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MOSSELEN OF STOOFVLEES MET FRIETJES 
Datum: 27/10 - house-kok: Pat Francken 

Vanaf 18:00 tot 20:00 u 
Mosselen met frietjes: 16 euro (kinderportie: 8 euro) 
Stoofvlees met frietjes: 11 euro (kinderportie: 6 euro) 
Inschrijven via Twizzit tot uiterlijk woensdag 23/10 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9 
 
 

SLUITINGSUREN KANTINE 
Maandag tot donderdag : uiterlijk 23:00 u 

Vrijdag : uiterlijk 24:00 u 
Zaterdag : uiterlijk 19:00 u 
Zondag : uiterlijk 21:00 u 

 
 

CLUBCARDS VOOR ALLE LEDEN 
 
Nieuw kassasysteem 
Vanaf nu zijn we ook in het bezit van de modernste technieken qua kassasysteem. Net zoals dat bij vele andere 
verenigingen het geval is werken we met clubcards. Ieder lid (ook supporters) zal een kaart krijgen waarmee je een 
extra korting krijgt van 5 percent. Deze korting krijg je op elke consumptie of maaltijd op AKC. Opladen van de 
clubcard kan met bancontact, cash of met een QR-code. Het blijft natuurlijk nog altijd mogelijk om gewoon cash te 
betalen, maar dan loop je je korting mis. 
Je bent uiteraard ook niet verplicht om de clubcard te gebruiken, maar we raden het iedereen aan. Via een apje op 
je smartphone kan je je saldo altijd raadplegen. Op pagina’s 7 en 8 vind je nogmaals de uitleg over hoe je die app 
installeert en gebruikt. 
   
Clubcard voor alle leden, familieleden kunnen er één aankopen 
Op elke clubcard staat een codenummer zodat wij bij verlies weten van wie de kaart is. Het bedrag dat op je kaart 
staat ben je dus niet kwijt als je de kaart verliest. De kaarten zijn gratis voor alle leden en bijgevolg ook de ouders 
van onze jeugdleden die er één kunnen vragen op naam van hun kind. Familieleden kunnen eveneens een kaart 
aanschaffen tegen een eenmalige kostprijs van 10 euro. Bij verlies van een kaart rekenen we 5 euro aan. 
 
Hoe geraak je aan je clubcard? 
Vragen aan Chris Van Riet of Pit Van Dyck, die beiden quasi ieder weekend op AKC aanwezig zijn. Als je niet op 
zaterdag of zondag op AKC geraakt graag een seintje op 0496 24 58 25 en we spreken af hoe je aan die clubcard 
geraakt 
 
 

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

  
Nummer 10                                    Jaargang  98                       21 oktober 2019 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 25 OKTOBER 
 

21:00 u : KWIK A - AKC/LUMA A 

19:30 u : KWIK B - AKC/LUMA B 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi – Wellens Famke 
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 27 OKTOBER 
 
 

15:30 u : AKC/LUMA A - BOECKENBERG A (Veld 1) 

14/00 u : AKC/LUMA B – BOECKENBERG B (Veld 1) 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi – Wellens Famke 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  

11:00 u : AKC/LUMA 3 – KWIK 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 
 

09:45 u : AKC/LUMA 2 – MINERVA 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 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Lars en Siebe waren in Tsjechië aan de slag 
Deze week was er geen korfbal voor onze fanions en B-ploeg, zij spelen deze wedstrijd aanstaande vrijdag op Kwik. 
Dit had te maken met de onbeschikbaarheid van Siebe en Lars die in Tsjechië het Europees Kampioenschap U21 
speelden. In de voorrondes haalden ze het makkelijk van Duitsland, Portugal en Hongarije om in de halve finale 
uit te komen tegen Engeland. Ook dat werd een makkie dat gewonnen werd met 33 – 11 en waarin we schitterden, 
het zag er dus bijzonder goed uit voor de finale. Voor die finale – zoals door iedereen verwacht – tussen België en 
Nederland – liep onze kantine op zaterdagmiddag helemaal vol (er waren namelijk ook nog wel wat 
thuiswedstrijden van onze jeugd) en het werd een gezellige drukte en een uitstekende sfeer op AKC. Spijtig genoeg 
kon de wedstrijd maar 10 minuten boeien. We gingen nog mee tot 5 – 5 en dan sloeg Nederland een kloof die nooit 
meer kon gedicht worden en alleen maar groter werd. Uiteindelijk moesten we met smadelijke 12 – 21 cijfers de 
duimen leggen na een in onze ogen toch wat teleurstellende partij van de onzen. Vijf wedstrijden op vijf dagen is 
net iets van het goede teveel, maar dat was voor Oranje natuurlijk niet anders. Ze waren groot en fysiek sterk, iets 
wat bij ons ontbrak. 
 
