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WEDSTRIJDEN ZONDAG 8 SEPTEMBER 
 

15:30 u : BOECKENBERG A - AKC/LUMA A 
14:00 u : BOECKENBERG B - AKC/LUMA B 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  
 

09:30 u : MINERVA 2 - 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 
 

10:30 u : KWIK 2 - 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 
 

09:45 u : AKC/LUMA 4 – HOEVENEN 3 (Veld 2 – scheids: Pit) 
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 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
NIEUWE ACCOMODATIE 
Zaterdag a.s. was het eindelijk zover, we openden officieel onze nieuwe chalet en kunstgrasvelden met een 
receptie. Achter de schermen hebben er enkelen gedurende gans de vakantie bijzonder hard gewerkt om alles in 
orde te krijgen en op uitzondering van nog een paar schoonheidsfoutjes die we zo snel mogelijk zullen wegwerken 
mag het resultaat meer dan gezien worden. Ons bouwteam verzette bergen werk en zorgde ervoor dat we een 
accommodatie hebben waar iedereen fier kan op zijn. We zouden het dan ook appreciëren dat IEDEREEN er mee 
voor zorgt dat het clubhuis en de velden er proper blijven bijliggen en met het nodige respect zullen behandeld 
worden. 
 
Wat hebben we zoal gerealiseerd: 

 We spelen en trainen vanaf nu op drie kunstgrasvelden om “U” tegen te zeggen. Nieuwste technieken met 
kurk als onderlaag geeft een heerlijk gevoel om op te lopen. 

 We hebben meteen ook twee elektronische scoreborden voorzien zodat je me nooit meer moeten komen 
vragen “Hoe lang nog?” of “Hoeveel staat het?” 

 We hebben een tractor aangekocht waarmee we er wekelijks zullen voor zorgen dat de terreinen bladvrij 
zijn en dat de kurk die op de velden ligt keurig zal verdeeld worden. Dit zal en werkje worden voor de 
heren in onze raad van bestuur om dit karwei wekelijks te klaren 
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 We hebben een schitterende geluidsinstallatie, daar kon je van ’t weekend al getuige van zijn, zowel binnen 
als buiten is de klank glashelder 

 We hebben een fantastische veldverlichting die vanop afstand te bedienen is en waar we kunnen kiezen 
tussen licht voor wedstrijden, licht voor trainingen en licht zodat onze leden en ouders niet in het volledig 
donker naar hun wagen moeten gaan 

 We hebben ook twee mega TV-schermen waarop we niet alleen alle mogelijke TV-kanalen kunnen 
ontvangen, we kunnen ook alle sporten volgen (voornamelijk de wedstrijden van de Great Old 😊) en we 
kunnen ook onze sponsors projecteren om hen de credits te geven die ze verdienen 

 We hebben twee nagelnieuwe kassa’s en je kan vanaf nu betalen met onze clubcard, die je een korting van 
5 % geeft, met cash-geld, met bancontact en binnenkort ook contactloos 

 We hebben die kassa’s gekoppeld aan een stocksysteem zodat we ten allen tijde weten wat en wanneer er 
moet besteld worden 

 De tweede kassa zal vanaf volgende week eveneens over een clubcardscanner voorzien worden zodat je aan 
beide kassa’s zowel met cash geld als met bancontact als met je clubcard zal kunnen betalen. 

 We hebben een schitterend ingerichte keuken die ons de mogelijkheid zal geven om regelmatig eten te 
voorzien. We hebben alvast gezorgd dat er maaltijden zullen zijn na de thuiswedstrijden van onze fanions. 
Berre Flambée, Pat, Muke en Peggy zullen daarvoor zorgen. We voorzien ook enkele restaurantdagen, 
daarover meer verder in deze Flitsen 

 We hebben een supersonische afwasmachine aangekocht waar we in 102 seconden alle vuile glazen en 
borden terug tot nieuwe kunnen omtoveren 

