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WEDSTRIJDVERSLAGEN
KWIK A - AKC/LUMA A : 17 - 20
Aanval: Jari (5) – Siebe (3) – Jiska (3) – Thalia (2)
Verdediging: Sayer (3) – Lars (3) – Shari (0) – Maite (1)
Ingevallen: Brooklyn (0)
Scheidsrechter: Vincent Van der Beken – Kenny Lauret (goed)
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Kruisfinales lonken
Bij winst van deze lastige partij zouden we halfweg de veldcompetitie met een 10 op 14 een gouden zaak doen naar
de kruisfinales toe. Het ging om een avondwedstrijd en dat ligt AKC/Luma zo niet, maar met de overwinningen bij
de avondwedstrijden tegen ASKC, Leuven en Voorwaarts in het achterhoofd wisten we dat het zeker en vast kon.
Neem daarbij dat ons team momenteel fantastisch draait en we voelden al van bij voorbaat aan dat het ook deze
keer weer ging lukken. Het fabeltje “AKC/Luma is geen avondploeg” kon hiermee definitief worden weggespeeld.
Op Kwik hebben we het altijd lastig en we hoopten dat ons team zou verder gaan op de elan van de voorbije
wedstrijden. Had de extra week rust ons goed gedaan of net niet en brak het onze kadans? We waren benieuwd
hoe onze fanions zouden reageren op dit weekje extra rust en waren onze twee U21-ers die mee waren naar
Tsjechië niet te vermoeid?