Laatste loodjes veldkorfbal voor onze kern op vrijdag en zondag a.s. 
Volgende week spelen onze fanions en B-ploeg dus twee wedstrijden, zowel op vrijdagavond tegen Kwik als op 
zondag thuis tegen Boeckenberg. We doen hierbij een warme oproep naar al onze rood-witte supporters om nog 
eens voltallig aanwezig te zijn op deze twee wedstrijden. Als we hier punten kunnen sprokkelen lopen we verder 
weg van onze tegenstanders en staan we wel heel stevig op een kruisfinaleplaats, afwachten of we iets kunnen 
halen. Zondag dus de laatste veldwedstrijd van 2019, gevold door mosselen of stoofvlees met frietjes van onze 
house kok Pat Francken. Laat er ons op deze laatste competitiezondag nog eens een stevig feestje van maken. 
Iedereen aanwezig op vrijdag en zondag aub. 
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Voorronde veld volledig afgesloten bij de jeugd 
Het veldhoofdstuk bij onze jeugd is afgesloten. Onze U19A moesten niet meer in actie komen wegens forfait door 
ASKC B, zij sluiten deze voorronde dan ook af op een eerste plaats zonder puntenverlies, tijdens de zaalcompetitie 
zal er ongetwijfeld heel wat meer tegenstand zijn. De U19B speelden een knappe voorronde en bleven tot op het 
laatste in strijd voor een tweede plaats. Zij wonnen ook hun laatste partij en eindigen op een mooie derde plaats en 
legden een prima parcours af. 
 

Onze U16 maken een leerjaar door, maar pakten tijdens sommige wedstrijden toch al uit met mooi korfbal. De 
hand van Jan en Demy is al duidelijk zichtbaar en ze zijn op de goede weg. De laatste wedstrijd was er teveel aan, 
we kregen een zware nederlaag toegediend van Boeckenberg en eindigen daarmee op een gedeelde vierde plaats. 
 
Bij onze U14A en B is er dankzij Kim, Geert, Jan en Bjorn een fantastische samenwerking tussen Spartacus/NDN 
en AKC/Luma. De U14 speelden tijdens deze voorronde hun thuiswedstrijden op Spartacus maar komen na de zaal 
hun thuiswedstrijden spelen op onze terreinen, ook hier is over nagedacht. Beide ploegjes doen het prima. De A-
ploeg eindigt op een gedeelde derde plaats, de B-ploeg eindigt eveneens in de top drie. We zien ze momenteel iets 
minder aan het werk maar we zijn er daardoor niet minder trots op. We appreciëren enorm wat de ouders en 
spelers van deze ploegjes doen, het is namelijk niet altijd even makkelijk om samen in zee te gaan met een andere 
vereniging. De samenwerking met Spartacus/NDN verloopt echter formidabel. Zowel aan coachen, spelers en 
familieleden van zowel Spartacus/NDN als van ons eigen AKC/Luma: hartelijk bedankt en proficiat voor wat jullie 
presteren. 
 

Bij de U12A moest het laatste duel tegen ASKC uitsluitsel brengen over de tweede plaats. Het werd een bijzonder 
spannende partij die uiteindelijk op een gelijke stand eindigde zodat beide teams gelijk op de tweede plaats 
eindigen en bijgevolg beiden zullen geplaatst zijn voor de hoogste reeks in zaal. 
 

De U12B deden het zo mogelijk nog beter, wonnen hun laatste wedstrijd en eindigen op een gedeelde eerste plaats, 
prachtig hoor meisjes en jongens! 
Onze coachen hebben bij alle jeugdploegen uitstekend werk geleverd en onze jeugdcoördinatoren Bjorn en Anke 
kunnen dus terugblikken op een meer dan geslaagde voorronde. Mooi werk jeugd! 
 

Voor onze jeugd volgen er nu 4 weken zonder korfbal, ze hebben dus ruim de tijd om zich voor te bereiden op de 
zaal. Niet op de lauweren gaan rusten en er volop tegenaan gaan is de boodschap om daarna het beste van jezelf te 
geven tijdens de zaalcompetitie. 
 