 We hebben een nieuwe oven en keramische kookplaat om ons toe te laten om makkelijk te kunnen werken 
 We zijn in het bezit van een nieuwe microgolfoven om snel zaken in op te warmen 
 We hebben een nieuwe friteuse die ervoor zal zorgen dat er heerlijke frietjes kunnen aangeboden worden 
 De verlichting is top. We kunnen onze kantine in een minimum van tijd omvormen van een refter naar een 

sfeervolle zaal, met allerlei verschillende kleuren ledverlichting 
 We zullen ervoor zorgen dat er binnenkort ook “lockers” zijn, zodat de dames makkelijk hun handtas en 

geld en smartphone kunnen opbergen 
 We hebben een alarminstallatie voorzien zodat ongewenste gasten best wegblijven. De alarminstallatie is 

verbonden met een meldkamer die ons dadelijk inlicht als er iets niet klopt. We hebben ook camera’s 
geïnstalleerd zodat we ten allen tijde vanop afstand kunnen zien wat er gebeurt in en rond onze kantine 

 We hebben een tractor aangekocht om onze velden te borstelen zodat het kunstgras langer in optimale 
conditie blijft en we zullen ook een bladblazer aankopen zodat ook terrein 1 bladvrij zal zijn voor de 
wedstrijden 

 … en nog veel meer 
 Dat er nog kinderziektes zijn is niet meer dan normaal. De nieuwe tapinstallatie en ijskasten voldoen niet 

aan onze normen, dat moesten we zondag vaststellen, warm bier en warme frisdranken schenken is geen 
optie, hier zal dringend werk van gemaakt worden zodat we tegen volgend weekend wél voldoende koude 
dranken kunnen leveren, even geduld dus 

Pit 
 
Onze voorzitter zal er gegarandeerd op terugkomen tijdens de JAV van aanstaande vrijdag, maar gaf zaterdag jl al 
volgende speech: 
 
Beste vrienden korfballiefhebbers, 
Het doet ons, als clubbestuur, bijzonder veel deugd dat jullie zo massaal gereageerd hebben op onze uitnodiging om 
onze nieuwe terreinen en prachtige chalet, met een hapje en een drankje, samen met ons, open te stellen. 
De realisatie van deze gloednieuwe site is, op zijn zachtst gezegd, niet van een leien dakje gelopen.  
Een stukje geschiedenis: 
Op 15 september 1995 werd door de provincieraad, onder impuls van bestendig afgevaardigde Frank Geudens, zelf 
oud korfballer, beslist om de korfbalclubs in het centrum van het Rivierenhof van nieuwe clubhuizen te voorzien. 5 
jaar later werd de gloednieuwe en van alle comfort voorziene kantine geopend.  
Op dat moment dachten we dat de perikelen rond het nu nog steeds gekke idee om sport uit het centrum van het 
Rivierenhof te bannen, van de baan waren. 
Niets was minder waar. In december 2007 werd door het toenmalige stadsbestuur gevraagd om een nieuw 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP genaamd) voor het provinciaal groendomein Rivierenhof op te 
maken, en dit op basis van een reeds op 18 mei 1999 goedgekeurd Ruimtelijk Structuurplan van de provincie 
Antwerpen (RSPA). 
Zonder teveel in detail te willen treden, werd in dit PRUP vastgelegd dat er geen plaats was voor sport in het 
Rivierenhof en dat de huidige voetbal, tennis en korfbalverenigingen moesten verhuizen naar de rand. Er werden 
twee clusters voorzien die bestemd waren voor sport- en spelactiviteiten in een parkomgeving. Voor elk van de 
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huidige clubs zou binnen dit gebied ruimte voorzien worden. Zo ontstond sportzone 'Ruggeveld' (met onder andere 
Meeuwen) en sportzone ‘west’ waar we heden vertoeven. 
Tussen december 2007 en januari 2014 leefden we in grote onzekerheid. Allerlei scenario’s werden afgespeeld, van 
1 gezamenlijke kantine voor voetballers en korfballers met ieder zijn eigen koelkast met slot, tot het huidige 
concept.  
 