AKC-Flitsen

Pagina 1

Studieronde duurde net niet té lang
We kwamen niet écht goed uit de startblokken en de studieronde duurde wat ons betreft te lang. We zagen dat
Kwik qua rebound in de beginfase sterk bovenlag met talrijke kansen tot gevolg. De doelpunten bij de Biekes
konden dan ook niet uitblijven en na tien minuten keken we tegen een 5 – 2 achterstand aan. Tijd om even bij te
sturen dachten onze coachen en dat gebeurde dan ook.
Na een kwartier nog steeds een drie puntenkloof op het bord (7 – 4), maar onder impuls van een alweer knap
spelende Jiska en onze captain, die had besloten dat het na twintig minuten Jari-time ging worden, kwamen we
terug en gingen erop en erover. Het ging in één ruk door van 7 – 4 naar 8 – 11. Onze lange kegelde alles binnen en
pakte elke rebound, hij trok zijn team over de streep om sterker te gaan spelen en iedereen volgde. We zagen het
new AKC/Luma van de laatste weken weer opstaan, konden ons weer verheugen aan hun spelvreugde en we
gingen rusten met een 11 – 12 voorsprong op het bord. En toen waren we er al zeker van dat we de punten gingen
meenemen naar het Rivierenhof. Ons team had er zin in en straalde dat ook uit.
Knappe eindfase
En toch werd het ons niet makkelijk gemaakt wat Kwik bleef aanklampen, we geraakten niet los, maar we lieten
ze geen voorsprong meer nemen, ze kwamen nog enkele keren op gelijke hoogte, maar de tweede helft werd er door
de onze veel secuurder verdedigd. De topschutters uit de eerste helft (Axel en Jonas) hadden duidelijk hun beste
kruid verschoten en kwamen niet meer aan de bak Dankzij Siebe en Lars. Kwik had echter nog een verrassing in
petto en stuurde Liesbet het veld op. Zij was direct goed voor een stip en een doelpunt. We zullen nooit begrijpen
waarom een speelster als Liesbet naast de ploeg wordt gezet, om eender welke reden, maar goed, dat maakt onze
zaak niet natuurlijk. We vonden toch de juiste tegenzet met Shari die ging plakken op Liesbet en Maite die ervoor
zorgde dat de gevaarlijkste Kwik-dame niet naar binnen kon. En beide dames deden dit uitmuntend. Met drie
treffers op een rij van Thalia, Siebe en Lars en daarna het orgelpunt door onze captain trokken we de zege naar
ons toe.
Spelers doen het week na week
De heenronde zit erop en we behaalden een onverwachte 10 op 14. Als iemand dit had gezegd voor aanvang van de
competitie hadden we ervoor getekend. Wetende dat we tegen Borgerhout/GW minstens één punt hadden moeten
halen (daar besliste de leiding toen anders over) kunnen we alleen maar stellen dat we een fantastische prestatie
hebben neergezet. Wat er zondag tegen Boeckenberg wordt neergezet doet niet meer terzake, als we daar ook nog
punten pakken is dat een leuken bonus maar geen vereiste, we trekken de zaal op in met een uitstekend gevoel.
We zitten zo goed als zeker in de kruisfinales op het veld (er is nu al een kloof van 5 punten met de vijfde in de
rangschikking) en we zitten in de halve finale van de beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen), eigenlijk
doen we het nu al beter dan vorig seizoen en dat is de verdienste van onze 9 spelers en speelsters en ons coaching
trio dat goed werk levert. Proficiat team, jullie hebben de harten van vele rood-witten gestolen door jullie inzet,
motivatie en ingesteldheid!
Jari: de onbetwiste leider die zijn team meesleurt naar een formidabel niveau
Sayer: de slangenmens die que rebound enkel en alleen door Jari wordt geëvenaard
