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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

BOECKENBERG – AKC/LUMA : 20 – 22 
Onverwacht, maar o zo mooi! 

Fanions bedanken hun captain met fantastisch korfbal! 
 
Aanval: Sayer (4) – Lars (8) – Maite (1) – Shari (0) 
Verdediging: Jari (3) – Siebe (2) – Jiska (3)  – Thalia (1) 
Ingevallen: Rafke 
Scheidsrechtersduo: Tina en Bjorn 

 
 

1 0 - 1 Lars inloop  1 6 - 9 Jari achter 
3 0 - 2 Lars vrijworp  2 6 - 10 Jiska schot 
4 1 - 2 Jesse schot  3 6 - 11 Sayer schot 

16 1 - 3 Siebe schot  3 7 - 11 Nikki schot 
17 2 - 3 Voorneveld schot - 8 7 - 12 Siebe schot 
17 2 - 4 Lars vrijworp  9 8 - 12 Brend schot 
19       Jari mist stip  9 8 - 13 Maite schot 
20 2 - 5 Jiska schot  10 8 - 14 Lars inloop 
21 3 - 5 Lisa schot  11 9 - 14 Lisa schot 
22 3 - 6 Lars schot  13 9 - 15 Thalia schot 
25 3 - 7 Sayer schot  14 9 - 16 Sayer stip 
30 4 - 7 Lisa schot  15 10 - 16 Nikki inloop 
31       Jesse mist stip  16 11 - 16 Jesse korte kans 
33 5 - 7 Lisa schot  16 11 - 17 Jari schot 
34 5 - 8 Sayer stip  16 12 - 17 Nikki schot 
35 6 - 8 Nikki stip  17 12 - 18 Lars korte kans 

       17 13 - 18 Sara achter 

       18 14 - 18 Jesse schot 

       19 14 - 19 Lars schot 

       21 15 - 19 Lucas korte kans 

       23 16 - 19 Jese achter 

       24 16 - 20 Jari stip 

       25 17 - 20 Nikki inloop 

       25 18 - 20 Jolien schot 

       26 18 - 21 Jiska schot 

       29 19 - 21 Jesse vrijworp 

       33 19 - 22 Lars achter 

       35 20 - 22 Nikki stip 
 
 
 
 

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

  
Nummer 4                                    Jaargang  96                      9 september 2019 
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We dachten dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen, maar… 
We gaan het niet onder stoelen of banken steken dat we onze bedenkingen hadden bij deze eerste wedstrijd. We 
zijn met het afhaken van Jarre en Shiara (Deetos) en Jade en Elke (gestopt) 4 fanions gestopt, vorige week liep het 
nog niet echt tegen DOS’46 en we dienden de competitie aan te vatten tegen twee van de in onze sterkste 
tegenstrevers in onze competitie. 
Dat we over heel wat jeugdig talent beschikken is een waarheid als een koe, maar hoe zouden we al die jeugd 
kunnen inpassen bij onze “oudjes” Jari, Sayer en Maite en we rekenen daar zelfs Jiska bij 😊. Neem daar dan nog 
bij dat onze captain een rijkelijk aanbod kreeg om bij ’s werelds beste club Fortuna.te gaan spelen, maar zijn 
AKC/Luma-hart liet spreken en zijn ploeg niet in de steek liet en je zal begrijpen dat het niet de beste mogelijke 
omstandigheden waren om aan de eerste competitiewedstrijd te beginnen. 
We hadden zoiets van “We gaan zien wat het wordt en onze spelers zeker niet afkraken indien ze de eerste 
wedstrijd worden weggespeeld” en hadden ons al neergelegd bij een eventuele nederlaag. 
Onze skipper had voor de wedstrijd nog een fantastisch speechke achter de hand om zijn teamgenoten te 
motiveren en alleen daarvoor al is en blijft hij hét boegbeeld van AKC/Luma. Tonnen geld opzij zetten en niet bij 
dé topploeg in Nederland gaan korfballen bewijst dat hij geboren is met een rood-wit hart. Chapeau voor wat Jari 
voor onze vereniging doet, we krijgen er zelfs tranen van in de ogen wanneer we dit stukje op papier zetten. 
 