Januari 2014 was een keerpunt: 
De deputatie van de provincie, eigenaar van het park, bezegelde op 15 januari 2014 het grote verhuisplan in een 
akkoord dat ondertekend werd door district, stad en de sportclubs.  
Onder impuls van gedeputeerde Bruno Peeters werd vastgelegd dat AKC samen met Riviera en Rapid verhuisden 
naar de westelijke zone van het Rivierenhof tegen de Turnhoutsebaan. 
Voor het eerst hadden we een duidelijke stellingname en konden we beginnen aan een nieuw 
hoofdstuk. We noemden het intern op AKC ‘Project 2017’.  
 
Alhoewel de toenmalige plannen nog fundamenteel wijzigden was er 1 constante: AKC. Het was onder impuls van 
onze vereniging dat alle plannen een vaste vorm kregen. Wie mee verhuisde was van ondergeschikt belang. Wij 
hadden 1 doel, en dat hebben ze bij provincie en stadsbestuur geweten! 
Een lange weg van discussiëren, vechten tegen bureaucratie, onbegrip en onwetendheid werd opgestart. 
En hier staan we dan, 31 augustus 2019. Alles is nog niet 100% klaar. Oplevering van kantine, binnen- en 
buiteninrichting moeten nog gebeuren, maar we zijn fier op hetgeen er staat. 
Voor de duidelijkheid, de provincie heeft gezorgd voor de bouw, het sanitair en 1 kunstgrasveld. We verwachten 
van de provincie nog een klein budget om onze tribune te kunnen bouwen en bovendien verwachten we van de 
politiek dat ze in het kader van Oosterweelwerken een geluidsmuur plaatsen in de bocht van de autostrade. 
AKC heeft zelf gezorgd voor de hele binneninrichting en met de hulp van een 80% subsidie van Stad Antwerpen 
voor 2 extra kunstgrasvelden. 
 
Deze enorme investering voor AKC had onmogelijk geweest zonder de hulp van jullie, AKC-ers. Zonder de hulp 
van de schenkingen van diegenen die AKC een warm hart toedragen (spelers, supporters, sponsors, 
sympathisanten, …) hadden we hier vandaag niet gestaan.  
Meer dan 40.000 euro werd opgehaald van klein en groot. 40.000 maal dank vanwege AKC! 
Bovendien hebben we de laatste 15 jaar, als een goed huisvader, gespaard. Deze club was en is financieel gezond, 
ook nu. Het bestuur, de evenementencel, de jeugdevenementen cel, allen hebben gedurende 15 jaar keihard bezig 
geweest om een goed evenwicht te vinden tussen in- en uitgaven. Dit komt in deze tijden uitstekend van pas. 
Een heel speciaal woordje van dank gaat uit naar het bouwteam. Onder artistieke leiding van Christel Janssens 
en de technische leiding van collega lid van onze RvB Bert Deley, werd dit mooie project gerealiseerd. Dit team, 
aangevuld met collega Pit van Dyck als organisator, Carine Duchesne als secretaresse, collega Chris Van Riet, 
penningmeester en ondergetekende, zorgde ervoor dat we vandaag hier samen zijn kunnen komen om de 
definitieve in gebruik name van de nieuwe AKC-infrastructuur te vieren. 
Alvorens het glas te heffen op deze nieuwe milestone van onze rood-witte club, vraag ik Christel en Bert even naar 
voor te komen om hen met een gigantisch applaus te bedanken voor hun nooit aflatende effort. 
Tot slot, 
Ik wens in de eerste plaats het glas te heffen op jullie, supporters, spelers en sympathisanten zonder wie dit 
project niet had mogelijk geweest, op het provinciebestuur die ons binnen hun mogelijkheden 100% ondersteunt 
hebben, op de parkdirectie en zijn personeel, waar we steeds hebben kunnen op rekenen en waar we in de 
toekomst nog dikwijls een beroep zullen moeten op doen, en tot slot op deze rood witte club, AKC, de mooiste club 
van allemaal! ……………….. Schol  

