max Bedeer Elke Vanherck - oorbellen 
Sam Bedeer Simona Debeve (moeke Steffi) 
Brooklyn De Maeyer Danny Hardies 
Agnes de Boer  Anita Van den Eynde 
Lin de Meester Francine Sels 
Fen de Meester Recreanten 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Tom Goddefroy 
Driesen-Van Peteghem Nathan Jassin 
Dewinter-Hufkens Margaux Jassin 
Anneke Peeters Ben Jassin 
AKC 3 MVB Construct 
Uit sympathie Lotte De Ryck 
Nancy de Boer Raf De Ryck 
Kevin Van den Berg Ronny Claes 
Rita Van Steenbergen U6, benjamins 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Matthias Cambré 
Thore Cordon Lotte Audenaert 
Ebe Cordon Jessy en Shayne Van den Berg 
Charlotte Bocxstael Saige Van den Berg 
Steffi Peeters en Wim Harrus Jace Van den Berg 
Van Harneveldt Robert, Yve en Marina Bo, Shirley, Vic, Tibe 
Paula Verwimp Bob Jassin 
Paul Boudiny Wendy Van Thielen + U19B 
Yvonne Duchesne Evi Eeckhout 
Sepp Van Mieghem Daan Eeckhout 
Finn Van Mieghem Tjer en Hilde 
Jade Van Mieghem Youna, Yilan en Len 
Sigrid Traets Inge en Luc Tossens 
Sven Van Mieghem Carro Glaswas 
Gerard Van Mieghem Alservice 
Van den Berg-de Boer Franky en Georgette Soomie bvba 
Lara Grasso  Anneke Peeters 
Nick, Sarah Mertens-Martin, Sam en Dax Ilja Cordon en Anke Bocxstael 
Pit Van Dyck 39.972,17 
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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 
19/08-23/08/19: sportweek op AKC/Luma 
25/08/19: Belfius/MMM-tornooi (opgelet is nieuwe datum) 
14/09/19: Korfbal-Testen (indien kalender jeugdcompetitie dit toelaat) 
2/11/2019: Halloween 
7/12/2019: Sinterklaas 
29/02/20: Carnaval 
21-22-23/05/20: jeugduitstap 
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud) 
22/08/20 of 29/08/20: Belfius-MMM-tornooi 
Ontbijtbuffet: of 3/11/19 (Halloween-ontbijt) of 10/11/19 (zaalontbijt) of 23/02/20 (Carnavalontbijt) of 12/04/20 
(Paasontbijt) 
 
2. Sportweek (19/08-23/08) 
Van maandag 19/08 tot en met vrijdag 23/08 wordt op de velden van het oude AKC/Luma weer een sportweek 
georganiseerd. Voor €90 kunnen alle AKC/Luma-jeugdleden (vanaf U8) hieraan deelnemen. Deze week is een 
prima voorbereiding voor de nieuwe competitie en de ideale manier om je nieuwe ploeggenootjes te leren kennen. 
Inschrijven en betalen doe je enkel en alleen via volgende link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/88e8919bd52bbaeea3a56714d2e0af0c 
 
Hieronder wat nuttige informatie: 
•Het clubhuis is open van 8 u tot 17 u. 
•De sportactiviteiten starten om 9 u en eindigen om 16 u. 
•De deelnemers krijgen om +/- 10u30 water, fruit, koek. 
•Het middagmaal is in de prijs begrepen en vindt plaats in 2 groepen om 12 u en om 12u45. 
 
Alle dagen meebrengen: 
•sportkledij, sportpantoffels en shoes, extra kledij (regen of waterspelletjes) 
•regenkledij 
•zwemkledij (bij mooi weer geen zwemmen/bij veel regen mogelijk wel zwemmen) 
•zonnecrème, anti-muggenspray, douchegerief 
 
Programma:  
•voormiddag korfbaltraining 
•namiddag korfbal, andere sporten, spelletjes, springkastelen, minigolf…  
 
Schrijf je vandaag nog in. 
 
Tot nu toe noteerden we volgende 24 deelnemers:  
Kasper Fierens, van den berg Kian, Amorgaste Kian, De Rouck Thijs, Kato Van Riel, Cordon Ebe en Cordon Thore, Van 
Alstein Lucas    en Van Alstein Thibo, Mathias Demets, Brend Fabri / Lenthe Fabri / Thor Fabri, Van Bouwel Kyan, 
Keersmaekers Ferre, Lotte Audenaert, Louiz Claessens, Lucas Geurs, Cambre Matthias, Nette Huyben, van mieghem 
jade van mieghem finn van mieghem sepp, Rune Lauwers 

JEUGDFLITSEN 
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3. Belfius-MMM-tornooi 
Door het organiseren van de supercup als kampioen van België en de opening van ons nieuwe complex was 
AKC/Luma genoodzaakt om de datum van het Belfius-MMM-tornooi te wijzigen. Het zal nu doorgaan op zondag 25 
augustus. Wij hopen iedereen te kunnen begroeten die dag en hopen ook dat de ouders alvast een gaatje houden in 
hun agenda om ons weer te helpen met het bemannen van de toog die dag. Meer info in de eerste flitsen van 
volgend seizoen.  
 