Ongeziene inzet van onze fanions 
Al het vorige verdween in het niets toen we AKC/Luma uit de startblokken zagen schieten. Ons goudhaantje Lars 
was goed voor een twee op twee en we waren vertrokken voor een schitterende wedstrijd, nooit zou Boeckenberg 
nog langszij komen. Sayer liet het ene vak draaien, Lars nam de schuttersrol op zich (8 speeldoelpunten, 2 
uitgelokte stippen en 2 afgekeurde doelpunten – wie doet beter?) Onvoorstelbaar aan welk percentage hij afwerkte, 
we wisten dat Larske goed was, maar zo goed, dat hadden we niet durven dromen. Beide dames vervulden hun 
taak meer dan naar behoren. De inzet en wilskracht van Maite was ongezien. Ze deed Sarah zowaar “verkleinen” 
en was met minstens de helft van de rebounds weg tegen de rebound queen van Boeckenberg. Ze scoorde dan ook 
nog eens een belangrijke treffer. Super wedstrijd van onze international. Sharike deed wat wij van haar 
verwachten, vol inzet spelen, altijd aanspeelbaar zijn en keurig verdedigen, zo kennen we haar. Knap meid! 
 
In het andere vak nam onze “lange” ruimschoots de maat van ex-international Rik Voorneveld. Jari orkestreerde 
zijn vak op onnavolgbare wijze. Hij pakte zowat alles wat er te pakken was, liet Rik slechts 1 doelpunt aantekenen 
en legde er zelf drie in het mandje. Eén van ’s werelds beste spelers, onze bloedeigen Jari, is vanaf de eerste 
wedstrijd goed op weg om terug een gooi te doen naar de titel van “Korfballer van het jaar”. Te vroeg om zulke 
uitspraken te doen zal je misschien stellen, niets is echter minder waar, na een formidabel WK van onze skipper 
gaat hij door op zijn elan en brengt hij zijn vak en team naar grote hoogte. Knap gast! 
 
Zijn medespeler Siebe speelde eveneens een dijk van een wedstrijd en gaf zijn tegenstrever geen enkele kans, 
topwedstrijd van de jongste De Ley-brother. En dan hadden we natuurlijk ook nog Jiska die tegen de beste Panter-
dame Nikki Schilders kwam te staan. Zij trok haar streng en deed waarvoor ze in de ploeg staat: scoren! Drie 
treffers kwamen uit haar handen, altijd in beweging, kortom ons kwikzilveren kleintje speelde een formidabele 
partij en is van goudwaarde voor onze plloeg! En tot slot hadden we ook nog Thalia, die waarschijnlijk tot haar 
eigen verbazing plots een zekerheid werd binnen het geheel. Ze heeft er heel wat aan gedaan om “scherp” te staan 
en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het op aanraden van onze coaches iets rustiger aan doen en zeker 
zijn in de passing is zeker geen schande, Thalia weet wat ze kan en wat ze niet kan en doet wat de coachen haar 
vragen. Thalia scoorde de 9 – 15, een belangrijk doelpunt en daarmee was gans AKC/Luma tevreden! 
 
Inzet en mentaliteit haalden het van individueel talent 
Dat het individueel talent van Boeckenberg misschien groter is dan dat van AKC/Luma is waar, met toppers als 
een Jesse, Rik, Brend, Nikki en Lisa hebben ze heel wat schotkracht in de rangen, maar de Panters konden met 
dat individueel talent niet op tegen de fighting spirit van rood-wit. AKC/Luma was de ploeg die “wilde winnen”, de 
“over-mijn-lijk” mentaliteit kenmerkte ons team. De talrijk opgekomen supporters hebben genoten van jullie 
prestatie en waren zondag jl fier op hun team. De staande ovatie na de wedstrijd was dan ook meer dan verdiend. 
 
Niet gaan zweven 
We beginnen uitstekend, we halen misschien twee onverwachte punten, maar we mogen zeker niet gaan zweven. 
Volgende week spelen we voor het eerst een competitiewedstrijd op onze nieuwe kunstgrasvelden en komt 
Borgerhout/GW op bezoek. Wij rekenen hen mee tot de beste ploegen in de competitie en het zal dus zaak zijn om 
net zoals vorig weekend de wedstrijd van minuut één geconcentreerd te beginnen en de Okapi’s niet in spel te 
laten komen. Ook Borgerhout/GW heeft zich versterkt maar met dezelfde ingesteldheid als vorige zondag moet er 
veel mogelijk zijn. 
 