Fiere voorzitter: Marc Bocxstael 
 
SUPERCUP 
Hierover kunnen we vrij kort zijn: we zijn nog op zoek naar de juiste samenstelling va ons team. Door het 
wegvallen van Jarre, Shiara, Jade en Elke moeten we heel wat jeugdig talent inpassen, neem daarbij dat Jari en 
Maite wegens WK-verplichtingen nog maar net bij de groep aansloten voor de trainingen, dan was het dus vooraf 
reeds duidelijk dat de supercup tegen DOS’46 net iets te snel kwam. De fysiek veel sterkere Nederlanders speelden 
ons dan ook weg na 15 minuten. We zagen enkele lichtpunten en we konden constateren wat de werkpunten zijn. 
We rekenen op ons coachingtrio om iedereen op de juiste manier in te passen en er toch een aangename competitie 
van te maken. “Alles kan, niks moet” lijkt dit seizoen aan de orde, de jongeren de kans geven om onder de vleugels 
van de iets ouderen te groeien en ze het nodige krediet geven lijkt ons noodzakelijk. Voor de statistieken; de 
achtste Supercup werd voor de achtste keer door Nederland gewonnen, de eindscore van 12 – 25 is veelzeggend. 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 45 
Winnaars: fam.Denie en Jens+Priscilla Van Hoof 
 
3. EVENEMENTENCEL 
Welke activiteiten kan je alvast met stip in je agenda noteren? 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering op 6/9 (zie verder in deze Flitsen) 
 

Recreantentornooi op 21/9 
 

Quiz op 8/11 
Quizmasters Robbie en PJ. Prijs: 7,5 euro/deelnemer. Ploegen van minimum 3 en maximum 6 deelnemers. Je kan 
inschrijven via Twizzit vanaf woensdag a.s. 
 

Rally gedurende het ganse seizoen 
Sven zal terug een rally door Antwerpen organiseren (deze keer langs de kant van ’t Eilandje) die je kan doen 
tussen september 2019 en juni 2020. Voor een boekje rekenen we opnieuw 25 euro en je doet de rally wanneer je 
wil. Je kan inschrijven via Twizzit vanaf woensdag , van zodra de boekjes er zijn bezorgen we ze. 
 

Restaurantdag op zondag 24/11 
Menu: 

 Slaatje van gerookte zalm en scampi 
 Prei roomsoep 
 Steak met champignonsaus  Kroketjes 
 Chocomousse met advocaat 

Prijs: € 30 
Er is mogelijkheid om te kiezen tussen een sessie om 13 u en een om 18 u en per tafel te reserveren. Bij elke sessie 
is het maximum aantal deelnemers 60. 
Inschrijven via Twizzit vanaf woensdag a.s. 
 

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3/1/2020 
Gratis maar vooraf inschrijven via Twizzit is noodzakelijk vanaf woensdag a.s. 
 

Darts op ? 
Voor ons Darttornooi zijn we nog op zoek naar een geschikte datum, maar het zal in samenspraak met Jari meer 
dan waarschijnlijk doorgaan op een zaterdagavond tijdens de zaalcompetitie. We houden jullie op de hoogte. 
 

Tasting en gewestelijkenfuif (enkel eigen leden en familie) op donderdag 30/4/2020 
Omdat we dit seizoen geen bekerfinale moeten organiseren (die gaat door op Scaldis n.a.v. hun 100-jarig bestaan) 
kunnen we op de vooravond van 1 mei deze activiteit organiseren. We proberen voor de tasting de iets betere 
wijnen aan te bieden en serveren daarbij iets meer hoogstaande hapjes. Nadien een fuif uit de oude doos. 
Prijs: 15 euro 
Inschrijven via Twizzit (vanaf 1/1/2020) 
 

Eindeseizoensviering op zaterdag 6/6 
Waarschijnlijk gecombineerd met het Combitornooi dat we vorig jaar wegens omstandigheden dienden te 
schrappen. Net zoals vorig seizoen zal Kitty Palmaerts voor de barbecue zorgen, hiervoor zal je moeten inschrijven 
via Twizzit (vanaf 1/4/2020) 
 

Eten na de wedstrijden van AKC/Luma A 
Nu we een nieuwe degelijke keuken hebben trachten we op zondag na de veldwedstrijden van AKC/Luma A iets te 
voorzien om te eten. Albert en Pat zullen daarvoor zorgen en Peggy wil helpen. We maken het vers op de dag zelf  
De thuiswedstrijden van de kern zijn de volgende (voor de zaal): 

