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OFFICIELE OPENING NIEUWE CHALET 
 

ZATERDAG 31 AUGUSTUS VAN 19 TOT 21 UUR 
Wij verwachten al zij die hebben ingeschreven via Twizzit nu zaterdag vanaf 19 uur in onze nieuwe chalet voor een 
hapje en een drankje. Je kan dan komen kennismaken met onze nieuwe chalet en onze nieuwe kunstgrasvelden. 

Tot zaterdag, 
Pit 

 
 

WEDSTRIJD ZONDAG 1 SEPTEMBER 
 

14:30 u : SUPERCUP AKC/LUMA – DOS’46 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - 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  
 

BERICHTEN 
 

 

1. TOOGPLOEG VOOR ZATERDAG 31/8 – OPENINGSRECEPTIE  
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die toogdienst willen/kunnen doen tijdens de officiële opening van onze 
chalet op zaterdag 31/8. We zoeken mensen die toog willen doen tussen 18 en 22 u. Geef even een seintje op 
patrick.van.dyck@gmail.com als je ons uit de nood kan helpen. Alvast van harte bedankt. 

Pit 
 
2. MEDISCHE KEURING  
Licenties: 
Volgende spelers dienen nog zo snel mogelijk hun medische keuring te bezorgen (mag digitaal) om speelklaar te 
zijn voor het seizoen 2019-2020: 
Marie Aarts - Ive Benoy -  Mitch Huppertz - Emmi Lowyck - Danny Thys  
Ofwel kan u de medische fiche laten invullen door uw dokter, ofwel kan u de medische verklaring zelf invullen en 
terugbezorgen aan onze secretaris (akc@korfbal.be) als .pdf of het document opsturen naar Martine Duchesne - 
Marsstraat 52 – 2900 Schoten.  De fiche kan gedownload worden van onze website of van de website van de KBKB 
Alvast bedankt. 

Martine 
 

3. LOTTO 
31 augustus beginnen we er weer aan: een nieuw seizoen met het reservegetal van de lotto. Voor wie het systeem 
niet kent: even een woordje uitleg. Je kan een nummer kopen voor 50 cent per week. We spelen met 2 lijsten dus 
elk van de 45 nummers komt 2 keer voor. Als jouw nummer op de reservebal van de zaterdagtrekking staat win je 
de helft van de ingezette pot (€10). De andere helft gaat naar de jeugd. We hebben nog enkele nummers over. Wil 
je graag meespelen en zo onze jeugd steunen? Laat dit aub zo snel mogelijk weten aan ondergetekende op 
marc.bocxstael@telenet.be of op 0486/86 42 09. Veel succes allemaal. 

Carine Duchesne 

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

  
Nummer 2                                    Jaargang  96                       26 augustus 2019 
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4. WARME OPROEP AAN DE OUDERS/SUPPORTERS VAN SPELENDE LEDEN 
Vanaf dit 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.  
Je kan daarvoor 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. GEBOORTE 
Op 13 juni jl werd Babs geboren, dochter van Steffi Peeters en Wim Harrus. 
Je kan de kleine spruit één van de volgende dagen op AKC/Luma Verwelkomen. 
We wensen de ouders Steffi en Wim, de grootouders Anita, Martine en Marc en overgrootmoeder Simonneke van 
harte proficiat! 

Pit 
 

6. BEDANKT 
Sven Wtterwulghe en Diane wensen alle AKC-ers die aanwezig waren op de begrafenis van Robert Allewyn, of hun 
blijken van medeleven betuigden van harte te danken.  
 
7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!  

Sam Bedeer 
 

8. NIEUW LID 
Komt onze U16-ploeg versterken: 
- Lenthe Fabri (°18-01-2005) 
 

9. MMM-TORNOOI: HEET MAAR EEN SUCCES 
Zondag jl vond ons 52ste MMM-tornooi plaats, voor de laatste keer op onze oude locatie. Omdat het tornooi voor het 
eerst op een zondag diende door te gaan waren er wel een pak minder ploegen ingeschreven (58), maar het werd 
door het uitstekende weer toch een gezellige en drukke bedoening. Voor de spelers was het heet, misschien wel té 
heet, maar ze hebben toch het beste van zichzelf gegeven en zich voorbereid op de komende veldcompetitie. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers liep alles redelijk gesmeerd (de toogploegen mochten net iets sneller afgelost 
worden, de computer was onleesbaar door het warme weer en de zon die erop stond, maar voor de rest alles OK). 
We willen iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het doen slagen van dit tornooi van harte danken. Het is 
dankzij deze evenementen dat een korfbalclub financieel kan overleden. 
Volgend jaar zullen we verplicht zijn een nieuwe formule te hanteren wegens een beperkt aantal velden. We zullen 
waarschijnlijk overgaan naar twee dagen en enkel A-ploegen. Dit alles moet nog uitgewerkt worden, maar we 
zullen ons tornooi zeker niet laten schieten. 

Pit 
 

10. CLUBCARDS 
De clubcards, waarover sprake in onze vorige Flitsen zullen meer dan waarschijnlijk vrijdag a.s. geleverd worden, 
zodat we ze in het weekend al kunnen uitdelen aan de leden die op AKC verschijnen. Kom even langs en vraag uw 
kaart, we zullen ze u graag overhandigen. 

Pit 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Vrijdag 6 september 2019 – 20.00 u 

 
  Agenda :  - openingswoord van de voorzitter 
                     - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                     - aanstelling van het stemopnemingsbureau 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 8 september 2018. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.          Interpellaties. 
4.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
4.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2018-2019.. 
4.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
5.1        Goedkeuring wijziging in het Huishoudelijk Reglement betreffende de inningsperiode van de lidgelden. 
5.2. Aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving 
5.3.       Vaststelling van de bijdragen voor 2019-2020. 
5.4.       Vaststelling van de begroting voor 2019--2020. 
6.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
6.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
7.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2019-2020. 
8.          Varia. 
 
Toelichtingen : 
1. punt 6.1. :   

  Kandidaturen hiervoor kunnen schriftelijk worden ingediend tot 3 september 2019 bij de 
  secretaris Martine Duchesne. 

2. punt 8. :  
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 3 september 2019, worden behandeld. 
3. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
4. Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en 

tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging. 
 
Martine Duchesne 
Secretaris 

               Marc Bocxstael 
                                                                                               Voorzitter 

 
 

	

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

zaterdag 7 september 2019 13:30 U19 1 Afd B VELD AKC/Luma U19 A TECHNICO U19 

zaterdag 7 september 2019 15:30 U19 1 Afd C VELD AKC/Luma U19 B KCBJ U19  

zaterdag 7 september 2019 14:00 U12 1 Afd A VELD CATBA U12 AKC/Luma U12 A 

zaterdag 7 september 2019 13:00 U12 Afd 2A VELD HOBOKEN/MERCURIUS U12 AKC/LUMA U12 B 

zaterdag 7 september 2019 11:00 U16 1 Afd A VELD KWIK U16 A AKC/Luma U16 A 

zaterdag 7 september 2019 14:30 U14 1 Afd B VELD HOBOKEN/MERCURIUS U14 A SPARTACUS/NDN U14 A 

zondag 8 september 2019 11:30 U14 Afd 2C VELD VERDE U14  SPARTACUS/NDN U14 B 

zondag 8 september 2019 9:45 2DE GEW A - VELD AKC/Luma 4 HOEVENEN 3 

zondag 8 september 2019 15:30 TOPLEAGUE A - VELD BOECKENBERG A AKC/Luma A 

zondag 8 september 2019 14:00 TOPLEAGUE B - VELD BOECKENBERG B AKC/Luma B 

zondag 8 september 2019 10:30 1STE GEW B - VELD KWIK 2 AKC/Luma 3 

zondag 8 september 2019 9:30 1STE GEW A - VELD MINERVA 2 AKC/Luma 2 

zondag 8 september 2019 0:00 TOPLEAGUE C - VELD VRIJ AKC/Luma C 
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Jaarverslag van de raad van bestuur  
over het clubjaar 2018-2019 

1. Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats in het clubhuis op 8/09/2018 
 Er waren 22 stemgerechtigden. Samen met 16 volmachten betekende dit 38 stemmen. 
 Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar: Sam 

Bedeer (38/38), Marc Bocxstael (38/38), Ben Jassin (38/38), Sandra Kegeleers (38/38) 
 Uittredend en niet herkiesbaar: Tom Wellens 
 Het aantal bestuurders komt daarmee op 11. 
 Met alle stemmen (38 op 38) werd Marc Bocxstael herkozen als voorzitter van AKC.  