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 
 

Vrijdag 13 september (Beker van België) 
 

20:00 u : ASKC A - AKC/LUMA A 
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  
 

Zondag 15 september 
 
 

15:30 u : AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A (Veld 1) 

14:00 u : AKC/LUMA B – BORGERHOUT/GW B (Veld 1) 
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  

 
12:40 u : AKC/LUMA C – BORGERHOUT/GW C (Veld 3) 
Grootaert Yent’l - Merckx Jana - Rottiers Jade - Sporen Niki - Vanherck Elke - Verlaak Kathleen 
Deloffer Jenthe – Dewinter Quinten - Duchesne Andreas - Harrus Wim - Mollet Simen – Van Herck Robbie – 
Verbruggen Pieter-Jan 
 

09:45 u : AKC/LUMA 2 – ASKC 2 (Veld 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 
 

11:00 u : AKC/LUMA 3 – BORGERHOUT/GW 2 (Veld 2) 
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 
 

09:30 u : MINERVA 4 - AKC/LUMA 4 
Duchesne Martine - Pals Sandra - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Coninck Tim - De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robbrecht - Schellens Eric - Van Harneveldt Robert 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Vrijdag jl vond onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Er waren 39 aanwezigen en 11 volmachten, veel te 
weinig voor een club als de onze dus. Zoals we al enkele jaren aan een stuk schrijven: het is niet de bedoeling dat 
een select groepje van altijd dezelfde mensen beslissingen moet nemen die voorgesteld worden door de raad van 
bestuur (vanaf het bestuursorgaan genoemd). Moeten we concluderen dat we als bestuursorgaan zo goed doen dat 
niemand commentaar heeft en iedereen alles goed vindt wat wij beslissen, dat kan natuurlijk ook, maar dan 
zouden we graag hebben dat diegenen die niet aanwezig waren zich onthouden van elke commentaar, je had je 
zegje vrijdag jl kunnen komen doen. 
 
De vergadering begon met een kort overzicht van het vorige seizoen en wat we verwachten van het komende 
seizoen door onze voorzitter, Marc Bocxstael. 
 
Daarna nam onze ondervoorzitter, ondergetekende, het woord om enkele personen in de bloemetjes te zetten. De 
integrale tekst vind je op de volgende pagina. 
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Alvorens van start te gaan met de eigenlijke Jaarlijkse Algemene Vergaderi ng zou ik enkele AKC-
ers in de bloemetjes willen zetten. 
 