 15/9 tegen Borgerhout/GW, Pat serveert vol-au-vent met frietjes - € 11 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/1aebf83bfe96f189c88d3dc1797921f2 

 29/9 tegen Sikopi, Pat serveert Chili con Carne - € 11 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/dfdc67fcbf2013a3ed7b927851cb4e9b 

 6/10 tegen Ri4A/Deurne, Albert serveert spaghetti à volonté - € 10 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/e3cb8592b531cbe3dc2beb3f5022a08f 

 27/10 tegen Boeckenberg, Albert serveert mosselen met frietje - € 19 
Inschrijven via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9 

 
Voor al deze maaltijden dien je vooraf in te schrijven via Twizzit, dit kan nu al via bovenstaande linken. De linken 
voor de overige activiteiten sturen we je eerstdaags door. 

Pit 
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3. 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 - Marc Covents - Anthe De Pauw - Mitch Huppertz - Liv Lauwers - Emmi Lowyck -  
Rifa Schellens - Danny Thys - Robbie Van Herck - Hayley Vanhee 
 
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 
 

4. GEBOORTE 
Op 20/8/2019 werd Noomi geboren, de dochter van Jiri, zusje van Inky en kleindochter van Chris en Paco.  
Noomi was 49 cm en woog 3.2601 gram. Dochter en ouders stellen het uitstekend en zijn ondertussen terug thuis. 
Van harte proficiat! 

Pit 
 

5. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 
Hieronder al enkele van de populaire webshops. 
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,... 
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,... 
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,... 
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,... 
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,... 
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show 
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,... 
- Food: Pizza Hut, Domino's 
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!  

Sam Bedeer 
 

6. NIEUW LID 
 Deze week kunnen we officieel welkom heten bij onze club: 

 Tom Goddefroy - Diepestraat 3 - 2220 Heist-op-den-Berg - °24-04-1980 - scheidsrechter   
Veel plezier bij onze club. 

Martine 
 

7. BEDANKT 
We willen Joke hartelijk danken voor de schenking van de wijnglazen. Top! 
Kitty van bake & coock zorgde zaterdag jl voor een heerlijke receptie en stond dan ook nog eens de helft van de 
kosten af aan het kunstgrasproject van AKC/Luma. Super! 

Pit 
 
8. TE WEINIG VOLK OP OPENINGSRECEPTIE 
We kunnen er niet omheen, in tegenstelling tot wat onze voorzitter in zijn speech zette vinden we het niet kunnen 
dat er zo weinig volk naar onze openingsreceptie kwam en dan voornamelijk mensen zij die ingeschreven hadden 
maar niet kwamen opdagen. We overwegen om in het vervolg een bedrag te laten betalen bij inschrijving, een 
beetje respect om te komen als je inschrijft is nog niet teveel gevraagd dachten we 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

vrijdag 13 september 2019 20:00 BVB 1/16 Fin ASKC AKC/luma 

zaterdag 14 september 2019 0:00 U19 1 Afd B VELD AKC/Luma U19 A vrij 

zaterdag 14 september 2019 15:30 U19 1 Afd C VELD AKC/Luma U19 B HOBOKEN/MERCURIUS U19 

zaterdag 14 september 2019 10:00 U12 1 Afd A VELD VOBAKO U12 A AKC/Luma U12 A 

zaterdag 14 september 2019 14:10 U16 1 Afd A VELD VOBAKO U16 B AKC/Luma U16 A 

zaterdag 14 september 2019 13:00 U14 1 Afd B VELD SPARTACUS/NDN U14 A LEUVEN U14 B 

zaterdag 14 september 2019 14:00 U14 Afd 2C VELD SPARTACUS/NDN U14 B LEUVEN U14 C 