Lars: de kwikzilveren bewegingen en oogstrelende baltoets maken hem nu al tot een fenomeen
Siebe: dé ideale aanvulling op Jari en elke week goed voor enkele belangrijke doelpunten
Jiska: één van de best aanvallende dames in de Belgische competitie die dan ook nog eens fantastisch verdedigd
Maite: nog zo’n slangenmens, de rots in de branding waarop we altijd kunnen rekenen
Shari: het vat vol energie dat nooit stilstaat en er de tegenstrevers met krampen afspeelt 😊
Thalia: die week na week bewijst dat ze ervoor gaat en altijd weet te scoren op de juiste momenten
Kortom: een ploeg naar ons hart!
Scheidsrechters op niveau
Het werd een vrij potige wedstrijd maar het leidende duo had de touwtjes in handen zonder overdreven tussen te
komen en onnodige dingen te fluiten. Als je een wedstrijd als deze kan afsluiten met slechts 5 strafworpen (2 voor
ons en 3 voor Kwik) kan je terugblikken op een uitstekende partij. Ook het samenspel tussen beide heren kon ons
bekoren, diegene die het dichtste bij een betwiste fase staat beoordeelt deze situatie, dat deden ze uitstekend.
Knappe partij van Vincent en Kenny!
Ook AKC/Luma B doet het!
Onze B-tjes moesten aan de slag tegen de leider in de competitie zonder Brooklyn, die gespaard werd voor de
wedstrijd van AKC/Luma A. We hadden echter het geluk dat Alexia ons vanaf deze week terug kwam vervoegen
na een misstap van een seizoentje bij Borgerhout/GW en na twee trainingen stond zij meteen in de ploeg en
moeten we zeggen dat ze het fantastisch deed, een aanwinst, zonder enige twijfel. Dat ze fysiek nog niet helemaal
terug op peil staat is natuurlijk logisch na een lange periode van inactiviteit, ze diende dan ook in de tweede helft
vervangen te worden door jade die meteen dankte met een fantastisch doelpunt uit de ruimte op inloop. Ze bewees
dat ze het zeker en vast nog altijd kan.
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En wat dan te zeggen van onze andere drie dames? Formidabel hoe ze zich geweerd hebben. Ellen legde de
ingevallen Liesbet volledig lam en scoorde nog ook en ook Rubi en Amber speelden een dijk van een wedstrijd
tegen de gevaarlijke Kwik-dames. Een quintet om “U” tegen te zeggen. Proficiat girls!
Langs herenzijde werd de hoofdrol opgeëist door Dennis die met zijn ogen toe alles binnen gooide wat maar
mogelijk was. We zagen hem op en gegeven moment een vier op vier binnen knallen om te eindigen met zeven
stuks. Fenomenaal. Rafke en Demy waren het al gewoon om in de U19 samen uitstekende prestaties neer te zetten
en dat doen ze ook nu week na week. Zij zijn formidabel op elkaar ingespeeld, beiden aalvlug en scoren aan de
lopende band. Neem daarbij dat we naast Dennis niet alleen een meester verdediger (Levi) hebben staan, maar
ondertussen ook een prima afwerker. Als je dan ook nog Brook en Kevin hebt dan zit je goed. Zet er dan nog een
coach naast die het klappen van de zweep kent en dan is het niet eens zo verrassend dat ons team de heenronde
afsluit op een gedeelde eerste plaats met Borgerhout/GW. Prachtig! Wie zei er dat AKC/Luma erop achteruit
gegaan was? Ik denk het niet!
Onze B-tjes gooiden er zelfs in winderige omstandigheden nog één meer binnen dan de fanions, ze scoorden er 21
aan een waanzinnig hoog percentage, na een formidabele wedstrijd, die enkel ontsierd werd door een ref die maar
wat al té graag geel trekt bij het minste wat er gebeurde en Dennis en Amber een gele kaart aansmeerde. Zwak,
héél zwak durven we dit noemen!
Pit