2. Raad van bestuur 2018-2019 
 (tussen haakjes het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 11) 

 Marc Bocxstael, voorzitter (11) 
 Chris Van Riet, penningmeester (11) 
 Franky de Meester, ondervoorzitter (11) 
 Pit Van Dyck, ondervoorzitter (11) 
 Martine Duchesne, secretaris (10) 
 Ben Jassin (7) 
 Sam Bedeer (5) 
 Sandra Kegeleers (11) 
 Bjorn Denie (11) 
 Bert De Ley (10) 
 Andreas Duchesne (10) 

4. Commissies 

4.1. Jeugdcommissie 

Zie afzonderlijk jaarverslag  

4.2. Evenementencel 

Zie afzonderlijk jaarverslag 

4.3. Sporttechnische cel 

Net zoals vorig jaar werden de strikt sportieve zaken behandeld door de sporttechnische cel. Haar taak bestaat er in om 
de raad van bestuur raad te geven in sporttechnische zaken binnen de club, dit zowel voor “jeugd” als algemeen.  
Samenstelling sporttechnische cel jeugd:  

Coaches/trainers van de jeugdploegen olv Bjorn Denie en secretaresse Carine Duchesne 
Samenstelling sporttechnische cel algemeen:  

Bo Van Hoof, Ilja Cordon, Kurt de Meester, Franky de Meester, Pit Van Dyck, Marc Bocxstael, Bjorn Denie, Jari 
Hardies, Steffi Peeters en Shiara Driesen. 
 

4.4. Selectiecommissie 
De selectie van de kern werd uitgevoerd door trainer-coaches Bo Van Hoof en Ilja Cordon, bijgestaan door Mitch 
Lenaerts.   

5. Cafetaria 
Ook dit seizoen werden op zaterdagnamiddag (13u00 - 18u) de “zondagnamiddagploegen” AKC A, B en C 
ingeschakeld voor de toogdienst.  
Op zondagvoormiddag (8u30-13u) konden we weer rekenen op 4 vrijwilligersploegen en 2 recreanten-ploegen die van 
13u-19u werden afgelost door de gewestelijke ploegen AKC 2, 3, 4 en de junioren.  
De verschillende bestuurders hielden om beurten toezicht voor het ganse weekeinde en soms in de week. Voor 
avondwedstrijden en kerntrainingen waren Franky de Meester, Chris Van Riet, Sandra Kegeleers en Franky Van den 
Berg van dienst.  
In augustus konden wij een beroep doen op enkele bestuurders om de kantine open te houden. 
De bevoorrading was in handen van Franky Van den Berg, Franky de Meester en Chris Van Riet 
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6. Sponsors 
Ook dit seizoen konden we rekenen op heel wat sponsors die er voor zorgen dat we de begeleiding en de organisaties 
op een semiprofessionele manier kunnen verzorgen. Deze sponsors maken deel uit van de "AKC ondernemersclub". 
We sommen de belangrijkste firma's op:  

 Luma 
 Casa Projects 
 Bego Sport Wommelgem 
 Chase vastgoed (Rudy Ramaekers) 
 Loodgieter Wim Harrus 
 Belfius 
 Copa Cava 
 Keurslager Didier & Barbara 
 Euro-Drive 
 Cebon Cibel fruit 
 R.P. Detavernier 
 Taverne Ter Rivierenhof 
 Aerenhouts Elektro 
 Bake & Cook by catering Kitty 
 Fritpaleis 
 Mokafina 
 Thuisverpleging Denie Bjorn 
 Transport Roadrunner container transport 
 Kantoor Theeus Marc verzekeringen - leningen 
 Azuleo Tegels 
 Hairroom Vanwauwe 
 Frituur centrum 
 Jako 

7. Leden 
Ledenstatistiek op 30 juni 2018 (tussen haakjes verschil met vorig seizoen):  
 
Adherenten 51 = 
Recreanten Dames 4 (+1) 
Recreanten Heren 4 (+1) 
Senioren Dames 39 (-1) 
Senioren Heren 46 (-2) 
U19 Meisjes 11 (+4) 
U19 Jongens 11 (+5) 
U16 Meisjes 7 (-7) 
U16 Jongens 12 = 
U14 Meisjes 5 (-3) 
U14 Jongens 0 (-7) 
U12 Meisjes 6  (+2) 
U12 Jongens 6 (+3) 
U10 Meisjes 7 (-2) 
U10 Jongens 8 (+2) 
U8 Meisjes 6 = 
U8 Jongens 6 = 
U6 Meisjes 11 (-2) 
U6 Jongens 12 (+1) 
Totaal K.B.K.B. 242 (-15) 
Steunende Leden 5 (=) 
Supporters 52 (=) 
   
Totaal AKC 299 (-15) 
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8. AKC sportief 

8.1. Begeleiding 

 AKC A en B: T1 Bo Van Hoof T1 Ilja Cordon T2 Mitch Lenaerts, begeleider/ploegleider Franky de Meester  
 AKC C: trainer-coach Mitch Lenaerts en ploegbegeleider Kristel Van Oeckel 
 Jeugdleiders en trainers: zie jaarverslag jeugdcommissie  

8.2. Resultaten 

VELD - EINDRONDE Reeks Plaats Punten Opmerkingen 

AKC/Luma A Topleague A 1e plaats 25 / 28  
AKC/Luma B Topleague B 1e plaats 21 / 28  
AKC/Luma C Topleague C 2e plaats 15 / 20   
AKC/Luma 2 1e gew. A 3e plaats 10 / 20  
AKC/Luma 3 1e gew. C 1e plaats 21 / 24  
AKC/Luma 4 2e gew. B 3e plaats 18 / 28  

 
ZAAL Reeks Plaats Punten Opmerkingen 

AKC/Luma A Topleague A 4e plaats 18 / 28  
AKC/Luma B Topleague B 3e plaats 18 / 28  
AKC/Luma C Topleague C 1e plaats 17 / 20  
AKC/Luma 2 1e gew. B 3e plaats 18 / 28  
AKC/Luma 3 1e gew. F 7e plaats 5 / 28   
 
 De recreanten konden dit jaar opnieuw aantreden in een wedstrijdschema dat werd opgesteld door de K.B.K.B.      

Rob Dewinter was hier wederom organisator, coach en begeleider. 
 Jeugd: zie jaarverslag jeugdcommissie  

8.3. Beker van België  
 

1/16e finale 07/09/2018 Spartacus - AKC/Luma Veld  9 (13) - 22  

1/8e finale 22/09/2018 AKC/Luma – Voorwaarts Veld  14 - 13 

1/4e finale 28/09/2018 Riviera/Deurne – AKC/Luma Veld 17 (18) - 13 

Finale 01/05/2019 Sikopi – Riviera/Deurne Veld 13 - 12 

8.4. Selecties (bron: Paula Verwimp, waarvoor dank!!) 

 
Nationale selecties  
  
Diamonds       Jari Hardies – Shiara Driesen – Jarre De Ley – Maité Dewinter – Sayer Jobe 
 
U21: EK Jarre De Ley – Levi Van den Dycke 
U19 Siebe De Ley – Raf De Ryck – Lars Huppertz - Demy Huybrechts  
U19 Beach: Raf De Ryck     
 
U17 Eline Denie – Famke Wellens – Kian Amorgaste – Ernst Davidts- Luwis Van Camp 
 
Youna Somers  Zone WIT  U 13 
Evi Wijckmans  Zone Rood U15 
Kadisha Nevejans Zone Rood U15 
Ernst Davidts  Zone WIt U15  en is nadien bij U17 
Noah Horemans Zone Wit U15 
Lotte Audenaert Wit U15 
 
9.  “Sportieve” organisaties 
9.1. Organisaties van de jeugdcommissie 
Zie verslag jeugdcommissie (AKC-flitsen) 
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10. K.B.K.B. 
 