In de eerste plaats het bouwteam van AKC/Luma en in het bijzonder Kristel, die het geheel vorm 
heeft gegeven en die tot ieders tevredenhei d onze kantine omtoverde tot een gezell ige chalet waar het 
heerlijk vertoeven is. Onder het toeziende oog van Kristel bouwde Jiri Springael een fantastisch 
toogmeubel , volledig uitgewerkt door Kristel waarop we terecht fier kunnen zijn. De technische 
hoogstandjes in onze kantine zijn eveneens mede haar                   werk. Voor de uitvoering van de werken was het 
echtgenoot Bert die zijn beste beentje voorzette en heel wat uren in onze nieuwe kantine heeft 
doorgebracht om alles rond te krijgen. Hij was de man die wist van aanpakken en die de grote 
middelen inzette. Kortom we waren blij dat we mensen van Casa Projects in ons midden hadden, zonder 
hen was dit nooit gelukt. 
En dan was er natuurlijk ook ons aller voorzitter - Marc Bocxstael - die voor het grootste gedeelte van 
het werk zorgde. Bert en ik hebben Marc meer gezien dan Carine de voorbije maanden. Zij vond dat 
blijkbaar niet zo erg... 
Dagen heeft hij op AKC gezeten, hij heeft er net niet zijn nachten doorgebracht. Hij heeft zich - net 
zoals dat bij onze vorige kantine 22 jaar geleden het geval was - volledig achter het project geschaard 
en alles op zich genomen, niet alleen om alle werken uit te voeren maar ook om achter de schermen de 
strijd aan te gaan met de Provincie. Marc stond op zijn strepen en heeft niet alles, maar toch heel veel 
gedaan gekregen . De samenwerki ng verliep niet altijd even vlekkeloos maar een kerel als onze voorzitter 
zet je niet in het zak laat dat duidelijk zijn. 
We beschikken momenteel over  één van de prachtigste accomodaties in korfballand en we 
willen daarvoor in het bijzonder Kristel, Bert en Marc van harte feliciteren. Mag ik een geweldig 
applaus voor deze heilige drievuldigheid aub. Bert en Kristel werden zaterdag jl al beloond met een 
geschenk maar we vinden dat we ook onze voorzitter niet met lege handen l')aar huis mogen sturen. 
Er waren natuurlijk nog een hele reeks andere personen die mee hebben bijgedragen tot het slagen 
van dit bouwproject. We gaan ze hier niet allemaal opnoemen, we beperken ons tot nog één iemand, 
namelijk Franky de Meester. 
In zijn laatste maanden als bestuurder van onze club heeft hij zich nog tot het uiterste ingespannen om 
overal waar nodig in te springen en te helpen, al was het maar als lomp gewicht om op een bank te gaan 
zitten die Bert ineen aan 't steken was. Het maakte hem allemaal niet uit. En zo kennen we Franky: hij was 
liefst 44 jaar lid van onze raad van bestuur en heeft daar altijd een actieve rol vervult. Niet "erbij zitten 
om erbij te zitten" maar altijd hard werkend . Jarenlang heeft hij de niet benijdenswaardi ge taak 
van wedstrijdsecretaris op zich genomen. Uitzoeken of de wedstrijden allemaal ju ist 
geprogrammeerd waren, ervoor zorgen dat alle wedstrijdformulieren correct en tijdig aanwezig 
waren, ervoor zorgen dat er altijd en overal scheidsrechters waren, onderhandelen met clubs 
om data te verzetten waren maar enkele van de taken die hij uitvoerde. Hij werd na Raymond onze 
ploegafgevaardi gde (de nieuwe Raymond maar dan veel beter) en ook dat deed hij met uiterste 
precisie. Alle kernspelers konden steeds beroep doen op Franky voor een snoepje, water, sportdrank, een 
zakdoekje, noem maar op, ik denk dat ik hem zelfs eens zag zoeken naar een maandverband ... 
Ook binnen het bestuur was hij een drijvende kracht en een man met ideeën. "Klinkt het niet dan botst het" 
was zijn leuze, maar dat namen we er graag bij. Regelmatig ging hij in de clinch met sommige van onze 
bestuurders en hij beschermde misschien net iets teveel de KBKB, maar hij heeft een gouden hart en 
is altijd bereid om te praten en zijn mening te herzien wanneer het nodig was. 
I k  kwam samen met onze voorzitter 33 jaar geleden in het bestuur en al die jaren hebben wij een 
uitstekende band gehad met Franky. Het is dan ook met heel veel spijt in het hart dat we van Franky 
binnen onze raad van bestuur afscheid moeten nemen. 
Ik schreef het vorig jaar al: wat ga je met al je vrije tijd doen vriend, je gaat gegara deerd Irma op de 
zenuwen werken want je kan niet alle dagen met je vriendje Bo in den auto stappen en wat gaan rondrijden  
Dat je nog evenveel op AKC zal blijven komen is zeker 
dat je de taak van ploegleider nog met evenveel goestong zal blijven doen is ook zeker 
dat je ons nog zal helpen als we je nodig hebben is ook zeker 
dat je Andreas en mij zal bijstaan als we iets niet weten. i.v.m.wedstrijden  is ook zeker 
dat we die gezell ige vergaderi ngen met jou en de daarbij horende Choufkes gaan missen is nog meer 
zeker. 
 
We vragen het je nog 1 keer en dan nooit meer: Franky zou je toch niet nog een jaartje in de raad van 
bestuur willen blijven, we hebben je daar echt nog nodig. En als je stelt: “Ik word daar veel te oud voor’ 
moeten we je zeggen "Chris blijft ook nog". Ook haar kunnen we niet missen, maar zij doet gelukkig nog 
verder. 
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We gaan echter niet op je antwoord wachten, het is al genoeg gevraagd en we weten dat je niet 
meer terugkomt daarom zouden wij, de leden van de raad van bestuur, je een geschenk wi llen aanbieden 
voor al de jaren trouwe dienst. · 
Je hebt het verdiend mijn vriend en nog meer het massale applaus dat je hier zonder enige twijfel 
van alle aanwezigen zal krijgen. 
Merci Franky! 
 