3. Jeugduitstap (30/05-31/05-01/06) 
Donderdag 30 mei, 8u15: met een beetje vertraging vertrok de bus richting Genk.  Gelukkig waren het 
geblindeerde ramen zodat de ouders hun kids niet konden zien wenen, doch de kids de ouders wel, in elk geval 
waren alle mama’s en papa’s voor 3 dagen verlost van hun kleine en grotere kwelgeestjes!!! 
*bij aankomst in het sportkamp van Genk staat de bareel omlaag. Ondergetekende (lees Agnes) duwt op het 
knopje van de parlofoon en iemand begint aan de uitleg wat er dient te gebeuren om de bareel te openen. Vermits 
ik pas vrij recent een gehoorapparaatje draag vraag ik of de heer wat luider wil praten, en nog eens herhalen wat 
ik moet doen. Dit vraag ik zo een stuk of 3 keer en ik stap uiteindelijk uit mijn auto en kom tot de slotsom: het was 
een herhalingsbandje!!!! Ons Kim bleef er bijna in. 
Dan aankomst van de bus: uitpakken, grote tent plaatsen, bedden opmaken: even via Sayer afspraken maken van 
wat er mag en niet mag: vooral uit de ramen klimmen werd goed opgevolgd?????? 
* Marc, onze voorzitter had de aanhangwagen uitgeladen en de tent gezet en nam toen afscheid van vrouwlief. 
* de jongens van U8 kwamen steeds op de deur van de meisjes kloppen waarop Sam reageerde: “meisjes plagen” is 
“liefde vragen”. 
Dan iedereen klaar met sportkleding voor de eerste activiteiten onder leiding van Carine, Kim, Debby en Jens. 
U16 en U19: levende stratego en er werd NIET (???????) valsgespeeld!!!!!!in alle hevigheid scheurde Nina zelfs 
het T-shirt van Kian in frennen!!!!! 
U12 en U14:  vlaggenroof werd gewonnen door de blauwe ploeg  
U8 en U10:  Voetbal: winnaars de gele ploeg en Noortjes ploeg 
 Krachtbal: winnaars: de witte ploeg en Ebe’s ploeg 
 Korfbalbasebal: gelijkspel en ploeg Ebe  

Tikrugby: de gele ploeg en Ploeg van Noortje 

 
Tijd om de hongerigen te spijzen: groentenroomsoepje, rauwkost, vol-au-vent, frietjes en ijsje 
Dan de namiddag vullen met atletiek: snelwandelen, hoogspringen, verspringen, hinkstapsprong, horden, 
steeple, spurt alles onder leiding van Jana en Maité 
D e winnaars goud, zilver, brons per reeks 
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*uitblinkers bij het snelwandelen waren Rubi en Lotte V, schitterend lady’s.  

Even een onderbreking voor het vieruurtje: zelfgebakken amandelkoek met Ice tea 
Avondmaal bestond uit broodjes met smoskes, zelf te maken!!!!! 
Tijd voor het avondspel voor U8 en U10 onder leiding van Agnes: een spannend verhaal over de Clowns August 
en Popov (lees Rune en Noah, thanks boys voor jullie toffe inzet) met leerling Clown Chocolat, waarbij de spelers in 
groepjes, beladen met pillampen en antiteekspray het bos werden ingezonden op zoek naar allerlei geluiden. Stil 
zijn was de boodschap, want luisteren naar sirenes, toeters, fluitjes, handgeklap en een bel was niet zo eenvoudig. 
Eenmaal bij een geluid aangekomen zaten daar onze U16 en U19 spelers klaar met een vraag en een opdracht. 
Echter de dwalende August en Popov konden levens afpakken door spelertjes nat te spuiten. De uiteindelijke 
winnaar werd groep roze (terwijl zij zeker niet de roze groep wilden zijn) met Ebe, Jasper S, Jasper A, Finn en 
Sepp. Zij vervulden alle opdrachten, konden alle vragen beantwoorden en hadden 2 levens over (de rest was 
afgepakt door August en Popov). Evi, Sam, Fien en Lin uit de fuchsia groep noemden Popov “de Boemba-zwart-wit-
clown”!!!!! Groep geel bestond uit Amy, Noor, Pixie, Kasper en Louiz, groep oranje werd bevolkt door Ferre B, Ferre 
VH, Lias, Lenny en Ajoub. De kids hadden zelf hun groepjes gemaakt. De prijs voor de winnaars was een volle 
snoepjesdoos waarmee ze mochten trakteren aan de overige groepen. Spanning en succes verzekerd bij dit event. 
*bij de begeleiding in het bos was Kian VDBerg zo enthousiast dat hij zorgde voor een bloederig effect met een 
spontane bloedneus, succes verzekerd!!! 
*Bij het terugkeren naar het kamp panikeerde Ferre B: “waar is mijn pillamp? Oei, ik heb ze vast!!!” 
*Tijdens de briefing naar de leiding toe vertelde ik dat ik moeilijk verder kon briefen daar er “luistervinken” in de 

bomen vlogen, waarop Lin reageerde: “is dat echt”!!!!!! 
De jongste leeftijden naar bed en de 6 babyfoons werden geplaatst voor Thore, Jace, Saige, Feline + Louiz en 
Daxke. Zou dit wel lukken, gelukkig was er Georgette die als bonnie enkele moeilijkheden kon oplossen. 
Dan vertrokken de “oudere leden” richting filmzaal om aan hun nachtspel te beginnen, onder leiding van Sayer, 
Nick en Aida. De groepjes moesten een aantal opdrachten vervullen waaronder: raadsels oplossen, door modder 
kruipen, appel en ui eten, Russische roulette spelen met eieren, geblinddoekt zwijgen en voorwerpen doorpraten. 
Echter er werd in elke groep een “MOL” geplaatst en deze waren Lowie, Marie, Ruby, Noah, Kian A, en Femke VI. 
Het werd een zeer tof spel, tenminste dat beweerden toch alle deelnemers maar onze leiding was minder 
enthousiast (ze hadden “slechts” 4 uur in het teekvolle bos gezeten !!!!!!); De beste MOLLEN waren Marie en Lowie 
(zeer subtiel in hun Mollenwerk!!!!!). Redelijk laat vielen we als rozekes in slaap!!!!! 
*  Toen de film getoond werd aan onze U12-ers maakte Fen de opmerking naar haar mama toe: “mama, die film 
was wel 12+ hoor!!!! 
* Carine heeft een hele dag achter de Kurt gezocht om hem naar zijn voeten te geven. Toen zij hem eindelijk v ond 
wist ze niet meer waarom!!!!!!...maar hij heeft het achteraf goedgemaakt door de boxen allemaal proper te maken! 
Knap Kurtje!!! 
 