zondag 15 september 2019 9:45 1STE GEW A - VELD AKC/Luma 2 ASKC 2 

zondag 15 september 2019 11:00 1STE GEW B - VELD AKC/Luma 3 BORGERHOUT/GW 2 

zondag 15 september 2019 15:30 TOPLEAGUE A - VELD AKC/Luma A BORGERHOUT/GW A 

zondag 15 september 2019 14:00 TOPLEAGUE B - VELD AKC/Luma B BORGERHOUT/GW B 

zondag 15 september 2019 12:40 TOPLEAGUE C - VELD AKC/Luma C BORGERHOUT/GW C 

zondag 15 september 2019 9:30 2DE GEW A - VELD MINERVA 4 AKC/Luma 4 

zondag 15 september 2019 10:00 U12 Afd 2A VELD APPELS U12  AKC/LUMA U12 B 

 

VERDELING VELDEN VOLGENDE WEEK 
 
Dag Datu Van Tot Veld 1 Wat Veld 2 Wat Veld 3 Wat 
Maandag 2/sep 20:00 22:00 Kern Training Kern Training Kern Training 
Dinsdag 3/sep 18:00 20:30 U16 Training         
    18:30 20:00     U12 Training U12 Training 
    20:00 21:30     U19 Training U19 Training 
Woensdag 4/sep 18:30 20:00 U8-U10 Training U12 Training U14 Training 
    20:00 22:00 Kern Training Kern Training Kern Training 
Donderda 5/sep                 
Vrijdag 6/sep 18:30 20:00 U16 Training U19 Training U19 Training 
    20:00 22:00 Kern Training Kern Training Kern tot 20:45 Training 
    20:45 22:00 Kern Training Kern Training C-ploeg Training 
Zaterdag 7/sep 14:00 15:00         U6-U8-U10 Training 
    13:00 15:00 U19A Wedstrij         
    15:00 17:00 U19B Wedstrij         
Zondag 8/sep 9:30 11:00     AKC/Luma 4   Wedstrijd   

 

Spreuk van de Weuk 
d’Ollanders de Super Cup, 
en wij … een Super Pub !! 
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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 
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Herinnert u zich deze foto’s nog … WORLD CLEANUP DAY 2018. 
Met de hulp van 30 vrijwilligers vulden we toen 12 vuilniszakken. 

Leuk detail, AKC/LUMA ontving 2 €/deelnemer 
via Buurtboost – stad Antwerpen – Stadsmakers. 

Ook dit jaar nemen we deel met onze sportclub op 21/9/2019. 
U komt toch ook … tussen 10.00 – 17.00 uur  

 tot dan! 
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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   
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 
 

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. Loting jeugdbekers 
Vorige week werd er geloot voor de jeugdbekers. Volgende wedstrijden kwamen uit de bus: 
U19: 02/10 – 1/8 finale: AKC/Luma - Scaldis 
U16: 25/09 – 1/8 finale: AKC/Luma - Rijko 
U14: 02/10 – 1/8 finale:  Spartacus/NDN-AKC/Luma - Sikopi 
U12: 11/09 – 1/16 finale: Leuven – AKC/Luma 
U10: 28/09 – 1/8 finale: AKC/Luma - Putse 
Veel succes aan alle ploegen. 
 

3. Opening nieuw clubhuis 
Op zaterdag 31 augustus werd ons nieuwe clubhuis officieel geopend. Gedurende de dag speelden onze 
jeugdploegen oefenwedstrijden tegen onze Nederlandse vrienden van Top-Arnemuijden en Kwik. Vanaf 19u00 
begon dan de officiele receptie ter gelegenheid van de opening. Alhoewel de opkomst, ondanks de vele 
inschrijvingen, maar matig was, werd het toch een top-avond op onze nieuwe locatie. Laat er zo maar vele volgen. 
Nu de werken aan ons nieuwe complex bijna zijn afgerond is het tijd om aan het nieuwe kamp te beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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4. AKC/Luma-Testen 
Zaterdag 14 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten, voor het eerst 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.  
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
 Testen vanaf 10u00, inschrijven tot 14u00 
 Prijsuitreiking rond 16u00 
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub. 

We zijn nog op zoek naar: 
 mensen die vanaf 9u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen 
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag) 
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden? 