Het stembureau wordt als volgt samengesteld: 

 Bob Jassin 
 Birger Bocxstael 
 Murielle Cooreman 

 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 8 september 2018. 

 Geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag van vorige Algemene Vergadering. 
 Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
 Kennisgenomen, geen opmerkingen 
 De verslagen worden aanvaard 

 

2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
 Kennisgenomen 
 Jeugd Technische Cel: toevoegen als lid Anke Bocxstael 
 Zaalcompetitie: U19 speelde finale en werd Kampioen van België 
 Toogploegen zondagvoormiddag: toevoegen Ouders van jeugdteams 
 Het verslag wordt aanvaard 

 

3.          Interpellaties. 
 Nihil 

 

4.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
 Het comité bestond uit Anne Duchesne, Ida Jobe en Anneke Van Peteghem. 

Zij hebben op 5 september 2019 het kasboek van de penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd. 
 

4.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2018-2019. 
 De jaarrekeningen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 

4.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
 De penningmeester en de bestuurders worden ontlast voor hun beleid in zijn totaliteit voor het seizoen           

2018-2019. 
 

5.1        Goedkeuring wijziging in het Huishoudelijk Reglement betreffende de inningsperiode van de 
lidgelden. 

 Goedgekeurd – lidgelden zullen in de toekomst geïnd worden begin september over de periode van                    
 1 augustus tot 31 juli.  

 

5.2. Aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving 
 De vergadering geeft toestemming om de statuten aan te passen, het gaat enkel om wijziging van 

benamingen. 
 

5.3.       Vaststelling van de bijdragen voor 2019-2020. 
De Raad van Bestuur stelt voor om jaarlijks in lijn te blijven met de levensstandaard en dus voor het 
competitiejaar 2019-2020 de lidgelden aan te passen als volgt: 
Senioren  140 naar 150 EUR  
U19-U16-U14-U12   140 naar 150 EUR 
U10  110 naar 115 EUR 
U8    90 blijft   90 EUR 
U6    80 blijft   80 EUR 
Adherenten  110 naar 120 EUR 
Recreanten  115 blijft 115 EUR 
Supporters    80 blijft   80 EUR 
Steunende leden  110 naar 120 EUR 
Korting voor meerdere jeugdleden van 1 gezin: 2e kind -30 EUR, 3e kind -40 EUR 
Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 
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5.4.       Vaststelling van de begroting voor 2019--2020. 
 De begroting wordt goedgekeurd. 

 
 
6.1.       Verkiezing van bestuursleden. 

 Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar, ze waren uittredend en herkiesbaar: 
De Ley Bert (50/50), Denie Bjorn (50/50), Duchesne Andreas (50/50), Duchesne Martine (50/50), Van Dyck 
Patrick (50/50), Van Riet Christiane (50/50) 

 Kandidatuur werd ontvangen: Verbruggen Pieter Jan (50/50) wordt verkozen voor een periode van 1 jaar. 
 Uittredend en niet herkiesbaar: de Meester Franky 

 
6.2.       Verkiezing van de voorzitter. 

 Marc Bocxstael wordt unaniem herkozen als voorzitter met 50/50 stemmen. 
 
7.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2019-2020. 

 Het Comité van Toezicht wordt gevormd door Irma Pooters, Murielle Cooreman, Marina Van de Leur met 
Monique Vleminckx als reserve. 
 

8.          Varia. 
 Agnes de Boer: kan er op de plaats van de speeltuin een sporthal komen? 

Antwoord: onmogelijk, een dome over het kunstgrasveld is ook niet toegelaten door de Provincie. 
 Sandra Pals: blijft de put voor waterinzameling achter het clubhuis, dat is gevaarlijk voor onze kinderen? 

Antwoord: in de put komt de afwatering van de kunstgrasvelden en de grasvelden bij hevige regenval. 
Het grasveld achteraan zal ook terug aangelegd worden omdat het nu in slechte staat is. 

 Birger Bocxstael: komt de tribune er naast het speelveld? 
Antwoord: het project werd goedgekeurd door de Provincie maar er is momenteel geen budget bij de 
Provincie voor de uitvoering.  AKC zelf betalen was te duur. 