10.1. Medewerkers - alfabetisch (bron: leidraad KBKB) 
 Anny Blyweert: lid Scheidsrechterscomité (SC) 
 Marc Bocxstael: Comité Erebeker & Onderscheidingen (ERE) 
 Gilbert Bollaert: voorzitter Comité Spelregels (CS), lid Comité Reglementen (CR) 
 Franky de Meester: lid Comité Wedstrijdzaken (CWZ) 
 Frank D’Hooge: Voorzitter en Travel-Officer voor het Comité Evenementen en Organisaties (CEO) 
 Eric Duchesne: voorzitter Comité Sponsoring (SPONS) en lid Comité Subsidies (CV) 
 Thalia Duchesne: Voorzitter Comité Studentenkorfbal  (CSK) 
 Gerda Keyl: Lid Logistieke Cel Comité Topkorfbal (CTK) 
 François Springael: Ombudsman, lid financieel comité (FINCOM), lid Comité Kwaliteitszorg (CKZ), lid Comité 

Ondersteuning Clubs (COC) 
 Eddy Van Hoof: lid Comité Spelregels (CS) 
 Chris Van Riet: secretaris Comité Laureatenjury (LAUR), lid logistieke cel Comité voor TopKorfbal (CTK), lid comité 

Ethisch Verantwoord Sporten (EVS), penningmeester Comité Evenementen en Organisaties (CEO) 
 Paula Verwimp: secretaris en lid logistieke cel Comité Topkorfbal (CTK), Secretaris Comité Evenementen en 

Organisaties (CEO) 
 Bea Zielens: Coördinator vergaderingen, Lid Comité Evenementen en Organisaties (CEO), lid Comité Marketing 

(MARK) 
 
10.2. Onderscheidingen 
Life Time Award KBKB: Anny Blyweert 

Bondsereteken: Chris Van Riet   

Lid van verdienste van de KBKB: Eddy Van den Broeck 

Erelid van de KBKB: Eddy Van Hoof 

70 jaar lid KBKB: Robert Allewyn 

60 jaar lid KBKB: Eddy Van den Broeck, Gilbert Bollaert 

50 jaar lid KBKB: Jan Laeremans 

25 jaar lid KBKB: Charis Van Gysel 

 
10.3. Scheidsrechters 

 Klasse B: Eddy Mertens, Jens Mertens 
 Klasse C: Paul Boudiny, Erik Van Hove 
 Scheidsrechterbegeleider: Anny Blyweert, Gilbert Bollaert 

 
11. Clubblad + Website 
In jaargang 98 verschenen er 41 “AKC-flitsen”, op 582 bladzijden. De redactie van onze flitsen was zoals steeds in de 
kundige handen van Pit Van Dyck. Vanaf dit seizoen werden de flitsen enkel nog via internet bezorgd (met uitzondering 
van 4 leden.  De andere harde werkers waren: Carine Duchesne en Rob en Christel Dewinter voor de jeugdflitsen. Zij 
kregen van de jeugdleiders of supporters de teksten voor de wedstrijdverslagen. 
Via www.akckorfbal.be kon iedereen die toegang heeft tot het internet informatie opvragen van onze club. Zo kunnen 
daar ook telkens de digitale versies van ons clubblad gelezen worden (Pit Van Dyck zette er wekelijks een nieuwe 
versie op). 
 
12. Personalia (Clubleden - periode 1/7/18-30/6/19) 
 
12.1. Geboorten 

 Nils Van Passen, zoontje van Ine Jassin en Bjorn Van Passen, op 18-11-2018 
 Babs Harrus, dochtertje van Steffi Peeters en Wim Harrus op 13-06-2019 

 
12.2. Overlijdens 
 
Marc Bocxstael 
Voorzitter 

Martine Duchesne 
Secretaris 
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Jaarverslag van de Wervingscommissie  
over het clubjaar 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) 

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: 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 (door Marie Van Hoof), 
Lenn De Buck (door Yilan Somers), Lenny Verholent door broer Jarri) 
Toby De Prins werd gevraagd om een montage van beelden te maken als 
promotiefilmpje voor onze U6-ers en U8-ers. Al deze beelden werden op de site 
van AKC en op FB geplaatst 
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 
nieuwe leden: Emma Byloo (via Anne Duchesne), Senne Gilles (door Thore) 

2 nieuwe 
leden 
(U6 en U10) 

November Halloween weekend: schitterende namiddag met grime, Halloween hapjes, fuif 
voor alle kids van 0 tot 12, grote opkomst 

 

December sinterklaasfeest op AKC 
nieuwe leden: Eris (via Jara), Jara ( via Saige) 

2 nieuwe  
U6 en U12 

Januari-
februari 

Nieuwe flyer: oplage 60: 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 Carnaval sfeer, 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 derde kleuterklassen, 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 
nieuw lid: Louise Willemsen 

Oplage 200 
uitnodigingen 
en 200 
inschrijvings- 
strookjes  
 
 
 
 
 
1 nieuw lid: 
U6 

Mei-juni nieuwe leden: Timo Verdyck, Saige Van den Berg, Dax Mertens (door zus Sam) 
=laatste nieuw lid van het seizoen 
korfbalkoning en -koningin 
omnisport-trofee: geslaagd, een 17-tal U6-ers vulden hun namiddag met 7 andere 
sporten, kregen een gouden medaille en sloten af met heerlijke popcorn 

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 
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Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2018-2019 
 

De JTC (JEUGD Technische Cel), bestaande uit alle jeugdtrainers, aangevuld met de verantwoordelijken voor 
de individuele begeleiding, kwam dit seizoen onder voorzitterschap van Bjorn Denie (voor U12-U14-U16-U19) en 
Anke Bocxstael (voor U6-U8-U10) 4 keer samen. Al het sportieve van onze jeugd kwam hierbij aan bod.  
Jeugdleiders en trainers 
U19 Nick Mertens, Chris Palinckx, Kenny Huppertz, Aaron Campsteyn en Eddy Mertens  
U16  Jan Nelen, Jarre De Ley, Sayer Jobe en Kevin Van Daele  
U14  Bjorn Denie en Geert Fabri (gemengde ploeg samen met Spartacus) 
U12  Kim Lenaerts, en Debby Everaert 
U10  Jana Merckx, Shiara Driesen en Vanja Van Gysel 
U8  Yamina Driesen, Imke Dirkx, Jens Van Hoof, Bert Lauwers en Maite Dewinter 
U6  Anke Bocxstael, Leen Claes, Jessy Van den Berg, Amber Francken en Aida Jobe 
 

Resultaten jeugdploegen 
 

 VELD ZAAL BEKER v. België 

 behaalde plaats behaalde plaats   
 voorronde eindronde   

U19A  T: 1 op 8 1 op 4, kampioen van 
België 

T: 2 op 8 kampioen 
van België 

uitgeschakeld in 1/2e 
finale 

U19B N: 4 op 7 N: 2 op 4 N: 6 op 8 --- 

U16 A T: 1 op 6 1 op 3, kampioen van 
België 

T: 1 op 8 kampioen 
van België bekerwinnaar  

U16 B N: 4 op 6 N: 1 op 4 N: 2 op 8 --- 

U14 (samen met 
Spartacus) 

N: 7 op 8 N: 1 op 4 T: 2 op 8 uitgeschakeld in 1/8e 
finale 

U12 N: 4 op 6 N: 3 op 4 N: 4 op 8 uitgeschakeld in 1/16e 
finale 

 

Door een knap begin van de veldcompetitie konden zowel onze U16A-als U19A-ploeg zich plaatsen voor de Top-
reeks in de zaal. Spijtig genoeg kunnen B-ploegen niet meer in de hoogste reeks inschrijven en kwamen zowel 
U16B als U19B automatisch in de nevenreeks. Onze U12-ploeg en de met Spartacus gemengde U14-ploeg kon zich 
niet plaatsen voor de Top-reeks maar hebben in de nevenreeks veel bijgeleerd. U14 en U16B werden reekswinnaar 
op het veld. In de zaal kleurde Herentals rood tijdens kruisfinales en finales en zowel U16 als U19 werden 
zaalkampioen. Deze beide ploegen herhaalden dit huzarenstukje en werden ook nog eens veldkampioen. Onze 
U16-ploeg zorgde zelfs voor een trebble door ook nog eens de beker te winnen. Wat een seizoen, weeral! 
Bij U10 en U8 wordt er geen competitie gespeeld maar beide ploegen traden aan in de league. Bij U8 is dat mono-
korfbal en hier kregen ook al enkele benjamins de kans om mee te doen. Zo hebben ook drie- tot zesjarigen op een 
leuke en functionele manier kennis gemaakt met beweging en samenspel. Onze U10 hebben ook deelgenomen aan 
de beker van België en strandden daar in de 1/8e finale tegen Vobako, pech gehad. 
 