Onze C-ploeg speelde vrijdag jl de laatste veldwedstrijd van 2019 en sloot winnend af op Kwik. Zij staan 
momenteel in de middenmoot na een valse start, maar hebben zich duidelijk herpakt. Ze hebben nog alle 
mogelijkheden om bovenaan te eindigen en dat zien we hen dan ook doen. In deze reeks is er geen enkele ploeg die 
er echt bovenuit steekt, alles kan nog. 
 

AKC/Luma 2 en 3 zijn volgende week aan hun laatste wedstrijden op het veld toe en AKC/Luma 4 moet na een 
weekje rust nog twee keer de wei in op 3 en 10 november. AKC/Luma 2 sluit de eerste ronde veld af op een mooie 
gedeelde tweede plaats en AKC/Luma 3 staat na de overwinning tegen Hoevenen 2 alleen op kop, ook bij de 
gewestelijken verloopt alles dus naar wens. 

Pit 
 

2. SPORTCHEQUES DEURNE 
Het district Deurne geeft haar sporters de kans om elk jaar een sportcheque aan te vragen. 
In totaal bieden 93 sportclubs uit Antwerpen deze service aan hun leden aan. Ze aanvaarden, net als jullie club, de 
Deurnse sportcheque. 
  
Wie kan in 2019 van een sportcheque genieten? 
1. De sporter zit in een van volgende leeftijdscategorieën (op 1 januari van het aanvraagjaar): 
_ tussen 3 en 18 jaar 
_ tussen 18 en 26 jaar én student 
_ ouder dan 55 jaar 
2. De sporter woont in Deurne; 
3. De sporter betaalt meer dan 45 euro lidgeld voor een jaarwerking; 
4. De club aanvaardt sportcheques (dit is het geval). 
Alle informatie en de aangepaste informatiebundel vind je op www.deurne.be onder SPORT 
Sportcheques afgeven aan Chris Van Riet (Turnhoutsebaan 165 bus 3 Deurne) voor 1 november. De cheque 
ondertekenen en uw bankrekening invullen. 
Het bedrag zal door AKC op uw rekening worden overgeschreven.  De sportcheque zal niet meer in mindering 
gebracht worden van uw lidgeld, dit is niet mee toegelaten door het District Deurne. 

Chris 
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3. LOTTO 
Nummer: 45 
Winnaars: fam. Denie en Jens+Priscilla 
 
4. HERFSTONTBIJT 

 
Op zondag 10 november is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC 
een super ontbijtbuffet in ons clubhuis. Wees er snel bij want de 
plaatsen zijn beperkt. Voor de prijs van €15 kan je genieten van een 
fantastisch ontbijt met alles erop en eraan, kinderen tot en met 12 
jaar betalen € 12, t/m 6 jaar kost het ontbijt € 6 en t/m 2 jaar is het 
gratis. Je kan inschrijven op jeugdevenementencel@gmail.com  
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30. 

 
5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 

Quiz op 8/11 
Quizmaster Robbie. 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 
Boekjes afhalen en betalen kan bij Sven Van Mieghem.  
Afspreken met Sven via gsm 0486126761 of svensid@hotmail.com of ter plaatse bij Sven op AKC.  
 

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 zaterdag 22/2/2019 
Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks. 
Inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1 
 

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) 
 

Pit 
6. NIEUWE LEDEN 
Deze week zijn er ook nu weer 3 nieuwe jeugdleden tot onze club toegetreden: 

 Saar Vercammen °29-12-2015 - U6 
 Samuel Van Hunskerken °27-07-2013 - U8 en 
 Remi Liebaert °03-10-2010 - U10 

Veel korfbalplezier!  
Martine 
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7. ABONNEMENTEN ZAAL 
Ook dit jaar zullen er weer zaalabonnementen te koop zijn. De prijs voor de wedstrijden van onze fanions bedraagt 
ook dit seizoen 8 euro. We bieden de abonnementen aan de prijs van 45 euro aan, zodat je 11 euro cadeau krijgt. 
Enige vereiste is dat je dit doet via Twizzit en VOORAF stort. Indien je betaling niet ten laatste op 15 november op 
onze rekening staat kunnen we geen abonnement meer maken. De zaalabonnementen zullen de eerste 
competitiewedstrijd die we thuis spelen aan de inkom voor je klaar liggen.  
Bestellen kan via onderstaande link of via bestelling én cash betaling bij Chris (chrisvanriet2@gmail.com) 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/db65c2125a420f546be8f2b4dc09da43  
Overige prijzen: 
Fanions: € 8 - +65: € 4 
U19A – U19B – U16 A: € 5 - +65: € 2,5 
Alle andere wedstrijden: € 2,5 - Gratis voor jeugd tot en met U19 

Chris en Pit 
8. 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! 