 Christel Hufkens: kan er druk gezet worden om de schermen langs de autostrade te laten plaatsen? 
Antwoord: het zal nog minstens 5 jaar duren voor er iets aan gedaan wordt. 

 AKC 100 jaar in 2021. 
Eric Claessens en Eric Duchesne zullen de organisatie op zich nemen.  Pit Van Dyck wordt 
aanspreekpersoon vanuit het Bestuursorgaan (RvB).  Wij zoeken nog medewerkers. 

 
Marc Bocxstael dankt iedereen voor het vertrouwen, de interesse en de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Einde: 21u40 
 
Chris Van Riet, verslagever  
i.o. van Martine Duchesne Secretaris 

               Marc Bocxstael 
                                                                                               Voorzitter 

 
Wedstrijden 
Van ’t weekend ging de veldcompetitie van start. Onze jeugdploegen deden het met wisselend succes: de U19A 
speelden Technico weg en ook de U19B wonnen hun partij tegen KCBJ, de U16 waren niet opgewassen tegen een 
sterk Kwik, de U14A wonnen hun partij op HMKC en van de U14B werd de uitslag niet doorgegeven… Onze beide 
U12-ploegen sloten winnend af, knap van deze ploegjes. 
 
AKC/Luma 4 was de eerste seniorenploeg die op ons kunstgrasveld competitie mocht spelen. Zij verloren 
weliswaar hun wedstrijd met 7 – 13 maar speelden toch een keurige partij. Rob Dewinter was de eerste man die de 
mand op het kunstgrasveld wist te doorboren, bij de vrouwen was die eer voor Sandra Pals. 
 
AKC/Luma 2 en 3 wonnen makkelijk hun partijen tegen Kwik 2 en Minerva 2. Onze B-ploeg speelde een mooie 
partij op Boeckenberg en kon uiteindelijk vrede nemen met 1 punt, een juiste uitslag o.i. Het waren voornamelijk 
de heren die het leeuwenaandeel van de doelpunten voor hun rekening namen. Raf en Levi tekenden met ieders 4 
treffers voor de eerste 8 doelpunten, daarna was er ook nog Dennis met 3 en Brooklyn met 1 die de bordjes op een 
12 – 12 eindstand wisten te hangen. Knappe wedstrijd van onze B-ploeg! 
 
Onze A-ploeg ging furieus van start en zou dat tempo een ganse wedstrijd aanhouden. Ze lieten het veel sterke 
gewaande Boeckenberg niet in de wedstrijd komen en sloten af met een oververdiende en eerder onverwachte 
overwinning. Sublieme start van de veldcompetitie! 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 44 
Winnaars: Valerie Caudron en Simonne Debéve 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Hilde Diels, Karin Bulens, Chris Van Riet, Kristel Janssens, Thierry Mertens, Anneke Van Peteghem, 
Cindy Van Gullik, Kristel Van Oeckel 
Bedrag: € 3,5 
 

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 

MAALTIJD NA DE WEDSTRIJD VAN AANSTAANDE ZONDAG 
 15/9 tegen Borgerhout/GW, Pat serveert vol-au-vent met frietjes - € 11 voor volwassenen - € 6 kinderen 

Inschrijven via een mailtje aan Pit: patrick.van.dyck@gmail.com uiterlijk op dinsdag 10/9.  
Vermelden: aantal volwassenen – aantal kinderen en gewenst uur (18:00 – 18:30 – 19:00) 

 

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 https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f 
 

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 https://app.twizzit.com/v2/public/form/5bb86189252998e612c3b9c80d3bc739, 
van zodra de boekjes er zijn bezorgen we ze. 
 

Restaurantdag op zondag 24/11 
Volwassenen: Slaatje van gerookte zalm en scampi - Prei roomsoep - Steak met champignonsaus  en kroketjes - 
Chocomousse met advocaat - Prijs: € 30.  
Er is ook een kindermenu voorzien aan 10 euro: preiroomsoep – kaaskroketjes - ijsje 
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 https://app.twizzit.com/v2/public/form/d5cbd0dbc330afa37663f2f485f6886f 
 

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3/1/2020 
Gratis maar vooraf inschrijven via Twizzit is noodzakelijk: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419 
 

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): 

 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 

 
Pit 
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5. WEDSTRIJDFORMULIEREN 
Gelieve er rekening mee te houden dat Franky de Meester vanaf heden geen deel meer uitmaakt van de raad van 
bestuur (het bestuursorgaan). Deze taak wordt vanaf nu uitgevoerd door Andreas Duchesne. Formulieren moeten 
echter nog altijd bij Franky binnengebracht worden! 