Vrijdagochtend: ontbijt met cornflakes, chocomelk, brood en beleg. 
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Met wagens van de begeleiding richting zwembad: vrij vlug werd de hoogste springplank in beslag genomen door 
onze jeugd.  Na veel aarzelen deed Evi toch de hoge sprong, zij was er reeds in voorgegaan door Sam en Liv, Ferre 
DK, Ferre Vh en Marie. Lowie maakte een schitterende achterwaartse salto. Bravo!!!!Diegenen die over de draad 
sprongen waren Kian A; Ernst, Lewis en Noah, gelukkig zijn er geen balletjes aan de draad blijven hangen, maar 
veel scheelde het niet. Enkele U19-ers (lees Lars, Eline en Famke) die op zaterdag aan hun titel zouden beginnen 
zochten het broebelbad op om te relaxen; Slim bedacht!!!!  
*bij de terugkeer zat Sethje in mijn wagen. Ik: “oké Seth, trakteer maar even aan de overigen in de wagen met 
mijn snoepjes”.  Seth schudde met de doos en de “smoelentrekkers vlogen in de hele auto rond. Hilariteit bij Amy, 
Noor en Pixie. Zij zongen ook stevig mee met het lied LEEF van Hazes JR. 

Middagmaal met dit keer: gebraad met groentjes, gebakken aardappelen en een fruityoghurtje als dessert. 
De namiddagactiviteit olv Carine, Georgette en Anneke bestond uit 
Wedden dat voor U16 en U19: een aantal opdrachten (zweepslag, snoepreisje, over de kop, in schoenvlucht, 
stapelgek, wet van Newton, oude kous, de langste adem en appelboom) uitvoeren binnen een minuut, waarbij 
zowel voor punten als via gokken kon gespeeld worden. Ploeg 3 werd hier de winnaar met Noah, Lotte, Mathias, 
Brent en Nina. Proficiat!!!!   
*Ernst kan 40 letterkoekjes tegelijkertijd in zijn mond steken, chapeau, hij liever dan ik!!!!!! 
Het verfspel was voor U12 en U14, olv Debbie, Kim en Agnes. Een gecombineerd tikspel met schaar, steen, 
papier, korfbal en telkens bij een overwinning een indianen-schilder-kleur-streep op het gelaat krijgen.  De 
winnaars met de meeste strepen werden met 36 strepen Eris, Yasmine, Kato en Seth. 
Het levend ganzenbord olv Jana, Anke, Jessy, Leen Priske en Sarah was voor U8 en U10: leuke opdrachten 
uitvoeren en de rode ploeg werd hierbij de winnaar met Evi, Lias, Ferre DK en Ferre VH. 
Na het 4uurtje dat bestond uit watermeloen, banaan, Ice tea en Fanta werd er nog een basketbal-en 

voetbalwedstrijd gespeeld voor respectievelijk U12, U14 en U8 en U10 onder scheidsrechterlijke begeleidingen 
van Nick, Jens, Olivier en Bert terwijl de iets oudere groepen hun “Wedden dat” verder speelden. En toen moesten 
onze U19-ers terug naar Deurne!!!!! 
Ons avondmaal bestond ditmaal uit Spaghetti Bolognaise en dan iedereen in recordtempo opsieren voor de fuif 
en dit werd er één om U tegen te zeggen. Vanaf minuut 1 werd de dansvloer bevolkt door een bende 
enthousiastelingen onder super DJ’s van dienst: Olivier en Jens. De apotheose werd gebracht door Matias met 2 
solo-optredens voor de hele groep, fantastisch en super hilarisch. Volgens mij moet hij hier echt zijn dada vinden. 
Knap werk boy!!!! 
*Carine versprak zich: “ik drink niet in de week, pardon, ik dronk niet in de week!!!!!( ’t was vrijdag) hilariteit bij 
de begeleiding. 
We besloten om een filmpje te maken om onze U19 spelers en de Fanions een hart onder de riem te steken bij 
hun wedstrijden van zaterdag om kampioen van België te worden in het veldkorfbal.  De link voor dit filmpje is: 
https://we.tl/t-7zglv9v3Z ....van . Dus kijken maar: Thore, Ferre VH, Amy, Youna, Jade, Rune en Kian VB. deden 
hun uiterste best op taalvaardig vlak en heel de bende bleef non stop meezingen. De verdienstelijkste 
jeugdleden per reeks werden reeds eerder vermeld in onze flitsen. 
Eigenlijk niet zo heel laat???? (of toch?) werd er nog wat nagepraat!!!!!zowel in als  buiten de tent om tot slot nog 
een plasje  met de hulp van Lotte A en een “ teureke “ te doen? bekaf!!!! 
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Zaterdagochtend: zeer stil in de gangen en aan het ontbijt opnieuw cornflakes, enz. maar als bijzonderheid 
waren we genoodzaakt om een lunchpakket per aanwezige te maken vermits onze planning was om rond 11u te 
vertrekken richting ASKC waar de 2 veldfinales korfbal gespeeld gingen worden door onze U19-ers en ons eerste 
team.  Een vrij chaotisch slot met inpakken, bagage verzamelen, kamers controleren, sleutels afgeven, drankjes 
betalen, ophalen lunchpakketten en 4-uurtje. 
Met enige vertraging arriveerden we op ASKC waar we een ROOD-WIT- front vormden aan de rand van het 
terrein.  De prachtige resultaten van U19 en AKC/Luma 1 kennen jullie al maar wij allen reuzeblij, zelfs 
dolgelukkig met de beide overwinningen. 
Onze schitterende, warme en toffe jeugduitstap anno 2019 zit erop, jullie waren een formitastische en 
vlekkeloze groep qua houding, inzet, vriendschap. Dikke bravo voor jullie allen, hop naar de volgende. Een 
deel van de jeugdleden en alle begeleiding feestten nog mee tot in de laatste vroege uurtjes en de zondag, die heb 
ik alvast gebruikt om te recupereren (en waarschijnlijk ik niet alleen!!!!! ). WE ARE AKC, WE STAY AKC 
PS: misschien een beetje laat, maar toch je kids even nakijken op tekenbeten!!! 
Een dolgelukkige Agnes 
 