Sam Bedeer 
 
9. TWEEDEHANDSWINKELTJE KWIK T.V.V. REIS NAAR BUDAPEST 
Op 25/10 spelen onze kernploegen tegen elkaar, deze dagen houden wij een tweedehandswinkeltje open onder 
leiding van Noortje, dit ten voordele van onze kern die in januari de Europacup in Budapest zullen spelen. 
Het is geen rommelmarkt, maar wel degelijke kleding (er zijn verschillende nieuwe stukken bij)   
Wel hebben we onze prijzen zeer laag gehouden (3, 5, 8 en … euro) 
Het winkeltje zal doorgaan in de sporthal. 
Alvast bedankt en zeer welkom in ons winkeltje! 

Vriendelijke groeten, Ingrid De Vriendt 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

KWIK C AKC/Luma C 12  16 
AKC/Luma U12 A ASKC U12 A 2  2 
AKC/LUMA U12 B BOECKENBERG U12 B  6  3 
AKC/Luma U16 A BOECKENBERG U16 A 4  22 
HOBOKEN/MERCURIUS U19 AKC/Luma U19 B 14  19 
SPARTACUS/NDN U14 A PUTSE U14 A 8  8 
SPARTACUS/NDN U14 B VOBAKO U14 C  2  4 
HOEVENEN 2 AKC/Luma 3 12  16 
KWIK 3 AKC/Luma 4 11  11 
ASKC U19 B AKC/Luma U19 A 0  5 FF 

 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEKENDS 
 

3/11/2019 9:45 AKC/Luma 4 RIVIERA/DEURNE 4 

10/11/2019 9:45 AKC/Luma 4 KWIK 3 
 

TOOGPLOEGEN 
 
 

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: Bjorn Denie 
 

 

Zaterdag 2 november 2019   
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten – Nikki 
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 Duchesne 
 
 

Zaterdag 9 november 2019  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Wim en Elke 
Zondag 10 november (Herfstontbijt - AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers + JEC 
Van 13.00 tot 19.00 u: vrijwilligers 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 
 

Spreuk van de Weuk 
Nog één weekend op ‘t veld, 

 en toch nog 2 te spelen wedstrijden geteld ?! 
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Pauline 
U8 

Saar 
U6 Remi 

U10 
Samuel 

U8 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
Allereerst een verontschuldiging aan het adres van ons nieuwe U8-meisje van vorige keer en haar 
familie. Haar naam werd verkeerd gespeld, het gaat over Pauline Simons, sorry meisje, vanaf nu 
zal jouw naam er correct op staan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deze week weer goed nieuws: er komt versterking bij alle 3 onze 
jongste reeksen. 
Saar Vercammen komt onze U6-groep vervoegen, Samuel Van 
Hunskerken komt bij de U8-ers en bij de oudste groep van de jongste 
korfballers krijgen we een versterking door Remi Liebaert. 
Welkom alle drie en heel veel plezier bij AKC/Luma. 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
2/11/2019: Halloween 
10/11/19: Herfstbuffet 
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 
 
2.. Sint-doosjes 

 
 
Voor de prijs van €1 kan je een Sint-doosje kopen, €1 en altijd prijs. Lieve 
ouders en andere sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed 
hart en koop lootjes.  
 
 

 
 

JEUGDFLITSEN 
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3 Ontbijtbuffet 
 
Op zondag 10 november is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC een 
super ontbijtbuffet in ons clubhuis. Wees er snel bij want de plaatsen zijn 
beperkt. Voor de prijs van €15 kan je genieten van een fantastisch ontbijt 
met alles erop en eraan, kinderen tot en met 12 jaar betalen €12, t/m 6 
jaar kost het ontbijt €6 en t/m 2 jaar is het gratis. 
 
Je kan inschrijven op jeugdevenementencel@gmail.com 
 
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We noteerden de inschrijvingen van Sam+Max, Ingrid Luypaers (6), Bo+Shirley+Vic+Tibe, Franky+Irma, 
Eric+Sandra, Marc+Bert+Anke+Ilja+Ebe+Thore, Ferre+Marie, Katrien, Leen+Olivier+Louiz+Feline, Agnes 
Jessy+Shayne+Saige+Jace. 
 