AKC/LUMA A – BOECKENBERGA : 19 - 24
Aanval: Jari (6) – Siebe (4) – Jiska (1) – Thalia (1)
Verdediging: Sayer (1) – Lars (4) – Shari (0) – Maite (0)
Ingevallen: Brooklyn (0) – Raf (2)
Scheidsrechter: Miguel Wensma – Renske Dardenne (goed)
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Jesse-Brend zetten AKC/Luma KO
Zoals al gezegd na de wedstrijd tegen Kwik kwamen we in de eerste wedstrijd van de terugronde veld uit tegen het
sterke Boeckenberg en zou alles wat we daar konden rapen een bonus zijn. De Panters zijn één van de
uitgesproken titelkandidaten en dé ploeg in vorm. We moesten niet winnen, gewoon een degelijke wedstrijd
neerzetten was wat ons betreft al voldoende. In de heenronde verraste rood-wit echter vriend en tegenstander met
fris korfbal en een verdiende zege tegen de Panters, zou dit ook nu kunnen? Het was de laatste veldwedstrijd van
2019, er was behoorlijk wat volk komen opdagen en de weersomstandigheden waren ideaal, alle ingrediënten
waren dus aanwezig voor een knap potje korfbal.
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Te laat wakker en wedstrijd over
Eerste aanval en meteen prijs voor AKC/Luma en we dachten dat we vertrokken waren. Spijtig genoeg vielen we
stil en scoorden we pas na twaalf minuten onze tweede en dat duurde veel te lang vermits Boeckenberg
ondertussen onder leiding van een sublieme en onhoudbare Jesse en een raak schietende Brend Struyf al waren
uitgelopen naar 1 – 6. Wedstrijd over denk je dan, maar rood-wit gaf niet op en knokte zich terug in de wedstrijd.
Met opnieuw Jari (6) in een hoofdrol slopen we dichterbij naar 6 – 8, een inloop van Lars werd al dan niet terecht
afgekeurd wegens verdedigd en in plaats van 7 – 8 werd het direct daarna 6 – 9, spijtig wabt we hadden de
achtervolging op sublieme wijze ingezet. Korter dan die twee doelpunten kwamen we niet meer en we gingen
rusten met een 9 – 12 op het bord.
We komen niet dichter in tweede helft
Na rust bleven we nog even hangen op die drie doelpunten achterstand maar in plaats van dichter te komen liep
Boeckenberg verder weg en was de wedstrijd gespeeld.
De ingekomen Raf dankte direct met een schitterende doorloopbal en later ook nog een schot van bijzonder ver
maar kon het tijd niet keren. De Panters liepen uit naar zes doelpunten en wonnen uiteindelijk verdiend met 19 –
24. We kregen als laatste wedstrijd een mooie, partij korfbal te zien, één waarvan elke neutrale toeschouwer ook
van genoten zal hebben, alleen had de spanning iets langer in de wedstrijd mogen blijven wat ons betreft.
Knappe eerste ronde veld
Ondanks het feit dat dit de eerste keer dit seizoen was dat de tegenstrever een klasse sterker was kunnen we
zeker terugblikken op een bijzonder geslaagde eerste ronde veld. We sluiten af op een mooie vierde plaats met nog
altijd vier punten meer dan naaste achtervolger Kwik, alle reden dus om tevreden te zijn. Na het stoppen van Elke
en Jade, het verhuizen naar Nederland van Jarre en Shiara en de zwangerschap van Steffi hebben we dit verlies
bijzonder goed opgevangen en hebben anderen over genomen. We zien wekelijks sterke prestaties van ons team en
zien ook dat zij er plezier in hebben en dat stelt ons gerust naar de toekomst toe. Onze sterkhouders Jari (op
uitzonderlijk hoog niveau acterend), Sayer en Maite worden uitstekend aangevuld met het jeugdige talent van een
kwikzilveren Lars, een week na week sterker spelende Siebe, een raak schietende Jiska en twee bijzonder hard
werkende dames Thalia en Shari. Als je dan ziet dat er nog heel wat talent op de bank zit dan kunnen we op onze
twee oren slapen.
Scheidsrechters doen het goed
De fase van het afgekeurde doelpunt van Lars gebeurde te ver uit ons zicht, zodat we daar geen oordeel over
vellen, voor de rest was het qua arbitrage een meer dan degelijke leiding.
Stand
1. Floriant en Borgerhout/GW
3. Boeckenberg
4. AKC/Luma
5. Kwik
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8. Sikopi
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AKC/Luma B doet het opnieuw uitstekend maar vergeet te winnen
Onze B-tjes verdedigden hun eerste plaats tegen de Panters. De heenwedstrijd werd een duel op het scherp van de
snee en ook nu gaven beide teams elkaar niks toe. Onder impuls van een weer razend efficiënte Dennis en een
formidabele Raf bleven we steeds in de nabijheid van de Panters en we dachten aan het einde van de wedstrijd dat
we erop en erover zouden gaan. We hadden in de laatste minuut liever gezien dat er rustiger gespeeld zou worden,
dat de posities iets beter zouden ingevuld worden en dat we ook voor de laatste kans Dennis gingen uitspelen, er
werd echter iets té overhaast gespeeld met als gevolg dat we bleven steken op een gelijkspel. Al bij al een correcte
weergave van het spelbeeld. Onze B-tjes sluiten dus af op een mooie tweede plaats en hebben alles in eigen
handen. Toegeven dat het moeilijk zal worden om vlak na de zaal te winnen van Borgerhout/GW, maar met onze
rood-witten weet je natuurlijk nooit.
Pit