4. COMBI-TORNOOI 
Eindelijk eens een organistatie met voldoende deelnemers, ondanks de late datum en dus voor de oudere jeugdleden dicht bij de 
examens. Spijtig genoeg speelde het weer niet mee, wegens code rood werd het park gesloten en kon deze organistaie niet doorgaan. 
Jammer voor de 69 enthousiastelingen die zich hadden ingeschreven. Volgend seizoen beter. 
 
5. Eindeseizoensviering 
Kon het combitornooi niet doorgaan, dan was er gelukkig geen probleem voor eindeseizoensviering en BBQ. Hier 
volgen enkele teksten van de viering: 
 
Tekst van jeugdleiders U6: 
Er was eens... 
Zoals vele verhalen begint ook ons sprookje met er was eens... 
Er was eens een club die gelegen was in een groot park. In dat park was er een stoffige vlakte waar elke 
zaterdagmiddag om 14u kleine Benjamins hun eerste korfbalpasjes zetten. Ze starten dit jaar met een 15-tal 
Benjamins en op het einde van het seizoen staat de teller op 22... Als dat geen sprookje is! 
Wat hebben deze benjamins weer super veel pret gehad en wat hebben ze veel bijgeleerd! In het begin van het 
seizoen hebben ze kunnen genieten van een springkasteel, een Halloweentraining, een vriendjesdag, een 
mamakes, papakestraining en hebben ze kunnen smullen van smoutebollen, pannenkoeken, popcorn, snoepjes, 
koekjes,... 
In november trokken ze naar de zaal die eigenlijk een beetje te klein was voor onze grote groep U6-ers. Ze liepen 
elkaar wat in de weg, ballen rolde overal en de trainsters kregen een beetje hoofdpijn... Gelukkig konden de 
trainsters een extra zaaltje vinden waar er een groot klimparadijs op hen stond te wachten! Ze konden er klimmen, 
glijden, springen, kruipen en in de grote zaal speelde ze met de bal. Ze gooide er naar de palen, rolde kegels omver, 
slingerde aan de touwen en sprongen op de trampoline. Wat hebben ze daar plezier gemaakt!  
 
Onze 5 jarigen zette in de zaal de eerste echte korfbalpasjes en leerde er al samenspelen en verdedigen. Ze deden 
het zo goed dat de trainsters vonden dat ze nu ook wel eens echt konden matchen. En hoe... Tegen de reuzen van 
Verde stonden ze meer dan hun mannetje en lieten ze zien dat ze echte korfbaltalenten zijn. Tegen Borgerhout 
wonnen ze zelfs en tijdens de spelletjes waren ze de grote kampioenen! Wat waren de trainsters fier! 
 
Toen was het tijd om terug te keren naar de stoffige vlakte en vooral naar de geliefde bosjes. Onze nieuwe kantine 
en velden waren nog niet af maar dat vonden ze niet erg... Ze vierde een mega carnaval feest, ze maakte toffe 
sleutelhangers, ze nodigde de kinderen van Axioma uit, kroonde een korfbalkoning en koningin, deden aan 
omnisport en nog veel meer! Vele onder hen kwamen ook naar de kruisfinale en zelfs finale en schreeuwde onze 
fanions naar de titel. Omdat het groepje ondertussen zo groot was geworden trainde de oudste Benjamins al eens 
mee met de U8, zo konden ze al proeven wat hen volgend seizoen te wachten staat... Vandaag komt aan dit 
sprookje een einde en nemen we afscheid van elkaar maar zoals alle sprookjes is het een mooi einde want er staan 
hier nog kadootje te wachten op onze Benjamins... 
 

Maar eerst nog dit: 
 

Lieve Olga, Louize, Lin, Fien, Louiz en Thore, wat gaan we jullie missen. Jullie grapjes, jullie enthousiasme en 
jullie hulp... Maar jullie zijn er meer dan klaar voor en we kijken er al naar uit om voor jullie te supporteren. Jullie 
hebben 1 voor 1 veel korfbaltalent en we wensen jullie veel succes bij de U8. 
 