4. Halloween op AKC/Luma voor alle U6, U8 en U10  

 
 

 
Op zaterdag 2 november 2019 gaan we nog eens lekker griezelen op AKC/Luma. Alle 
U6-ers, U8-ers en U10-ers zijn welkom, maar indien onze U12-ers zich geroepen voelen 

om ook aanwezig te zijn: geen probleem hoor.  Ouders mogen zich uiteraard ook verkleden 
in hun lievelings-Halloween-figuren! 
 

 
 
Het programma: 
14u00: Halloweentraining: alle spelertjes mogen verkleed aan de training deelnemen. 
15u00: gratis grime in de kantine door enkele vrijwilligers in allerlei gruweltjes naar keuze 
16u00-17u30: Halloweenfuif met dans en muziek. DJ Jens gaat ons weer verwennen. 
Halloweenhapjes door alweer Irma, Karin en Danny 
Komen jullie ook, ik alvast wel.  
 Griezel, Agnes 
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5. Korfbalschema AKC/Luma-herfstprogramma (2019-2020) voor U6, U8 en U10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3,4 en 5-jaar  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 

60, Aida: 0475/85 44 66 
U8 6 en 7- jaar 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- jaar 18u30-19u30 14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45 
Hieronder het herfstprogramma voor onze U6-U8-U10 tot aan de zaal. Afschrijvingen maak je naar de 
coaches, 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.  
datum wat Voor wie 
Wo 23/10 Training  U8+U10 
Za 26/10 Veldtraining U6, U8+U10 
28/10-01/11  Herfstverlof: geen woensdagtraining  
Za 02/11 Halloween op AKC/LUMA met Halloween-training en -fuif +  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) 
 

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 
 

Geen competitiewedstrijden voor de jeugd dit WE maar wel: klok verzetten naar winteruur! 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U8 
 

Clusterwedstrijden Riviera/Deurne-Spartacus/NDN 
Maar liefst 17 U8’ers tekenden present voor de wedstrijden tegen onder meer Hoboken/Mercurius, Voorwaarts, 
Spartacus/NDN, Riviera/Deurne en Hoevenen. Dankzij de goede organisatie konden we alweer van start gaan met 
3 ploegjes. De trainingen van de afgelopen weken beginnen duidelijk te lonen. Aanvallend werd er goed 
rondgespeeld en dankzij onze snelle omschakelingen - die van de Rode Duivels op het WK voetbal zijn er niets 
tegen - kwamen we tot heel wat goals. Alle kids gingen er vol voor en lieten heel wat mooie dingen zien. 
Verdedigend maakten we het onze tegenstrevers met momenten knap lastig. We konden regelmatig zelfs ballen 
onderscheppen. Bovendien gingen onze schotjes ook tijdens de rust vlotjes door de mand. Het is leuk om te zien hoe 
de overgekomen U6’ers en ook alle nieuwe U8’ers week na week bijleren, en hoe de al iets meer ervaren spelers en 
speelsters de anderen meetrekken. Kortom, een geweldig ploegje met nog heel veel groeimarge. Amber, Valerie, 
Nick en ik zijn alvast heel fier op wat deze kleine toppers op zo’n korte termijn al laten zien. Op naar meer!  
 
AKC/Luma 1: Evi, Sam, Lieze, Ferre, Sander, Samuel 
AKC/Luma 2: Lin, Pauline, Louise, Thore, Lias, Sander 
AKC/Luma 3 : Fien, Charlotte, Bartosz, Louiz, Bent 
 

Maite 
 
 

U12 
 

AKC/Luma  –  Askc  / 2 - 2 
Winnen betekende zeker een plaats in de A-reeks in de zaal, bij verlies waren we niet zeker en hing het van de 
tegenstanders af. We weten van in het verleden dat we onze ploeg best niet teveel laten bezig zijn met zulke 
wedstrijden, dit zorgt bij hen voor een druk die ze niet kunnen loslaten. We hebben er deze week samen wel hard 
voor gewerkt en getraind en dat zagen we terugkomen in de wedstrijd.  
 
Onze keuze om geen vaste A- en B-ploeg te maken rendeerde vandaag enorm. We hebben dit resultaat niet met 8 
spelers gehaald, maar met een gans team van meer dan 12 spelertjes. 
Wij vroegen voor de wedstrijd om er met z’n allen voor te gaan, elkaar helpen en ondersteunen is de belangrijkste 
factor. Knap werk!   We hadden in het begin van het seizoen de A-reeks niet als doelstelling voorop gesteld, maar 
als we nu zien wat we met deze jonge groep bereikt hebben, kunnen wij alleen maar fiere coachen zijn. 
Wij kijken al uit naar het vervolg van de competitie. 
 