De JEC (Jeugd Evenementen Cel) verzorgde de verschillende nevenactiviteiten. Deze cel bestond dit seizoen 
uit: (tussen haakjes: het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 7) 
voorzitter: Anneke Van Peteghem (7), secretaris: Carine Duchesne (7) 
leden: Georgette de Boer (7), Peggy Meyvis (7), Maria Padin (0), Kevin Van den Berg (6), Hilde Diels (3), Jana 
Merckx (4) en Jens Van Hoof (5). 
 

Activiteiten 
20-24 augustus 2018: trainingsweek 
Tijdens de laatste week van augustus werd er onder leiding van Chris en Anke andermaal een trainingsweek 
ingericht op AKC/Luma. Dagelijks werden korfbaltrainingen afgewisseld met allerhande nevenactiviteiten. De 
huur van enkele springkastelen werd, vooral door onze jongste korfballertjes, enthousiast onthaald. Voor de 
innerlijke mens werd ook gezorgd. Dankzij onze vaste cateringcrew onder leiding van Danny Hardies kregen alle 
deelnemers steeds een lekker middagmaal en nog enkele tussendoortjes. 83jeugdleden namen deel en waren na 
afloop zeer tevreden.  
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Iedereen had zich goed geamuseerd en onze jeugdploegen waren klaargestoomd voor de eerste korfbalwedstrijden 
van het seizoen. Een pluim voor onze jonge jeugdtrainers (21 in totaal), en keukenhelpers (5) is hier zeker op zijn 
plaats. 
 

25 augustus 2018: AKC/Luma/Belfius-M.M.M.-tornooi 
85 ploegen namen deel aan ons jaarlijks tornooi. Ongeveer 2000 toeschouwers konden de wedstrijden volgen, het 
weer was dit jaar niet super maar op 1 serieuze bui na bleef het droog en hadden we alleen last van de koude 
stevige wind. Sportief gezien werd het een succes, voor alle ploegjes werd het een goede voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen. Onze U12 ploeg eindigde op een derde plaats in de nevenreeks. U14 (gemengd met Spartacus) en 
U16B behaalden de 4e plaats en U16A verloor de finale en werd dus tweede en beide U19-ploegenhielden de beker 
thuis. Bij U8 en U10 is deelnemer belangrijker dan winnen en bij deze jonge ploegjes was het een ideaal moment 
om veel bij te leren. Het vele werk tijdens deze organisatie werd verlicht door de hulp van enkele bereidwillige 
ouders en sympathisanten. Onze eet- en drankkraampjes draaiden uitstekend en zo kende dit tornooi ook een 
financieel succes. 
 

8 september 2018: testen 
Slechts 55 jeugdleden namen deel aan onze korfbaltesten. 43 behaalden het streefgetal en verdienden een 
sleutelhanger. De winnaars van elke reeks kregen een wimpel. De beker van het bestuur werd gewonnen door 
U16-speler Luwis Van Camp. Na afloop kregen alle deelnemers een gratis hotdog en frisdrank.  
 

1 december 2018: sinterklaasfeest 
Voor het voorprogramma koos Agnes deze keer een toneelopvoering door 3 kabouters (Chris, Lynn en Tjer). Dit 
werd zeer gesmaakt door onze allerkleinsten en ook de aanwezige ouders bleven er stil bij. 44 kindjes werden door 
de Sint en zijn hulpvaardige Pieten (met o.a. de neef van Willy Brilly) verwend en kregen een mooi geschenk en 
een zak fruit en snoep mee naar huis. 
 

9 maart: 2019: carnaval 
Agnes zorgde voor een tof carnavalsfeest voor onze kleinste korfballertjes en hun broertjes of zusjes. 35 kindjes 
kwamen opdagen en speelde allerlei spelletjes en gingen uit de bol op de dansvloer los dankzij DJ Jens VH. 
Huiskok Peggy verzorgde de hongerige magen en zorgde dat iedereen een zakje popcorn kreeg. 
 

21 april 2019: paasontbijt 
Door een gebrek aan inschrijvingen werd dit evenement geschrapt. Spijtig, volgende keer beter. 
 

30, 31 mei en 1 juni 2019: jeugduitstap 
Andermaal konden we voor onze driedaagse terecht in het oude vertrouwde sportcentrum van Sport-Vlaanderen te 
Genk. Donderdagmorgen stonden er 61 jeugdleden en 28 begeleiders klaar om er een fantastisch WE van te 
maken. Allerhande spelen en sporten stonden op het programma Vrijdagvoormiddag werd het mooie zwembad van 
Genk onveilig gemaakt door onze Antwerpse korfballers. De eerste avond speelden we een avondspel en nachtspel, 
de tweede avond zorgde DJ Jens voor een toffe sfeer op de dansvloer. We hadden weer een gezellige groep en leuke 
activiteiten die deze jeugduitstap tot een succes maakte. Doordat zowel de eerste ploeg als de U19 op 1 juni finale 
van het kampioenschap van België speelden waren er van deze 2 groepen weinig deelnemers. We vertrokken 
zaterdag vroeger vanuit Genk om met z’n allen te supporteren voor onze ploegen. 
 

8 juni 2019: combi-tornooi 
68 deelnemers waren ingeschreven maar door de storm-voorspellingen werd het park gesloten door de provincie en 
kon deze activiteit dus niet doorgaan. 
 

 8 juni 2019: eindeseizoensviering 
Tijdens de viering kregen alle jeugdleden de gelegenheid hun jeugdleider(s) te bedanken voor het geleverde werk. 
Ook andersom hadden de jeugdleiders voor hun groep een attentie. We zagen verschillende gesmaakte optredens 
van onze jeugdleden, dans, lied, gedicht of film. 
 

Verdienstelijkste jeugdleden  
U19A Demy Huybrechts  U19B Scott Van der Taelen   U16A Zoë De Backer 
U16B Mathias Cambre  U14 Lenthe Fabri    U12 Lucas Geurs 
U10 Sepp Van Mieghem  U8 Evi Eeckhout   U6 Thore Cordon 
 

Trainingen 
De trainingen werden regelmatig bijgewoond. Iedereen kreeg de kans om 2 maal per week te oefenen. Tijdens de 
winterperiode kon iedereen in zaal trainen. 
 

Sportdrank 
Alle jeugdleden in competitie kregen drankbussen met sportdrank, Peggy Meyvis verzorgde de verdeling. 
 

Snoepzakjes 
Alle ploegen die halve finales of finales speelden alsook de reekswinnaars van nevenreeksen kregen een 
snoepzakje van AKC/Luma. Er werden ook zakjes gemaakt om aan de tegenstrevers te geven bij aanvang van de 
(kruis-)finalewedstrijden. 
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Jeugdleiders 
Tijdens de nieuwjaarsviering en bij de viering op het einde van het seizoen kregen alle jeugdtrainers een kleine 
vergoeding van het bestuur als dank voor hun inzet tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het ganse 
seizoen. 
 

Financieel 
Om geld in het laatje te krijgen en zo een jeugduitstap aan een democratische prijs te kunnen aanbieden, werden 
verschillende acties ondernomen. 
 lotto:  er werd met 2 lijsten op het reservegetal van de lotto gespeeld 
 pronostiek:  wekelijks kon men de uitslag van onze 1e ploeg voorspellen 1/2 van de inzet ging naar de 

winnaar 
 hangloten:  Om de Sint financieel een beetje te helpen werden er op zaterdag hangloten verkocht aan 

de toog. Altijd prijs! Een succesformule dus.  
 koekjesverkoop:  Ieder jeugdlid werd gevraagd om koekjes te verkopen aan familie of vrienden en bijna 

iedereen reageerde positief op onze oproep. In totaal brachten we 702 dozen aan de man. 
 AKC/Luma-kledij Gedurende het seizoen kon sportkleding en -gerief van JAKO met AKC logo, (zoals 

sweaters, rugzakken, sporttassen, handdoeken...) besteld worden. 
  