Aan alle andere Benjamins, tot in september! Wij kijken al uit naar jullie fratsen niet meer op en stoffige vlakte 
deze keer maar op ons nieuwe kunstgras! Geniet van jullie vakantie! 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 16 

Aan alle ouders, dankjewel om jullie kleine ukjes altijd naar de training te brengen en ook dankjewel voor jullie 
enthousiasme! Wij vonden het een zalig jaar! We hebben heel veel gelachen, gesmuld en genoten van jullie 
kinderen. Bedankt! 
 
Ook aan AKC een dikke dankjewel! Om te zorgen voor heel tof materiaal, om ons te voorzien van lekkere hapjes na 
onze trainingen, om speciaal voor ons de kantine te openen en een toogploeg te vinden en om ons ook belangrijk te 
vinden! Dankjewel  
 
Aan Agneske bedankt om ook dit jaar het programma in elkaar te knutselen. Het was weer een top jaar. Jouw 
omnisport training was ook dit jaar weer een hoogtepunt. Dikke merci. 
 
Aan onze kookmamas dankjewel om onze buikjes weer te vullen... We waren met veel dus jullie hebben dit jaar 
extra hard moeten werken maar dat deden jullie met de glimlach... Merci! 
 
Tekst van U6: 
Coach zijn van de AKC-U6 
Het bezorgt veel mensen waarschijnlijk heel veel stress!!! 
Maar niet voor deze vijf topgrieten 
Door hen konden onze benjamins leren schieten. 
Niet alleen gooien met de ballen 
Ook lopen, slingeren, matchen met zijn allen. 
Anke, Aida, Amber, Jessy en Leen 
Jullie niet in de bloemetjes zetten was gemeen. 
Vandaar hebben wij voor ieder een klein pakje 
Jullie zullen zien het is niet zo maar een zakje… 
Bedankt voor dit fantastische seizoen 
Hopelijk gaan jullie nog lang niet op trainerspensioen!!! 
Voor alle U6’ers zijn jullie een kampioen, 
Daarom krijgen jullie van ons allen een zoen!!! 
 

Tekst van jeugdleiders U8: 
Ferre (VH), je scoorde dit jaar uit alle hoeken van het veld, 
Je tegenstander werd steeds uitgeteld. 
Je scoort ook al vlotjes op één been, 
Ferre, je bent echt een fenomeen. 
 
Lenny, je vond dit jaar vlotjes de mand, 
Voor je tegenstanders was het echt niet plezant. 
Inlopers, shotjes, strafworpen;  je kan het allemaal. 
Nu nog opletten in verdediging en je wordt echt fenomenaal. 
 
Bartosz, op training was jij het grootste zotteke van allemaal, 
Jij had altijd veel plezier aan de paal. 
Het was tijdens de match soms nog wat zoeken dit seizoen, 
Maar volgend jaar maak jij ons kampioen. 
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Noah, je begon supergoed aan het korfbalseizoen, 
Wij zagen in jou al een nieuwe korfbalkampioen. 
Op het einde trainde je niet meer mee, 
Hopelijk zien we jou toch nog vaak op AKC. 
 
Lias, soms stond je op het veld wat te dromen, 
Maar de laatste tijd begon je er echt in te komen. 
Knoop het maar goed in je oren, 
Volgend jaar ga jij veel scoren. 
 
Liv, je verre passen kwamen niet altijd aan, 
Maar je shotjes zijn dit jaar vlot door de mand gegaan. 
Verre shots, inlopers en scoren met één hand, 
Je korfbaltalent kreeg je duidelijk langs vaderskant. 
 
Evi is de volgende in ons U8 gamma, 
Het korfbalspel heb je helemaal van je mama. 
Veel inzet, hard werken en hou het simpel, 
Je kreeg dit jaar van ons dan ook de wimpel. 
 
Sam, jij trippelde altijd vrolijk over het terrein, 
Verdedigen lukt ook al supergoed, dat vonden we fijn. 
De laatste tijd begon je ook nog af en toe te scoren, 
Wij weten het wel zeker, een nieuwe ster is geboren. 
 
Emmi, je nam tijdens de wedstrijden ook al eens je kansen, 
Al stond je af en toe ook wel te turnen of te dansen. 
Volgend jaar kan je bij de U10, 
Je korfbal- en turntalent laten zien. 
 
Iebe is onze grootste knuffelaar, 
Maar ze is ook een echte korfbal “star”, 
Als ze vrij staat scoort ze in een flits, 
Ons Iebe is een echte spits. 
 
Ajoub, jij hebt dit jaar mooie dingen laten zien, 
Ook voor sfeer en gezelligheid krijg je van ons een tien. 
Je tegenstanders konden jou niet volgen met je snelle benen, 
Maar was er een speeltuin in de buurt, dan was je soms verdwenen. 
 
Ferre (B), jij bleef maar lopen ook al zat de rest al lang stuk, 
Jouw tegenstanders hadden dit jaar echt geen geluk. 
Ballen afpakken is jouw specialiteit, 
Daardoor wonnen we bijna elke wedstrijd. 

 
Tekst van jeugdleiders U10: 
Het was me een jaartje vol met plezier. Veertien U10’tjes die er altijd vollenbak voor gingen. We maken dan ook 
graag even tijd om ze aan jullie voor te stellen. Oren open en probeer maar eens te raden over wie dit versje gaat.  
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Noor:  Ik ben misschien wel klein en fijn  
 en zou graag een beetje groter zijn 
 Maar toch ben ik heel erg snel  
 en voor mijn tegenstander een echte hel 
 Ik ga geen enkel duel uit de weg zoals mijn grote zus  
 Ik maak wel veel meer goalen, ik word veel beter dus 😉  
 Rarara wie ben ik? 
 