Spreuk van de Weuk
Veld Part 1 afgesloten,
Van mossel- of stoofvlees genoten !!
AKC-Flitsen

Pagina 4

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 3 NOVEMBER
09:45 u : AKC/LUMA 4 - RI4A/DEURNE 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 Robrecht – Ludecke Carsten - Schellens Erik - Van
Harneveldt Robert

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
Vrijdagavond waren we getuige van de wedstrijden van AKC/Luma A en B en we waren aangenaam verrast.
Ondanks een avondwedstrijd en ondanks de soms harde wind werden het twee meer dan aangename wedstrijden
wie we beiden wonnen met als gevolg een mooie derde plaats voor onze fanions, met nu al vijf punten voor op de
vijfde (de kruisfinales lonken) en een eerste plaats voor AKC/Luma B die het eveneens uitstekend blijven doen.
Goed nieuws ook voor onze dames van de kern, we hebben er terug een negende dame bij: Alexia Palinckx is terug
van weggeweest en komt onze kern vervoegen. Welcome back!
Ondertussen gingen onze U16 gezamenlijk naar de spektakelshow “Groot Schijn” in het Rivierenhof en hebben ze
ook nog gezellig samen een maaltijd genuttigd op AKC. De sfeer zit en blijft erin bij onze U16!
Op zaterdag enkel training voor onze kleinsten vermits de jeugd niet meer dient aan te treden op het veld en dus
minder volk dan gewoonlijk in onze kantine. Volgende week is er een Halloweenparty voor, onze jeugd gepland
door Agnes en dan zal het zonder enige twijfel weer storm lopen.
Onze voorzitter zette zaterdag van ‘s morgens vroeg tot in de late namiddag een hele constructie op in onze binnen
materiaalruimte en zorgde ervoor dat er schabben aan de muur kwamen waarop we de pop-ups (reclame), tafels en
nog wat ander materiaal hebben gezet, zodat deze ruimte er nu ook netjes bijligt. We zouden het appreciëren dat
dit net als de buiten materiaalruimtes zo zou blijven. Met dank aan Marc, die er ook nu weer uren tijd en moeite
heeft ingestoken.
Goed nieuws ook van Bert en Albert. Eerstgenoemde heeft woensdag het hospitaal mogen verlaten en is inmiddels
thuis aan het revalideren en alles verloopt naar wens. Albert kreeg zijn eerste behandeling deze week en ook hier
lijkt alles onder controle. Om infecties te vermijden zullen we Albert de eerstvolgende weken niet zien op
AKC/Luma maar we houden uiteraard contact men “den Berre”. We wensen beide heren een spoedig en algeheel
herstel.
AKC/Luma 3 won deze week van Kwik en AKC/Luma moest hard werken om uiteindelijk Minerva 2 met 1
doelpuntje opzij te zetten. AKC/Luma B speelde gelijk en AKC/Luma A moest voor de eerste keer in 5 wedstrijden
de duimen leggen. De veldwedstrijden voor 2019 zitten er met deze allemaal op en we trekken vanaf nu de zaal in.
Zondagavond konden we genieten van heerlijke mosselen of stoofvlees met frietjes. Uiteindelijk hadden er een 65tal geïnteresseerden ingeschreven en zij hebben genoten van wat ze voorgeschoteld kregen door onze house-kok
Pat Francken, die het alweer klaarspeelde om iedereen tevreden naar huis te sturen. Schitterend wat Patje weer
heeft klaargespeeld. Op zondagmiddag kunnen we naar goede gewoonte rekenen op de belegde broodjes, de
broodjes kroket en de broodjes curryworst van Christel, daar kwam nu ook nog verse soep met balletjes bij.
Heerlijk! Nadien vormde Christel ploeg met dochter Salina, Peggy en Patje om iedereen te voorzien van mosselen
en stoofvlees. Fantastisch werk van dit team. We kregen van heel wat aanwezigen de felicitaties voor de prachtige
organisatie en de heerlijke mosselen en maken deze felicitaties graag over aan dit viertal. Fantastische job! Ook
nog een woordje van dank voor onze toogploeg. De U19-en, Kristel en Sonja hebben een hele middag en avond
formidabel werk verricht, niemand moest staan wachten, iedereen werd vlotjes bediend. Chapeau!
Pit

2. BESTELLINGEN WEBSHOP
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen
Bestellen doe je via Twizzit met volgende link
https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5.
Pit
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3. HERFSTONTBIJT
Op zondag 10 november is het zo ver. Dan organiseert de JEC een
super ontbijtbuffet in ons clubhuis. Schrijf vandaag nog in. 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,
Kurt+Debby+Fen+Lin, Leen+Olivier+Louiz+Feline, Agnes, Jessy (4)+Saige+Jace, Frank+Frie, Martine,
Annelies+Casper+Ferre, Nick+Sam+Dax.