Jeugdflitsen 
De wedstrijden, samenstelling der ploegen en allerlei mededelingen werden getypt door Carine. Voor het 
samenvoegen en de lay-out van de verslagen konden we rekenen op Kristel Hufkens en Rob Dewinter, waarvoor 
onze dank. 
 Anneke Van Peteghem Carine Duchesne 
 voorzitter JEC secretaris 
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TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 31 augustus 2019  
Van 13.00 tot 18.00 u: Ellen – Siebe 
Van 18.00 tot 22.00 u: vrijwilligers – raad van bestuur 
Zondag 1 september (Supercup) 
Van 13.00 tot 19.00 u AKC/Luma 4 
Weekendverantwoordelijke: Sam 
 
Vrijdag 6 september 2019 (JAV) 
Van 19.00 tot 23.00 u: Vrijwilligers 
Zaterdag 7 september 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Brooklyn en Raf 
Zondag 8 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ploeg Duchesne 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
 
Zaterdag 14 september 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia – Dennis en Jade 
Zondag 15 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Borgerhout/GW) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ploeg Franky de Meester 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 
Weekendverantwoordelijke: Chris 
 
Vrijdag 20 september 2019 
Van 18.00 tot 23.00 u: Sandra Kegeleers 
Zaterdag 21 september 2019 (recreantentornooi en World Cleanup Day)   
Van 10.00 tot 13.00 u: Eric Claessens – AKC/Luma recreanten 
Van 13.00 tot 18.00 u: Lars en Sayer 
Zondag 22 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
 
Zaterdag 28 september 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Shari en Levi 
Zondag 29 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Sikopi) 
Van 09.00 tot 12.00 u: Ploeg Franky Van den Berg 
Van 12.00 tot 19.00 u: U19 o.l.v. Franky Van den Berg 
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg 
 
Zaterdag 5 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade, Robbie en Simen 
Zondag 6 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Ri4A/Deurne) 
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U12A 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 
Weekendverantwoordelijke: Pit 
 
Zaterdag 12 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Rubi en Yent’l 
Zondag 13 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit – geen wedstrijden) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 
 
Zaterdag 19 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Kathleen en PJ 
Zondag 20 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert Deley 
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Zaterdag 26 oktober 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jenthe en Simen 
Zondag 27 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U12B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Ouders U19A 
Weekendverantwoordelijke: Martine 
 
Zaterdag 2 november 2019  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten – Nikki en E-cel 
Zondag 3 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Andreas 
 
Zaterdag 9 november 2019  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Wim en Elke 
Zondag 10 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
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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 
 

Nieuw lid 
 
 
 
Wij zijn zeer verheugd opnieuw een nieuw lid te kunnen melden. Lenthe Fabri komt onze 
U16-ploeg versterken. Wij wensen haar veel korfbalplezier bij onze vereniging. 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
14/09/19: Korfbal-Testen  
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 (Carnaval-ontbijt) of 12/04/20 
(Paas-ontbijt) 
 
2. Belfius‐MMM‐tornooi	
Het AKC/Luma-Belfius-MMM-tornooi editie 2019 is voorbij. 58 ploegjes waren ingeschreven. Dat leverde ook bijna 
2000 toeschouwers op.  Deze werden allemaal tijdig voorzien van een natje en een droogje door vrijwilligers en 
ouders. 58 ploegen betekent vele wedstrijden en ook vele scheidsrechters. Jozef Van Staey hielp ons hierbij 
(hartelijk dank hiervoor) en gelukkig konden we ook rekenen op een hele horde gelegenheidsscheidsrechters van 
AKC/Luma zodat alles in goede banen werd geleid. De weergoden zaten deze keer mee alhoewel het voor de spelers 
soms te warm was, supporters daarentegen genoten van het zonnetje. Bij de reeks U8 is deelnemen belangrijker 
dan winnen en daar kreeg elk ploegje een beker. Onze AKC/Luma-jongsten weerden zich als leeuwen en zij die 
vorig jaar nog benjamin waren konden nu ook meedoen met het ‘echte’ werk. Onze U10-ploeg deed het fantastisch 
en trachtte alles wat tijdens de sportweek aangeleerd werd nu in praktijk om te zetten. Zij eindigden op een vierde 
plaats. Onze U12 ploeg eindigde in hun poule op een derde plaats en wonnen de finalewedstrijd voor de vijfde 
plaats, de jeugdleiders waren tevreden en weten waaraan gewerkt moet worden. De met Spartacus gemengde U14-
spelers eindigden op een 4e plaats in de poule, wat voor dit nieuwe team zeker verdienstelijk is, bij elke wedstrijd 
wordt er vooruitgang opgemerkt. U16 speelde de finale maar moest hier de duimen leggen tegen een sterke 
tegenstander, toch een knappe prestatie van deze ploeg. Onze beide U19-ploegen speelden tegen elkaar de finale 
die gewonnen werd door AKC/Luma 😊.  Zo hielden we deze beker in het Rivierenhof. Knap werk! Organisatorisch 
liep alles op rolletjes. De velden en palen werden al op zaterdag klaargezet zodat we zondag om 7u30 met een 20-
koppige shift medewerkers alle andere zaken konden regelen zoals: tenten opstellen, tafels en stoelen klaarzetten, 
frigo’s aanvullen enz. Daarna was het de beurt aan de afdeling catering om alles in orde te brengen zodat iedereen 
tijdig voorzien kon worden van lekkere belegde broodjes, hotdogs, hamburgers... Al deze vrijwilligers werden dan 
nog eens bijgestaan door de ouders van onze jeugdleden die met een beurtrol de diverse togen bemanden. Super!  
Op een klein misverstand bij de U14-U16 na werd de beurtrol succesvol ingevuld. We waren ook zeer verheugd de 
Spartacus-ouders van onze nieuwe gemengde ploeg achter de toog te zien plaats nemen? Super! Bedankt.  

JEUGDFLITSEN 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 17 

Dat niet alle AKC-ers mee inspringen bij een organisatie zal wel altijd zo blijven en eigenlijk moeten we ons daar 
niets van aantrekken en gewoon verder gaan zoals we bezig zijn, daarom: hartelijk bedankt aan alle AKC-ers die 
al van ‘s morgensvroeg klaar stonden om alles in orde te maken en die na het tornooi hielpen om alles weer netjes 
weg te bergen. Bij het afbreken en opruimen van de velden konden we rekenen op onze jeugdspelers, dezelfde 
vrijwilligers van ’s morgens en ook nog enkele andere helpers in een heuse afbraakploeg. Bedankt iedereen. Bij het 
sluiten van de kantine was iedereen moe maar zeer voldaan over de voorbije dag. Namen noemen is gevaarlijk, 
daarom BEDANKT AAN ALLE MEDEWERKERS. Op deze manier is het leuk om op AKC/Luma een grote 
organisatie op poten te zetten. 
 
3. Sportweek 
De sportweek zit er op. Onder leiding van Chris, Anke en Agnes werd een 
knappe voorbereidingsweek in elkaar gestoken. 84 deelnemers hadden 20 
jeugdtrainers ter beschikking om hen alle (of toch vele) knepen van het vak aan 
te leren. Door chef Danny werd een vinnige kookploeg (vooral dan Lisa en 
Sonja 😊) samengesteld die allerhande lekkers op tafel toverde. Bedankt aan 
alle vrijwilligers, het was niet alleen een leerrijke week maar onze jeugd heeft 
er ook van genoten.  
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dag Maandag 19 augustus 2019 
Menu Water met zebrakoek en banaan 

Kipkrokantje, sla, tomaat, komkommer, frietjes, mayonaise, ketchup, 
Water met wafeltje en appel, 

Gekwetsten - Thore was het eerste slachtoffer met een blaar op zijn hiel, maar hij had dan ook samen met 
Lin een record van 67 pasjes zonder de bal te laten vallen (de pijn was dus snel vergeten) 
-Ferre B schaafwonde aan elleboog, en het heeft lang geduurd voor het verbandje errond was!!!! 
-Sepp een nieuwe pleister op zijn zwerende duim 
- Iebe een pleistertje 

Activiteiten U19: schottraining en teambuilding 
U16: korfbaltraining, onderlinge wedstrijd, trefbal en frisbee 
U14: korfbaltraining, teambuilding 
U12: opwarming, krachtoefeningen, ne 4/0, schottraining, wedstrijd en minigolf 
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U10: korfbaltraining, onderlinge wedstrijd, één tegen allen 
U8: kennismakingsspel, korfbaltraining, schipper mag ik overvaren, één tegen allen. 