 
Jasper en Ferre Wij zijn altijd samen en zitten vol deugnieterij  
I n plezier maken zijn wij een echte kei 
 Soms een beetje te veel lachen, amper verdriet 
 Oeps wat je vroeg we hoorden het weer even niet 
 Nee nee wij zijn niet de broertjes, Sepp en Finn 
 Eén van ons is buur van die grote korfbalheldin  
 Het zijn beiden echte toppers in spé 
 Want naast scoren, is hun verdediging ook dik oké.  
 Rarara, wie zijn wij?  
 
 
Yilan Ik houd van alle sporten, ik kan niet zo goed kiezen  
 Korfbal of voetbal? Ik houd alleen niet van verliezen  
 Ik heb heel wat korfbalinzicht tijdens een wedstrijd  
 Links, rechts, snel, traag, ik weet wat ik doe, altijd! 
 Ik ben een echte spits en kan goed steunen als het moet 
 en inlopers pakken met 1 hand doe ik beregoed. 
 Ik heb ook een hele slimme aanvalsbeweging  
 Tsjakka er voorbij, auw, nee fopje, ik ben ook wel een beetje schwalbekoning 
 
 
Ebe Dit is een sportman eerste klas 
 Zowel in de zaal als op het gras 
 Spelletjes met winnen en verliezen  
 Is iets wat hij zelf altijd zal kiezen  
 Maar zijn knieën gingen wel steeds bibberen van de stress 
 Ja hiermee omgaan is nog een heel proces 
 Op een training vaak te laat nooit veel te vroeg  
 Zijn neefje speelt bij die blauw witte panterploeg 
 Rarara wie ben ik?  
 
 
Sepp Mij hoor je al van ver 
 Maar ik word later zeker een echte korfbalster 
 Gooien doe ik het liefst van ver en hard 
 Bij het verdedigen was ik soms wel wat verward 
 Ik sta altijd klaar om de palen te zetten en op te ruimen  
 Daarvoor verdien ik heel wat pluimen  
 Ik won dit jaar dan ook de wimpel  
 Ook al is luisteren voor mij niet zo simpel  
 Voor mij is dit een grote taak  
 Moest ik dat altijd doen, gooide ik nog veel meer raak   
 
 
Finn Ik ben een broertje van de broer 
 En zorgde op een training graag voor wat rumoer.  
 Soms vind ik het lastig om te luisteren wat jullie vragen  
 Ooh wat is dat leuk mijn broer plagen  
 Toch ben ik een belangrijke schakel in de ploeg 
 Energie heb ik zeker genoeg 
 Ik kan de bal van heel ver binnen smijten  
 Nee niet doen, hoorde ik vaak maar ja binnen is binnen, je kan me niks verwijten   
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Kasper Ik ben dit jaar hard gegroeid op heel wat vlakken 
 Ik blijf veel minder zitten bij de pakken  
 Ik knok voor elke bal, al maak ik mijn duel niet altijd af 
 Een duwtje geven, moet ik nog leren, want ja dat mag  
 Op training gooi ik heel wat ballen door de mand  
 Tijdens een wedstrijdje vergeet ik dat al eens, werken voor een ander vind ik ook plezant   
 Bij verlies zie je groot verdriet 
 Maar ja wie doet dat wel graag, ik denk niemand niet   
 
Jasper A. Ik ben misschien de kleinste van den hoop 
 Maar elke week leg ik mijn tegenstander in de knoop 
 Ik was misschien niet altijd op tijd  
 Maar van mijn aanwezigheid had niemand spijt  
 Vorig jaar was ik al een grote U8 kampioen 
 Maar dit jaar wilde ik nog beter doen  
 Ik leerde gooien naar een hogere paal  
 Pasjes geven, vangen, verdedigen deed ik allemaal  
 Ik ben eigenlijk een jongen maar wilde ook wel meisje zijn  
 Ja zo’n Jasperina of Jasperette in je ploeg is best wel fijn.  
 
Emma Ik kwam er als laatste bij en was in het begin wat verlegen  
 Maar dat hebben ze snel weg gekregen  
 Vanaf minuut 1 liet ik zien 
 Dat ik energie heb voor tien  
 Ik doe altijd wat jullie van me vragen  
 En dit zonder te klagen  
 Als er iets niet duidelijk is dan stap ik naar de coaches toe  
 Zelfs als ik aan het verdedigen ben, woeps goaltje tegen das ni goe! 
 Maar ik gooide zelf de bal ook al een paar keer door de mand  
 Ja ja korfballen vind ik echt plezant! 
 
Lisa Ik heb lange haren, precies rapunzel van het team 
 Op technisch schieten verdien ik een dikke tien  
 Jullie hebben me even moeten missen omdat ik een pauze inlaste 
 Maar al snel was duidelijk dat ik perfect bij jullie paste 
 Ik loop heel hard en heb energie genoeg 
 Ik ben ook heel graag de kapitein van de ploeg  
 Soms werden de coaches boos omdat ik zo lang wachtte met een pas 
 Maar ja jullie wilden toch dat ik heel zeker was?  
 Naast korfbal heb ik nog een heleboel andere dingen te doen  
 Onder andere in opera ben ik ook een grote kampioen  
 Rarara wie ben ik?  
 