Graag een seintje aan Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) of iemand anders van de JEC als u graag hier of daar 
wil inspringen.  
 

5 World Cleanup day 
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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 
Wo 04/09 1e woensdagtraining U8+U10 
Za 07/09 training:  U6, U8+U10 
Wo 11/09t training U8+U10 
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Za 14/09 AKC/LUMA-Tests (aparte info via de flitsen) met daarna hotdog 
Training voor U6 met daarna hotdog 
Spelers U6, U8 en U10 krijgen uitnodiging mee voor vriendjesdag van 21/09  

U8+U10 
U6 
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 

Wo 25/09 Training U8 en U10 
Za 28/09 Bekerwedstrijd U10 thuis tegen Putse 

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  Training + smoutebollen U6, U8+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 7 september 2019 

Competitie 
14u00: U12 Afd A: Catba - AKC/Luma A 
13u00: U12 Afd 2A: Hoboken/Mercurius - AKC/Luma B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
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: 12u30 op Hoboken/Mercurius of 13u30 op Catba jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
HMKC: Hoofdfrontweg, 17 (Fort VIII), 2660 Hoboken GSM: 0498 83 77 30 

Catba: Sportvelden Boterlaar, Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne  Tel.: 0493 51 40 51 

 
14u30: U14 Afd B: Hoboken/Mercurius - Spartacus/AKC/Luma A  
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 13u30 op Hoboken/Mercurius jeugdleiders: Kim, Geert + Pieter 
Hoofdfrontweg, 17 (Fort VIII), 2660 Hoboken GSM: 0498 83 77 30 

 
11u00: U16 Afd A: Kwik A - 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: 10u00 op Kwik  jeugdleiders: Jan en Demy 
Sportcentrum Kwik Indoor, Fortsteenweg, 111 2170 Merksem  Tel.: 03 644 73 96 
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13u30: U19 Afd B: AKC/Luma A – Technico 
15u30: U19 Afd C: AKC/Luma B – KCBJ 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
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: 12u30 op AKC/Luma  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron, Eddy 
 

Zondag 8 september 2019 

Competitie 
11u30: U14 Afd 2C: Verde - Spartacus/AKC/Luma B 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 10u30 op Verde  jeugdleiders: Kim, Geert + Pieter 
Sportcentrum Wilrijkse Plein, Vogelzanglaan, 6 2020 Antwerpen   

 

Woensdag 11 september 2019 

Beker van België  
19u00: U12: Leuven - AKC/Luma B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd wie mee gaat voor deze bekerwedstrijd. 
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: 18u30 op Leuven  jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
Van Hovestadion, Albert Dejonghestraat, 2 3010 Kessel-Lo  

Wegens wegenwerken de volgende alternatieve route: 
Vanuit Antwerpen E19 naar Brussel-Ring (richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Vanuit Oost-Vlaanderen E40 naar Brussel-Ring 
(richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Op de E314 neem je afslag 17-Winksele, richting Winksele/Leuven. Op het einde van de 
afrit sla je rechtsaf naar de Brusselsesteenweg/N2 (borden naar Leuven). Ga verder op de N2. Na de verkeerslichten aan KBC sla je linksaf naar de 
Den Boschsingel/R23 (richting Diest). Ga verder op de R23. Op het einde (aan Inbev, hier zijn ook verkeerslichten) volg je de 2 linkerrijstroken om 
schuin linksaf te slaan naar de Vuurkruisenlaan/N2. Ga verder op de N2 (richting Diest). Aan de zesde verkeerslichten (aan je rechterkant heb je een 
apotheek) sla je rechtsaf naar de Rerum Novarumlaan.  Deze straat volg je tot aan de kruising met de Platte Lostraat.  Je slaat rechtsaf en je volgt 
deze straat tot helemaal op het einde (je kan niet meer verder rechtdoor rijden, is éénrichtingsverkeer).  Je slaat rechtsaf en je bevindt je in de Albert 
Dejonghestraat. Aan je linkerkant, net voor de rotonde, vind je onze kantine en velden (kunstgras), Albert Dejonghestraat 2 te Kessel-Lo. 
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