4. CLUBCARDS VOOR ALLE LEDEN
Nieuw kassasysteem

We zijn 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
Pit

5. LOTTO

Nummer: 41
Winnaars: Anne Duchesne en Jessy Van den Berg

6. 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
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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

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. NIEUWE LEDEN
Ook deze week kunnen we weer vele nieuwe leden verwelkomen:
 Alexia Palinckx (°06-04-2000) terug van even weggeweest, komt onze kern versterken
 Lukas Lange (°19-02-2014) - U6
 Sander Lange (°15-01-2012) - U8
 Charlotte De Bruyne (°30-08-2012) -U8
 Feline Claessens (°04-04-2016) - U6
Veel korfbalplezier! Martine

10. KOEKJESVERKOOP
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste bestellingen
moeten binnen zijn ten laatste op zondagavond 01/12. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit via deze
link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een nieuw
record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren op zaterdag 14 december. Wie 5 dozen of meer
verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap.
Carine
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
KWIK A
KWIK B
AKC/Luma 2
AKC/Luma 3
AKC/Luma A
AKC/Luma B

AKC/Luma A
AKC/Luma B
MINERVA 2
KWIK 2
BOECKENBERG A
BOECKENBERG B

17
15
11
20
19
17

20
21
10
10
24
17

WEDSTRIJD VOLGEND WEEKEND
10/11/2019 9:45 AKC/Luma 4

KWIK 3

TOOGPLOEGEN
Zaterdag 2 november 2019 (Halloween op AKC)
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
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
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JEUGDFLITSEN
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
Deze week zien we ons jeugdledenbestand weer groeien
met 4 nieuwe AKC-ertjes. De broers Lucas en Sander
Lange komen onze U8-groep vervoegen net zoals
Charlotte De Bruyne. Feline Claessens, dochter van U6trainster Leen en Olivier en kleindochter van Eric en
Sandra, werd ook lid van onze rood-witte familie en
komt meedoen bij de U6-groep.
Welkom alle vier en heel veel plezier bij AKC/Luma.

Lucas
U8

Sander
U8

Charlotte
U8

Feline
U6

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.

3. Koekjesverkoop

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste bestellingen
moeten binnen zijn ten laatste op zondagavond 01/12. Je kan zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen
een nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren op zaterdag 14 december.
Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap.

AKC-Flitsen
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4 Ontbijtbuffet
Op zondag 10 november is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC een
super ontbijtbuffet in ons clubhuis. Schrijf vandaag nog in. 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, Kurt+Debby+Fen+Lin,
Leen+Olivier+Louiz+Feline, Agnes, Jessy (4)+Saige+Jace,
Annelies+Casper+Ferre, Nick+Sam+Dax.

Frank+Frie, Martine,

5. 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 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.

AKC-Flitsen
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6. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020)

Veld:
wie
U6

leeftijd
3,4 en 5-jaar

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

U8

6 en 7- jaar

14u00-15u30

U10

8 en 9- jaar

18u30-19u30
door Anke
18u30-19u30

datum
28/10-01/11
Za 02/11

14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66
Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58
79 53, Amber D: 0489/69 80 81
Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45

wat
Herfstverlof: geen woensdagtraining
Halloween op AKC/LUMA met Halloween-training en -fuif + gratis
Halloween- grime, voor wie wil (info via flitsen) + Halloweenhapjes

Voor wie
U6, U8+U10

Zaal:
Gelieve steeds 10 minuten voor aanvang in de zaal aanwezig te zijn.

ploeg wo
U6

za
X

U8

X
X

U10

X
X

zaal
Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699
2100 Deurne
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
Eveneens in Kerkske
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
Eveneens in Kerkske

uren
14u00 - 15u00
12u30 - 14u00
17u45 - 18u45
14u00 - 15u30
18u30 - 19u30

kledij
Turnpantoffels
Shortje, T-shirt
Sportkledij
sportkledij
Sportkledij
sportkledij

Bijzonderheid:
1. In deze zalen: geen cafetaria, wel kleedkamers
2. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen apart in de jeugdflitsen verschijnen, dus wekelijks nakijken.
Vermits we met zoveel U8 en U10-ers zijn zullen de coaches spelers aanduiden die wedstrijden spelen
of trainingen bijwonen.
AKC-Flitsen
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datum
Wo 6/11
Za 9/11
Wo 13/11
Za 16/11
Wo 20/11
Za 23/11
Zo 24/11
We 27/11
Za 30/11
Wo 4/12
Za 7/12