Cleo Ik ben één van de grootsten van de U10. 
 En dit probeerde ik dat ook altijd te laten zien. 
 Jammer dat ik er niet altijd kon zijn  
 Als het aan mij lag, stond ik elke week tussen de lijn  
 Helaas is een mama als coach niet zo ideaal  
 Pff niet kunnen korfballen, je kan niet voorstellen hoe hard ik baal 
 Een harde werker ben ik, heel rustig niet te veel kabaal  
 Een echte steuner dat vonden mijn vakkies ideaal  
 Gooien naar de mand vergat ik dan soms ook helemaal  
 Ook al stond ik alleen voor de paal  
 
Pixie Ik kon er niet altijd bij zijn  
 maar als ik er was, vond ik het altijd heel fijn  
 Ik doe altijd mijn uiterste best 
 Net zoals al de rest 
 Ik lijk wel klein en niet zo sterk  
 Maar kijk eens aan hoe hard ik voor anderen werk  
 Ik loop me goed vrij en vang pasjes aan zoals geen ander 
 En maakte het nooit gemakkelijk voor mijn tegenstander.  
 Rarara wie ben ik?  
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Amy  Last but not least de grootste babbeltrien 
 een groot talent dat je nog nooit eerder hebt gezien 
 Goalen maken doe ik heel graag 
 maar niet te snel, ik doe het liever traag 
 Ik hielp ook vaak de U12 uit de nood,  
 En nee hoor ook daar viel ik niet uit de boot 
 En huh wat? Tactiek of een loopoefening? 
 Nee trainen is niet zo mijn ding 
 Als jullie iets zeggen ben ik niet altijd direct mee 
 Komaan Jana, Vanja en Shiara een tiende keer uitleggen, is toch oké? 

 

Tekst van jeugdleiders U12: 
Wat was het dit jaar bij de U12 fantastisch 
En nee, dat bedoelen we zeker niet sarcastisch. 
Het was een mooie mix van jong en oud 
Waarmee we aan een echte ploeg hebben gebouwd. 
De uitslagen wisselden we vaak af 
Soms was het een stijgende lijn, soms ging het wat bergaf. 
 
Zowel op het veld als in de zaal eindigden we als vierde 
Met de knapste matchen op het einde, wat ons enorm plezierde. 
We reden van Aalst naar Appels, van Vobako naar Floriant. 
En toch vond iedereen dit plezant!!! 
Daarom ook bedankt aan alle ouders voor dit seizoen 
En dan bespreken we nu alle U12 die dit moesten doen. 
 
Lisa was één van die oudsten 
zij is zeker niet de stoutste! 
In het begin van het seizoen was ze vaak nog te braaf 
Maar hoe ze ballen onderschepte vanaf de zaal, vonden wij graaf. 
Volgend seizoen naar de hogere korven bij de U14, 
dan moet je je niet meer inhouden, dat willen we zeker zien. 
Youna was de kapitein van de ploeg 
ze riep zo hard “voor akc3 dat de tegenstander achterover sloeg. 
Altijd had ze een knappe inzet 
Daarmee heeft ze veel tegenstanders in hun blootje gezet. 
Ook Youna gaat een reeks naar boven 
Ze gaat het daar super doen, dat kan ik jullie wel beloven! 
 
Ballen pakken onder de korf was voor Rifa het sterke punt 
Altijd luisteren tijdens de training is nog een aandachtspunt. 
Ze heeft het lichaam van een echte atleet 
Haar GSM hangt aan haar vast als een magneet. 
Volgend seizoen blijf je bij deze ploeg bij mij 
Hopelijk maak je ons heel vaak blij. 
Ella met haar overlenige gewrichten 
Heel knap wat jij dit jaar verrichte. 
Voorverdedigen deed je op het einde als de beste 
Ook aanvallend bracht je wel wat meisjes in de nesten. 
Scoren vergeet je nog wel tijdens de wedstrijd 
Dat gaat volgend seizoen beteren, dat is nu al een feit. 
 
Lopen doet Fen niet graag 
Gooien tijdens de match doet ze zeker niet traag. 
Onder de korf tijdens het verdedigen nog wat meer opletten 
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Zo kan je foutjes van anderen rechtzetten. 
Je steun voor de jongens was vaak perfect 
Dat hebben we dit jaar wel ontdekt. 
De stilste van de ploeg was zeker Marie 
Haar dame vrijlaten in verdediging deed ze zeker nie. 
Iedereen was super blij toen ze voor het eerst had gescoord 
Hopelijk doe je volgend seizoen hiermee voort. 
Tijdens het nachtspel was zij een supermol 
Pomp deze zomer je zelfvertrouwensemmer maar goed vol! 
 

Eris startte tijdens dit seizoen 
we zagen direct het talent van een kampioen. 
Hij wil elke keer bijleren 
dat gaat volgend seizoen bij de U14 renderen. 
Tijdens het verdedigen nog wat meer concentreren 
en dan ga je nog heel wat kunnen demonstreren. 
Jarri was onze reservekapitein 
zijn inzet was helemaal zoals het bij iedereen altijd zou moeten zijn.  
Iedereen helpen in zijn vak 
alleen als hij weer gooide met 1 handje gingen wij uit ons dak. 
Aan je schottechniek ga je moeten blijven werken 
De rest komt sowieso goed, dat zal je wel merken. 
 

Voor Seth ging het seizoen wat op en neer. 
Wij waren heel blij met je terugkeer. 
Je leerde dit seizoen omgaan met onze commentaar. 
U14-meisjes leg volgend seizoen jullie rekkertjes wel al klaar. 
Hij wordt nu al veel minder snel kwaad, 
wat hij niet verleerd is, is zijn hilarische praat. 
 