Jana 
 
AKC/Luma  –  BKC b :  6 - 3 
Een kort verslagje van een niet al te beste wedstrijd. 
Alhoewel we dit keer flink versterkt werden door aan aantal A-spelers, was het niet één van onze betere 
wedstrijden. Was het misschien daarom? Gingen we er van uit dat we met deze versterking  sowieso gingen 
winnen? Mogelijks! 
Het viel me op dat we er niet in slaagden geconcentreerd te blijven, kleine foutjes te verbeteren, kortom een goede 
wedstrijd te spelen. We hebben gewonnen, maar ik had echt het gevoel dat we vergeten waren te korfballen, de bal 
rond te spelen en voor mekaar een kans te creëren. 
Maar kom, ik ben misschien wat streng voor jullie, de ene dag is de andere niet en de uitslag en het klassement 
zeggen duidelijk dat de ploeg een zeer goede eerste ronde gespeeld heeft. Geen wedstrijd verloren, enkel tegen 
Appels een gelijk spel!. Dit wil zeggen dat we de eerste veldronde afsloten op de eerste plaats! Proficiat B-tjes. 
Het veld zit erop. We trainen nog een week op ons vertrouwde veld, vanaf  de herfstvakantie gaan we naar de zaal. 
Schema zie onder (zoals Debby ook aangegeven heeft in whatsapp). 
Weet ook dat we (mogelijks) als B-ploeg gaan ingedeeld worden in de A-poule (3de reeks zaal). Het zal er dus niet 
makkelijker op worden. Maar geen nood, we trainen verder en werken samen aan een goed korfballende ploeg. 
 

Marc 
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Programma voor de komende weken: 
Dinsdag 22/10 : Geen training!!! 
Woensdag 23/10 :  training : 18.30 u – 20.00 u. Aanwezig om 18.15 u. 
Aanwezigen : Mitch, Sepp, Finn, Ebe, Lian, Kasper, Ella, Fen, Marie, Noor, Amy, Cleo, Floor, Emma, Lisa, Rifa. 
Zaterdag en zondag : geen match = vrij weekend!!! 
Vanaf de herfstvakantie trainen we in de zaal. Dus dinsdag 29/10 en woensdag 30/10 trainen we in de 
zaal. 
Al even vermelden dat we op volgende dagen en uren trainen in de zaal:  
-Dinsdag 18.00 u tot 19.00 u in zaal HRITO (Ruggeveldlaan): iedereen zal samen trainen  
-Woensdag 18.00 u – 20.00 u in zaal Ertbrugge : hier gaan we apart moeten trainen, want de zaal is te klein voor 
iedereen samen.  We hebben hier gepland dat we van 18.00 u tot 19.00 u trainen met de A-ploeg (10 spelers) en 
van 19.00 u – 20.00 u met de B-ploeg (ook 10 spelers). Dit wil zeggen dat er sommige spelers 2 u zullen trainen 
(van 18.00 u tot 20.00 u). Dit zal gebeuren met een beurtrol, zodat iedereen met beide ploegen wisselend traint. De 
planning hiervoor laten we telkens op voorhand weten. Dit hangt niet af van wie in het weekend met welke ploeg 
zal meedoen. We leggen die beurtrol ineens nu al vast en dit is dan ineens voor de hele zaalperiode. Laat wel op 
tijd weten wanneer je niet kan, dan kunnen we aanvullen zodat we telkens met voldoende spelers kunnen trainen! 

 
Een fiere coach, Marc 

 
 
 

AKC/Luma U16 – Boeckenberg U16: 4 - 22 
 
We wisten dat dit een zware wedstrijd ging worden. De eerste minuten kunnen we mooi korfbal laten zien. We 
houden het gelijk met 3-3 Dit was echt mooi samenspel, maar dan geven we het uit handen en gaan de kopjes naar 
beneden. 
Na de vele rebounds van onze rebound koning Rune gingen de passen niet naar de juiste spelers, wat jammer is.  
Hierdoor een enorme frustratie bij alle spelers als we dit kunnen ombuigen kunnen we veel. Jullie moeten er in 
blijven geloven en blijven trainen. 
De eindstand is niet van belang jullie hebben gevochten.  
Wij geloven alvast in jullie  
Nu even rusten en er in de zaal voluit voor gaan met een voltallige ploeg !  

Joke 
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