Pit 
 

6. 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 
 

7. NIEUWE LEDEN 
Deze week kunnen we weeral 2 nieuwe spelende leden melden voor onze club: 

 Sandra Schoonvaere  °16-07-1972     (komt terug AKC/Luma 2 aanvullen) 
 Tim De Coninck  °28-11-1976    (komt AKC/Luma 4 vervoegen) 

Ook hebben we een nieuwe supporter: 
 Joke Bonte - mama van Lotte Audenaert 

Veel korfbal- en supporterplezier. 
Martine 

 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

U19 1 Afd B VELD AKC/Luma U19 A TECHNICO U19 36  7 
U19 1 Afd C VELD AKC/Luma U19 B KCBJ U19  14  10 
U12 1 Afd A VELD CATBA U12 AKC/Luma U12 A 3  4 
U12 Afd 2A VELD HOBOKEN/MERCURIUS U12 AKC/LUMA U12 B 2  4 
U16 1 Afd A VELD KWIK U16 A AKC/Luma U16 A 15  9 
U14 1 Afd B VELD HOBOKEN/MERCURIUS U14 A SPARTACUS/NDN U14 A 2  7  
U14 Afd 2C VELD VERDE U14  SPARTACUS/NDN U14 B   
2DE GEW A - VELD AKC/Luma 4 HOEVENEN 3 7  13 
TOPLEAGUE A - VELD BOECKENBERG A AKC/Luma A 20  22 
TOPLEAGUE B - VELD BOECKENBERG B AKC/Luma B 12  12 
1STE GEW B - VELD KWIK 2 AKC/Luma 3 10  23 
1STE GEW A - VELD MINERVA 2 AKC/Luma 2 5  14 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 
zaterdag 21 september 13:30 U12 1 Afd A VELD AKC/Luma U12 A AGO AALST U12  
zaterdag 21 september 14:30 U12 Afd 2A VELD AKC/LUMA U12 B RIJKO U12 B 
zaterdag 21 september 15:30 U16 1 Afd A VELD AKC/Luma U16 A KCBJ U16 
zaterdag 21 september 14:00 U14 Afd 2C VELD SPARTACUS/NDN U14 B AGO AALST U14 B 
zaterdag 21 september 13:00 U14 1 Afd B VELD SIKOPI U14 A SPARTACUS/NDN U14 A 

zondag 22 september 11:00 1STE GEW B - VELD AKC/Luma 3 SCALDIS 2 
zondag 22 september 9:45 2DE GEW A - VELD AKC/Luma 4 VOORWAARTS 4 
zondag 22 september 9:15 1STE GEW A - VELD FLORIANT 2 AKC/Luma 2 
zondag 22 september 15:30 TOPLEAGUE A - VELD FLORIANT A AKC/Luma A 
zondag 22 september 14:00 TOPLEAGUE B - VELD FLORIANT B AKC/Luma B 
zondag 22 september 12:40 TOPLEAGUE C - VELD FLORIANT C AKC/Luma C 
zondag 22 september 11:30 U19 1 Afd B VELD LEUVEN U19 AKC/Luma U19 A 
zondag 22 september 10:45 U19 1 Afd C VELD GANDA U19 AKC/Luma U19 B 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 
 

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 
 

Nieuwe leden 
 
 
 
Ook deze week kunnen wij 2 nieuwe leden verwelkomen bij onze 
vereniging.   
Lian Kurti, broer van Eris en Jara komt onze U12 vervoegen en ook 
het meisjescompartiment van onze U12 krijgt versterking want we 
heten ook Floor Vinck welkom. We wensen beiden heel veel plezier bij 
AKC/Luma. 
 
 
 

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. Hangloten worden Sint-doosjes 
Op onze oude locatie begonnen wij in september met de verkoop van hangloten. 
Voor de prijs van €1 kon je een lot kopen en je had altijd prijs. 