bijzonderheden Rune is er in geslaagd om zich noch tijdens de ochtend noch bij het verlaten van AKC te melden, 
dit wordt “straf “!!!!! 

dagverslag Na de peptalk en afspraken begon ons aller Jade met het openingsdansje, en eerlijk gezegd, van 
de eerste keer zat het er al goed op, knap werk Jade en uiteraard van alle enthousiaste 
deelnemers. 
Op het einde van de dag werden de overgebleven stukjes “kipkrokant” aangeboden en er werd 
door menige aanwezige nog heerlijk van gegeten. 
De Franky en den Ilja hadden ondertussen een heleboel spelmateriaal van de stad Antwerpen 
afgehaald, thanks boys. 
Onze U19-ers trokken naar newAKC om daar te trainen, gelukkig waren ze tijdig terug om aan 
tafel een extra persoonlijke massagebeurt te krijgen van …??????...en dan nu: beloofd, morgen is 
het de beurt aan de U16-ers, daar die al vrij jaloers aan het kijken waren!!!!! 
Het afruimen van de tafels verliep vrij vlot, 
Onze coach Debby werd 38 jaar en trakteerde voor haar hele ploeg met een hartelijkheid. 
Hilarisch werden de verkleedpartijen tussen meisjes en jongens bij de U8- en U10-ers, voor 
foto’s kunnen jullie terecht op Facebook van Agnes de Boer, dan moet je wel een vriendje van 
mij zijn!!!!!! 
Rond 17u00 sloten we de chalet, morgen weer een andere, nieuwe dag met sportieve 
 uitdagingen. 

 
dag Dinsdag 20 augustus 2019 
Menu Water met appel en franchipanneke 

Tortilla met kip, sla, tomaat, komkommer, mayonaise, ketchup, curryketchup 
Water met appel en zebrakoek 

Gekwetsten Fay, een pijnlijke knie, kreeg een alternatieve koeling 
Activiteiten U8: loop en tikspelletjes, pasjes geven, onderlinge wedstrijd, naar het speelbos van Park Groot Schijn  

U10: korfbaltraining, wedstrijd, samen met U8 naar het speelbos van Park Groot Schijn  
U12: speciale opwarming met ritmes, ladder, kegels, individuele opleidingen door Ben, krachtoefeningen, 
omnisport met korfbal, trefbal, baseball en frisbee 
U14: korfbaltraining, spelletjes ifv korfbal, omnisport met korfbal, trefbal, baseball en frisbee 
U16: conditietraining korfbalgericht, schotspelletjes, tussen 2 palentornooi:   
U19: de gelukzakken, die mochten dankzij de coaches naar Bobbejaanland!!!!! 

Bijzonderheden Onze hoofdbegeleidster Chris werd rond 14u vandaag de trotse “nana” van haar 3e kleinkindje, een meisje 
genaamd Noomi, proficiat aan Jiri, May, Inky, Ines, Tosj en Paco 
Kamiel was de held die de drinkbus van Raf terugvond, jammer genoeg in de vuilnisbak van de 
jongenskleedkamer. Wie was hiervan de dader???rararara!!!!! 

dagverslag Ook vandaag begonnen we met het nu reeds traditionele dansje, ditmaal kreeg Jade steun van 2 super U12-ers, 
vrij vlug trok iedereen met deskundige begeleiding om het korfbal te promoten en veel trainingsprikkels op te 
doen. Er werd aardig wat gezweet, gestreefd, en vooral gekreund bij de U12-ers, die echt wel tot het uiterste 
gingen om niet op te geven. Ondertussen konden we ook rekenen op Ben Rottiers die individuele training gaf 
aan onze AKC-talentjes. Thanks Ben. De heerlijke tomaten bij het middagmaal werden dankzij Irma bij den 
boer aangekocht aan 2,50 euro voor meer dan 50 tomaten (is dat geen prijsje!!!!, tevens hebben we nu een 
aantal blikken mais in voorraad, daar deze vergeten werden bij het serveren Volgens mij wordt de keukenploeg 
al een beetje moe. Onze U16-ers konden vandaag genieten van de heerlijke, beloofde massagebeurt gegeven 
aan tafel door …de bende van de U14-ers daarentegen mochten tijdens de middagmaaltijd luisteren naar enkele 
“moppen” van Agnes, die jammer genoeg niet allen begrepen werden, zal ze morgen eens aan de U8-ers 
vertellen, wie weet begrijpen zij ze wel!!! Tijdens de middagpauze werd het “kamp” gretig in beslag genomen 
door U8 en U10, het zou kunnen dat ze na deze week afscheid moeten nemen.  Echter Fen heeft met haar papa 
reeds afspraken gemaakt dat het volledige kamp met een aanhangwagen naar de nieuwe locatie wordt 
overgebracht, wordt vervolgd!!!! Terwijl U8, U10, U12, U14, U16 en begeleiding heerlijk aten van de tortilla’s 
moesten onze U19-ers het stellen met brood en ne pot choco, hahahahaha!!zij hadden waarschijnlijk gedacht om 
frietje te kunnen eten, niks van!!! 
Resultaten tussen 2 palentornooi: 9e en 10e plaats: Jarre – Matthias: 5-1, 7e en 8e plaats: Jade – Kato: 4-5,  
5e en 6e plaats: Kian – Jan: 2-5, 3e en 4e plaats: Rune – Lotte: 5-2, Finale: Yasmine – Lowie: 5-3 
Eindresultaat: 1. Yasmine 2. Lowie 3. Rune 4. 5. Jan 6. Kian 7. Kato 8. Jade 9. Jarre (speciaal voor 
Deetos!!!!????) 10. Mathias 
Tomorrow an other day! 
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Dag Woensdag 21 augustus 2019 
Menu Water met chocoladewafel en appel 

Pasta met saus en kaas 
Water met allerlei koeken en appel 

Gekwetsten - Rune een blaar 
- Finn een zwerende duim 
- Emmi steek van wesp 
- Thore een sneetje 
- Lowie een blaar 
- Rifa knie, dij en elleboogwonde  

Activiteiten U8: loop en tikspelletjes, estafettes, onderlinge wedstrijdjes, het Grote AKC Korfbalspel 
U10: opwarming, schotspelletjes, mens erger je niet, doorloopbal, uitwijkbeweging, estafettes, 
verdedigen, Grote AKC Korfbalspel 
U12: schotspelletjes, zich vrij spelen, lange passing, wedstrijden tegen Voorwaarts 
U14: opwarming, 3 tegen 3 in wedstrijdvorm, schotspelletjes, wedstrijd tegen Voorwaarts 
U16: korfbaltraining met krachtoefeningen, coördinatie, stabilisatie, wedstrijd tegen Voorwaarts 
U19: korfbaltraining met tactiek, wedstijden tegen Voorwaarts 

Anecdote  Toen onze U19-ers op plezierreis waren in een pretpark ontmoette Kian Amorgaste in het 
hamburgerkraam een heel mooi meisje. Prompt reageerde hij door 5 maal een hamburger te 
kopen, en 7 keer frietjes met als resultaat: bij de terugkeer huiswaarts moest coach Eddy 
stoppen met de wagen Kianneke moest “kotsen”. Zijn uitleg: “een attractie te veel “!!!!!! 