Mitch kwam mee over van de U10, 
maar dat was er niet aan te zien. 
Hij is heel het seizoen letterlijk en figuurlijk blijven groeien,  
hoewel hij de raad en tips van ons soms kon verfoeien. 
Hopelijk sta je in augustus weer helemaal klaar 
Dan gaan we voor een super U12-jaar. 
 

Matthias beweegt ongelooflijk op muziek. 
Als de U12 moesten lopen, kreeg hij toch een lichte paniek. 
Luister op trainingen en tijdens de match naar alle raad  
Dan geraak je ook dan altijd op de maat. 
Je kan nu naar het nieuwe seizoen toeleven 
Denk er dan wel aan dat je niet te snel mag opgeven. 
 

Voor Lucas was het dit seizoen niet altijd simpel. 
Voor zijn inzet en hulp verdiende hij dan ook onze wimpel. 
Vaak zei hij tegen zijn mannetje : je komt er niet voorbij 
Leuk om je bezig te zien tijdens zo’n partij. 
Liegen doet onze Lucas nooit 
Blijf wel altijd opletten als je een pas gooit. 
 

Bedankt allemaal voor dit leerrijke, soms stressvolle, maar vaak hilarische seizoen! 
Voor sommigen succes in de U14 en voor de anderen tot in augustus bij de U12!!! 
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U14 
 

U16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tekst van U19 (Van Rubi): 
Hey iedereen, ik heb van Rafke de eer gekregen om deze speech te schrijven, dus hier gaan we.  
Hier staan we met z’n allen. Dit voelt een beetje als de laatste keer dat we allemaal samen zijn. Ik zou dan ook 
graag van de gelegenheid gebruik maken om onze speech dit jaar een beetje anders aan te pakken.  
Aangezien ik den blijtsmoel van de ploeg ben, zal deze speech misschien iets emotioneler zijn dan dat anderen 
gewild hebben, maar da’s spijtig. Ik ben er zeker van dat het merendeel van wat ik te zeggen heb ook voor de 
anderen geldt.  
Het hele seizoen overlopen gaan we dit keer niet doen, wel de ploeg, want dat is uiteindelijk toch waar het 
allemaal om draait.  
 
Zoë, Brend en Scott, bedankt om ons het hele jaar bij te staan. Op en naast het veld. Jullie zijn alle drie toppers 
van formaat. Zoë, topverdedigster. Scott, extreem snel en Brend, ook extreem snel en daar bovenop nog een echt 
beest. Bij jou komt dat nog hoor Scottje.  
Elineke, ons kleintje. Jij hebt dit seizoen uw stempel gedrukt en iedereen laten zien dat jou en AKC, een mooie 
toekomst te wachten staat.  



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 23 

Fam, je bent een enorm plezier om mee samen te spelen en een steun en toeverlaat. AKC mag wederom blij zijn 
met iemand als jou.  
Kian, Kid’jeno, aan u ga ik geen woorden vuil maken. Mopje, gij zijt gewoon den beste korfballer. �  
Demy, cap, ge moogt fier zijn op uw ploeg. Ondanks het feit dat wij dikke ambras hebben gemaakt, was het altijd 
een enorme luxe om met jou in een vak te staan en uw doorzettingsvermogen is van onschatbare waarde.  
Loran, potverdekke, zonder u hadden wij dit jaar niks gehaald. Enorm chique hoe jij er elke week stond en keer op 
keer enorm goed verdedigde. Misschien in de toekomst wel geen owngoals meer maken, dat zal uw ploeg 
appreciëren.  
Lars en Raf, ik neem jullie even samen omdat wij jullie doorheen dit seizoen vaak hebben moeten missen, maar als 
het erop aankwam stonden jullie altijd klaar om ons naar de overwinning te loodsen. Dude: heel AKC weet wat jij 
in uw mars hebt, en ik ben er zeker van dat de club heel fier is op jou. Rafke: een beetje minder Duvel drinken en 
dan komt ge er ook wel. �  
En dan zijn we aangekomen bij de laatste twee dames, vuile bedriegers, verlaters! Mopje hé.  
Chaya, wij willen jou allemaal enorm veel succes wensen met je nieuwe avontuur daar bij de left bank rabbits. Ik 
ben ervan overtuigd dat je genoeg vechtlust en drive hebt om het daar heel goed te doen. Je zal er alvast de 
knapste van de ploeg zijn, dat is al een begin hé.  
Amber, ook jou willen we enorm veel succes wensen bij je nieuwe club. Het is een goede poging die je ondernomen 
hebt om te zeggen dat de tenues van Spartacus lelijk zijn… maar helaas, je zal onze mooie bloesjes moeten missen. 
Kenny, hoeveel koffies hebde gij verslonden dit jaar? Dank u wel om al onze formulieren zo mooi in te vullen en om 
op elk moment voor ons klaar te staan.  
Nick… ge hebt het misschien nog niet door: maar je bent van ons af! Eindelijk. Het was om te beginnen al stoer om 
coach van deze ploeg te worden, en om dan af te sluiten met de zaaltitel én de veldtitel, wees maar fier op uzelf.  
Chris Palinckx. Je had gezegd dat je zoveel mogelijk zou komen dit jaar, buiten als den Antwerp speelde. Maar 
daar hebben we niet over moeten klagen, je was er zo goed als altijd en je hebt weer eens bewezen wat een topper 
je bent. Wij zijn als ploeg heel trots en fier dat wij u onze coach mogen noemen. En omdat je er nu mee stopt, 
kunnen we het eindelijk zeggen: Chris, ge zijt een monument! 

6. 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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