Dit jaar brengt de JEC Sint-doosjes, het principe blijft 
hetzelfde: €1 en altijd prijs. Lieve ouders en andere 
sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw 
goed hart en koop lootjes. 
 

JEUGDFLITSEN 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 14 

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.  
 
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 
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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 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 
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/Spartacus 

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 
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5 World Cleanup day 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

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, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Liam, 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, Vinck Floor 
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. 

 

Zaterdag 14 september 2019 

Competitie 
10u00: U12 Afd A: Vobako A - AKC/Luma A 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Liam, 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, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 9u30 op Vobako jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 

 
13u00: U14 Afd B: Spartacus/AKC/Luma A – Leuven B  
14u00: U14 Afd 2C: Spartacus/AKC/Luma B – Leuven C 
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: 12u00 of 13u00 op Spartacus jeugdleiders: Kim, Geert + Pieter 
 
14u10: U16 Afd A: Vobako B - 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: 13u10 op Vobako  jeugdleiders: Jan en Demy 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 2460 Lichtaart 

 
U19 Afd B: AKC/Luma A is vrij 
15u30: U19 Afd C: AKC/Luma B – Hoboken/Mercurius 
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: 14u30 op AKC/Luma  jeugdleiders: Aaron en Eddy 
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Zondag 15 september 2019 

Competitie 
10u00: U12 Afd 2A: Appels - AKC/Luma B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Liam, 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, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 9u30 op Appels jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
Gemeentelijk Sportcomplex Steenweg van Aalst 41 9200 Appels (Dendermonde) Tel.: 052 21 43 33 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 

Catba - Akc/Luma:  3 - 4 
Aanval : Finn - Ebe - Rifa - Ella 
Verdediging : Sepp - Yilan - Fen - Marie 
Reserve : Cleo 
 
0-1 Ebe ( pas Finn ) 
0-2 Ella ( pas Ebe ) 
1-2 tegen Cleo 
1-3 Marie ( pas Fen ) 
Rust 
2-3 tegen Yilan 
3-3 tegen Ella 
3-4 Sepp shot op 1 been na rebound Sepp 
 
Onze 1ste echte wedstrijd na onze voorbereiding.  We wisten op voorhand dat beide ploegen aan elkaar gewaagd 
waren en dat het spannend zou worden.  We begonnen de wedstrijd goed geconcentreerd en we zagen veel 
terugkomen van wat we de voorbije weken trainden. Dat was fijn om te zien !  Door ons mooi samenspel kwamen 
we al snel 1-3 voor. 
 
Na de rust begonnen we iets minder aan de 2de helft.  We begonnen elke keer de lange bal te zoeken en mekaar te 
vergeten als er naast ons iemand vrijstond.  We grepen in en namen een time-out om iedereen terug wakker te 
krijgen en de kopjes terug in de juiste richting te brengen. Dit leverde meteen op en 
Sepp scoorde een knap shotje achter de korf nadat hij zelf de rebound nam. 
 
Onze 1ste overwinning is binnen! Neem hier nog bij dat onze B-ploeg eveneens knap gewonnen heeft en dan 
kunnen we stellen dat we goed gestart zijn !  Blijven werken op training aan het omgaan met de druk die we 
krijgen, zowel zonder bal als met de bal. 

Jana en Debby 
 

U16 A 
 
Kwik  - AKC/Luma  : 15 - 9 
De start van de competitie !   En wat nu, zijn we zenuwachtig ?  Want oh oh oh we moeten tegen Kwik A. 
Wat voor niets nodig is, want halverwege de wedstrijd staan we nog maar 2 doelpunten achter, van de 6 die we 
eerst mochten incasseren, er was weer hoop.  
Toch blijven we zenuwachtig en dit zorgde voor balverlies wat echt jammer is, want ik ben er van overtuigd dat als 
deze schoonheidsfoutjes eruit getraind zijn, we een heel andere wedstrijd kunnen laten zien. Wat een inzet, het 
harde trainen heeft al echt zijn vruchten afgeworpen.   Blijf vooral in je zelf geloven en luisteren naar wat de 
coachen jullie aanleren en dan komt dit allemaal goed. En blijf zoals een echte en hechte ploeg samen er voor gaan. 
Ook de ouders wil ik alvast bedanken voor de fijne sfeer en de taakverdeling.   Iedereen ONE TEAM !  
 

Joke  
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