Dagverslag De woensdag begon zoals gebruikelijk met het dansje van Jade, maar ook Eris mocht een knappe 
beker ontvangen omdat hij zijn broer Lian had lid gemaakt van onze vereniging.  Ondertussen 
had Lotte A in de Kantine een Kapsalon opgericht waar coach Amber gretig van gebruik maakte. 
We gaven met de ganse groep van 100 AKC-ers nog een applaus voor Chris die op 
dinsdagmiddag voor de derde keer grootmoeder was geworden. Proficiat!!! aiaiai, en ze wisten 
het: Lucas, Thibe en Izaak vergaten zich af te melden, de wraak zal zoet zijn!!!!! 
Vermits onze U19-ers vrij vlug op Voorwaarts moesten zijn was er een wissel van shift, ditmaal 
moesten onze U8-ers, U10-ers en U16-ers lang wachten om hun hangertje te stillen. 
De begeleiding van U8 en U10 werden door hun spelers gestraft: zij moesten hun tafel afruimen, 
waarom dan wel: vraag het maar aan je kinderen!!!! En de Yilan: die had nog nooit een warme 
vod vastgehad om de tafels proper te vegen, met als reactie: “Agneske, dat water moet koud zijn, 
ik kan die vod niet vasthouden, dat is veel te warm”!!!!! 
Chris nam nog een taakje meer ter harte; omhuld door een plastiekzakje ging ze “hondenpoep” 
oprapen!!!!! 
De namiddag verliep vrij rustig: U8 en U10 alleen ter plaatse met een schitterend enthousiasme 
van alle aanwezigen in een leuk uitdagingsspel. 
Agnes begon nog wat als toverheksje van Sneeuwwitje met “lekkere appeltjes” te leuren, totdat 
ze doorhad dat onze U16-ers nog moesten komen!!!!!!! 
Uitslagen wedstrijden 
U19A: Voorwaarts – AKC: verloren 
U19B: Voorwaarts - AKC: gewonnen 
Coachen hebben uitslagen niet vermeld!!!!!!!!!!!!!!!foei, foei, foei!!!!! 
U14: AKC- Voorwaarts: 11-15 
U16: AKC- Voorwaarts: 13-10 
U12: AKC A- Voorwaarts: 4-3 
U12: AKC  B- Voorwaarts: 5-4 
U12: AKC A- AKC B: 3-3 
Dikke merci aan onze scheidsen: Ben, Sayer en Jade 

 
Dag Donderdag 22 augustus 2019 
Menu Water met banaan en madeleintje 

Spinaziestoemp met worst en saus 
Water met meloen en wafeltje 

Gekwetsten - Fien: schaafwonde 
- Thore: racket tegen zijn oog 
- Emmi: enkel in het springkasteel 
- Hanne: kreeg slagballetje van Sayer tijdens baseball op haar oog 
- Zoë: blaar 
- Sepp: redt Dax in het springkasteel maar kwetst daarbij zijn elleboog 

Activiteiten U8: kringspelen, vlaggenstok, wedstrijdjes met vrijspelen, korfbalbasebal, springkastelen, 
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U10: korfbaltraining, uitwijkbeweging, wedstrijd, ssp- challenge, korfbalbasebal, springkasteel 
U12: schaarsteenpapierrace, wedstrijd, reactie en snelheid, tussen 2 palen, springkastelen, 
estafettes, AKC-korfbal-spel, creatieve uitdagingen voor elkaar leggen!!!!!! 
U14: circuit, korfbalbasebal, springkastelen 
U16: korfbaltraining met focus op tactiek, baseball, springkastelen 
U19: korfbaltraining met focus op tactiek, baseball en springkastelen 

Anekdote  Vermits er nog worstjes over waren werden die tijdens het 4-uurtje, als toemaatje smakelijk 
verorbert door alle liefhebbers, de ene al wat enthousiaster dan de andere. De dag voordien 
moest ik meer leuren met de “appeltjessssss”!!!!!nu werd he worstjeeessssss!!!!gelukkig waren 
Sayer en Robbie bereid om zich op te offeren. 

Dagverslag Daar was Jade weer met haar dansje: Geweldig daar ze ditmaal een   gedwongen assistentie 
kreeg van U19-er Matts, kersverse AKC-er die ineens zijn rood-witte doop kreeg (dat heb je 
natuurlijk wanneer je bij ons aankomt, hé Mattske!!!!!!), trouwens, hij deed dit helemaal niet 
slecht. 
We begonnen met de uiteindelijke groepsfoto en de foto van al die vrijwillige begeleiding. een 
dikke “chapeau” voor jullie allen…. 
De springkasteelleverancier stond in de file, maar ter compensatie bracht de leverancier niet 
één, maar 2 springkastelen naar AKC, de megagrote Apenroute en kleinere Krokodillenhap. 
Jiepie Voor de een al wat meer dan de andere Alle leeftijdsgroepen beleefden toch een springvolle 
dag. Naarmate de dag vorderde werd het warmer en warmer en werd en meer en meer met 
“water” gespeeld. Ik was het eerste slachtoffer van Emmi die mij een kletsnatte knuffel gaf 
waardoor ook ik, moest huiswaarts keren met natte broek, T-shirt, “slipje”????????...maar 
achteraf werden er nog menige “kletsnatte” knuffels gegeven, en niet alleen aan mij!!!! 
De menu van vandaag viel echt in de smaak, en ons systeem om te werken met drankbussen is 
een knaller. Nooit hadden we zo weinig afval, nooit werd er zo weinig gemorst met water, en 
nooit waren de tafels om te eten zo zuiver en proper. Bravo AKC-ers. 

bijzonderheid Vanaf maandag 26 augustus kunnen jullie allen alle foto’s van de hele sportweek bekijken op FB 
 
Dag Vrijdag 23 augustus 2019 
Menu Watermeloen met Madeleine 

Tomatensoep met balletjes 
Hamburger met ui en sausjes 
Afscheidswaterijsje 

Gekwetsten 
 

- Ons Pixie kreeg een minigolf stick tegen haar voorhoofd, en papa vond haar niet bij het 
huiswaarts keren: natuurlijk niet papa, eerst in het kamp gaan kijken!!!! 

Activiteiten U8: minigolf met winnaars meisjes: Sam en jongens: Ferre, Nick meldde dat iedereen superflink 
aanwezig was, doolhofspel, waterspelen, groot-redding-actiespel met water, boemannen, prinsen 
en prinsessen 
U10: SSP, pikkedievendoelspel, vrijworp, minigolf en groot-redding-actiespel met water 
boemannen, prinsen en prinsessen, minigolf. 
U12: korfbaltraining ifv doorloopbal, snelheidsparcours, doelspelletjes, groot-redding-actiespel 
met water, boemannnen, prinsen en prinsessen,  tussen 2 palen, finale: in teams:  Ebe/Cleo tegen 
Sepp/Noor :  10-4, Fen/Kasper tegen Nette/Finn :  10-6, Mitch/Ella-Rifa-Marie: 5 -9,  groot-
redding-actiespel met water, boemannen, prinsen en prinsessen 
U14: zwemmen, groot-reddings-actiespel met water, boemannen, prinsen en prinsessen 
U16: korfbalwedstrijdgerichte training, zwemmen 
U19: tactische korfbaltraining, zwemmen 

anecdote Nadat Kian A in Bobbejaanland een knappe Marie had ontmoet, dacht hij vandaag ook bij het 
hamburgerkraam weer in dezelfde euforie te geraken, echter, de mokkes van het keukenteam 
beslisten anders, Marie stond er niet met als resultaat slechts 2 hamburgers opgegeten. Toen we  
de melding gaven dat al wie tof en overtuigend meedeed aan het ochtend en avonddansje van 
Jade, 2 ipv één ijsje kregen stonden daar prompt als voordansers:  Rune, Mathias, Jarri en 
Lowie…goed geprobeerd, en eigenlijk chapeau voor jullie maar jammer genoeg “ geen extra ijsje”, 
toch tof van jullie!!!! 

Dagverslag Rifa startte de dag samen met Jade (hoe zou dat nu komen!!!!). uiteraard ook zij had zich niet 
afgemeld de dag voordien? Dan moesten we de bakken van de stad Antwerpen nog sorteren, 
(gelukkig alles gevonden!!!!!). Op het einde van de dag kreeg iedereen, na het traditionele dansje 
een waterijsje en al wie zich had afgemeld een snoepje als toemaatje!!!! 
Uiteraard was het nodig om iedereen even in de bloemetjes te zetten, daarom gaven we met zijn 
allen applausjes aan: 

‐ onze ouders die ons telkens kwamen brengen en ophalen, 
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‐ het keukenteam, die telkens zorgden voor een lekkere en gezonde hap 
‐ onze coaches voor de spelers 
‐ onze spelers voor de coaches 
‐ en een applausje voor jullie zelf……. 

En dan nu: veel succes op zondag tijdens het laatste tornooi op het “oude” AKC, leve het nieuwe 
in 2020. En als toemaatje (geen tomaatje Hé). 

Bijzonderheid 
 

-We begonnen de dag met een 100 -tal stemmetjes die voor Youna, het jarige feestvarken van elk 
jaar een ” happy birthday-lied “zongen. Youna kreeg van AKC een leuk geschenkje en vermits 
het ook mijn achternichtje was kreeg ze er nog een geurtje bovenop. 
- Ben moest zijn bicske bovenhalen om voor enkele fans te signeren, he Ella en Nette 
- Omdat de U16-ers en U19-ers gingen zwemmen kregen ze achteraf nog stukjes hamburger te 
happen 
- Vermits het de laatste dag was vergaten verschillende aanwezigen zich af te melden: opzettelijk 
of niet, dat is de kwestie: de vergeetkopjes: Ebe, Kamiel, Cleo, Aki, Eppo, Zoe!!!!!!!aiaiaiaiaiiiii. 
- We besloten de dag met een korte, maar krachtige receptie voor alle werkpaarden van de 
voorbije toffe sportweek, waar zowel “heten doezen” als een chipje werden 
achterovergeslagen!!!!!!!!!!!! 
- En dan nu: op zondag nemen we afscheid van deze locatie, mooie omgeving en vooral van ons 
schitterende kam maar blijkbaar heeft Kurtje De Meester beloofd om het kamp met aanhanger 
aan de wagen over te brengen naar NewAKC. 
-Beste deelnemers aan deze sportweek: op alle gebied ben ik er van overtuigd dat dit alweer een 
schitterende editie van onze sportweek was, jullie waren toppie, zelden was er een probleem, 
alles kwam “klaar” en vooral ……WE ARE AKC, WE ARE AKC…….love you!!!!! 
-Dikke smak van Chris, Anke en Agnes 

 
4. Opening nieuw clubhuis 
Op zaterdag 31 augustus wordt ons nieuwe clubhuis officieel geopend. Gedurende de dag zullen onze jeugdploegen 
oefenwedstrijden spelen tegen onze Nederlandse vrienden van Top-Arnemuijden en Kwik. Om 19u00 begint dan de 
officiele receptie ter gelegenheid van de opening. Alle jeugdleden en ouders worden uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen. Inschrijven voor de recptie gebeurt via Twizzit, info zie elders. 
 
5. AKC/Luma-Testen 
Wij willen jullie er nu al op attent maken dat op zaterdag 14 septemner de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten 
georganiseerd worden op de nieuwe locatie! Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje 
uitleg: elk jaar testen alle jeugdleden hun sportiviteit (korfbal en andere sporten). 
Per sportproef, steeds aangepast aan jouw leeftijd, worden de punten genoteerd op 
jouw persoonlijk scoreblad. Op het einde van alle proeven worden je punten verwerkt 
en vergeleken met de streefgetallen per leeftijdscategorie. Indien je de vereiste score 
bereikt hebt, verdien je een AKC/Luma-sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 
medailles te verdienen. De jongen en het meisje met het hoogste aantal punten wint 
deze medaille. Ten slotte worden alle scores herberekend aan de hand van vooraf 
bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde van 
grootte. Wie na deze berekening de meeste punten heeft, wordt de algemene winnaar en 
gaat naar huis met de beker van het bestuur. Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en 
spel met in het achterhoofd de Olympische gedachte dat het belangrijker is om deel te 
nemen dan te winnen.  
 
 
 
 
 
 
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.  
Wie hierbij wil helpen geeft even een seintje aan iemand van de JEC. U bent alvast van harte bedankt. 
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6 World Cleanup day 

 

 
7. 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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7. Korfbalschema AKC/Luma-herfstprogramma (2019-2020) voor U6, U8 en U10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3,4 en 5-jarigen  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 

0474/8477 60, Aida: 0475/85 44 66, Amber F: 0499/43 
94 50 

U8 6 en 7-jarigen 18u30-19u30  
door Anke 

14u00-15u30 Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 
0476/58 79 53, Amber D: 0489/69 80 81 

U10 8 en 9-jarigen 18u30-19u30 14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45 
 
Beste ouders, 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste jeugdleden tot aan de zaal. 
Wedstrijdjes voor de speelgelegenheden van de KBKB voor U8 en U10 zullen apart verschijnen in de flitsen. 
Afschrijvingen: die dien je te maken naar de betrokken coaches per reeks, liefst zowel voor trainingen als 
wedstrijden. 
Woensdagavondtrainingen zijn voorzien voor U10 en vrijblijvend voor de U8-spelers.  
Op de zaterdagtrainingen hadden we graag iedereen aanwezig gezien. 
Heb je een probleem of vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren, 
helpen en /of motiveren. 
Samen met de coaches hebben we getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, beweging, 
uitdagingen, ontspanning en hapjes. 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons keukenteam van Irma, Rosita, Karin en Danny om onze jongste 
spelers te verrassen op heerlijkheden…merci lady’s. 
 
Hieronder het voorlopige schema: 
datum wat Voor wie 
Za 31/08 
Zo 01/09 

1e training op newAKC/LUMA + Officiële opening van onze nieuwe locatie 
Supercup  

U6, U8+U10 
Alle leden 

Wo 04/09 1e woensdagtraining U8+U10 
Za 07/09 Cluster-speelgelegenheid voor U8 op Hoevenen 

training: bijzonderheid: na de training: Springkasteel 
U8 
U6+U10 

Wo 11/09t training U8+U10 
Za 14/09 AKC/LUMA-Tests (aparte info via de flitsen) met daarna hotdog 

Training voor U6 met daarna hotdog 
bekerwedstrijd 
Spelers U6, U8 en U10 krijgen uitnodiging mee voor vriendjesdag van 21/09  

U8+U10 
U6 
U10 
U6, U8+U10 

Wo 18/09 Training U8+U10 
Za 21/09 Cluster-speelgelegenheid voor U8 + pannenkoeken 

Training + pannenkoeken 
Bijzonderheid: Vriendjesdag (aparte info via flitsen) 

U8 
U6+U10 
U6, U8+U10 
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Wo 25/09 Training U8 en U10 
Za 28/09 Cluster-speelgelegenheid voor U10 op Hoevenen 

Training + frietjes 
Bijzonderheid: mamakes en papakesdag (aparte info via flitsen) + Frietjes 

U10 
U8 
U6 

Wo 02/10 Training  U8+U10 
Za 05/10 Cluster-speelgelegenheid voor U8 enU10 op ASKC 

Training 
U8+U1010 
U6 

Wo 09/10 Training  U8+U10 
Za 12/10  Cluster-speelgelegenheid voor U8 op Hoboken 

Training + smoutebollen 
U8 
U6+U10 

Wo 16/10 Training  U8+U10 
Za 19/10 Cluster-speelgelegenheid voor U8 en U10 op Riviera 

Training  
U8+U10 
U6 

Wo 23/10 Training  U8+U10 
Za 26/10 Laatste veldtraining U6, U8+U10 
28/10-01/11  Herfstverlof: geen woensdagtraining  
Za 02/11 Halloween op AKC/LUMA met Halloweentraining en Halloweenfuif 

Bijzonderheid: gratis Halloween- grime, voor wie wil (info via flitsen) 
Halloweenhapjes 

U6, U8+U10 

 
En dan trekken we de zaal in, namens de coaches, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

Zaterdag 31 augustus 2019 

Oefenwedstrijden op nieuwe locatie 
14u00: U12: AKC/Luma – TOP Arnemuiden 
Cordon Ebe, Demets Mathias, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Somers Yilan, Van Mieghem Finn, Van Mieghem 
Sepp 
Aarts Marie, Byloo Emma, Ceelen Ella, Cheraa Noor, De Backer Cleo, De Meester Fen, Lowyck Lisa, Schellens 
Rifa, Van Hove Amy 
Bijeenkomst: 13u00 op AKC/Luma (new) jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
 
14u00: U14: Spartacus/AKC/Luma – TOP Arnemuiden 
Kurti Eris, Geurs Lucas, Verholen jarri + spelers van Spartacus 
Noens Lisa, Somers Youna + speelsters van Spartacus 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC/Luma (new) jeugdleiders: Kim + Geert 
 
15u30: U16 AKC/Luma – Kwik B 
11u00 HMKC – AKC/Luma  
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian 
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/Luma (new) jeugdleiders: Jan en Demy 
 
15u30: U19: AKC/Luma – TOP Arnemuiden 
Amorgaste Kian, Daems Matts, De Prins Renzo, Fabri Brend, Mertens peter, Simoen Brend, Van Bouwel Kian, 
Van Camp Loran, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie 
De Backer Zoe, De Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van 
Nimmen Femke, Vanhee Hayley, Wellens Famke 
Bijeenkomst: 14u30 op AKC/Luma (new) jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron, Eddy 
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