Wo 11/12
Za 14/12
Wo 18/12
Za 21/12
23/12-3/01
25/12
1/01
Vr 3/01
Za 4/01
Wo 8/01
Za 11/01
Wo 15/01
Za 18/01
Wo 22 01
Za 25/01
Wo 29/01
Za 1/02
Wo 5/02
Za 8/02
Wo 12/02
Za 15/02
Wo 19/02
Zt 22/02
24/02-1/03
Wo 26 /02
Za 29 /02
Wo 4/03
Za 7/03

wat
1e woensdagzaaltraining
1e zaterdagzaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
Restaurantdag op AKC, voor wie heeft ingeschreven
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
Sinterklaasfeest op AKC te 14u00, voor alle U6-ers en U8-ers + jongere
broertjes en zusjes met toneelvoorstelling, komst Sint en Zwarte Pieten,
voorlezen uit het grote Sintboek, cadeautjes!!!! Inschrijven verplicht
Belangrijk: U6 en U8 hebben geen training, Info staat apart in de flitsen
Zaaltraining voor U10
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
Speciale Kersttraining: verrassing!!!!
Kerstvakantie: geen trainingen, of coaches verwittigen zelf
Vrolijk Kerstfeest aan alle leden en familie
Gelukkig Nieuwjaar aan alle leden en familie
Nieuwjaarsreceptie op AKC
Inschrijven nodig via flitsen, tevens vind je daar de nodig info
Eerste zaaltraining van het nieuwe jaar
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
Krokusvakantie
Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de zaal vrij is)
Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun
lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen
Laatste woensdagzaaltraining
Laatste zaterdagzaaltraining (ov)

Voor wie
U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 en U10
U8 en U10
U6, U8 en U10
iedereen
U8 en U10
U6, U8 en U10
U8 en U10
Alle
ingeschreven
kindjes, ouders,
grootouders
U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10

Leden + ouders
jeugdleden
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U10?
Alle kinderen
van 2 tot 12 jaar
U8 + U10
U6, U8 + U10

En dan, ja, dan keren we terug om wekelijks op de hopelijk zonnige AKC-terreinen te trainen en te spelen,
JJJIIIIEEEEEPPPPPIIIEEEEEE!!!!!!!!!
Winterachtige en sportieve groeten namens alle coaches: Anke, Leen, Jessy, Aida, Jade, Priscilla, Maité,
Valerie, Nick, Amber, Jens, Bert, Agnes
AKC-Flitsen
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen.
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zestiende koekjesslag, iedereen te
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze
genoeg dus!!

We stellen ook dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g)

Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy box

Assortimentsdoos Koffie:
 bladerdeegkoekjes 200 gr
 krokante rolletjes 2 x 90 gr
 frangipanes 200 gr
 Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:
 Carré Confituur 47g x 4
 Frangipane 50g x 5
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.
Je kan ook bestellen via Twizzit.

AKC-Flitsen
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 2 november 2019

Junior BeNe Cup op Boeckenberg

10u20 Boeckenberg U19-AKC/Luma U19
13u00 AKC/Luma U19-CKV Nieuwerkerk A1

De wedstrijden duren 2x30min, met telkens 5min rust. Tussen de wedstrijden voorzien we telkens 15min om in te
schieten, opwarmen kan achter de schermen aan de zijkant van het speelveld
In de loop van de week worden de spelers verwittigd die 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 Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen
Femke, Vanhee Hayley
Bijeenkomst: 9u30 op Boeckenberg
jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy
Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9, 2100 Deurne, Tel.: 0496 26 95 70

Beker van Antwerpen U12 op Wilrijkse pleinen
11u30: Sikopi – AKC
14u30: AKC - Vobako
16u00: 3de Reeks A – 3de Reeks B
16u45: 2de Reeks A – 2de Reeks B
17u15: 1de Reeks A – 1de Reeks B
18u00: Prijsuitreiking
wedstrijdduur: 2 x (15’) + 5 min. rust;
Indien de shirts van de ploegen tijdens een wedstrijd gelijk kleurig zijn: tijdens de reeksen wisselt de thuisploeg
van shirt, tijdens de finaleronde wisselt de ploeg uit reeks 1. Gelieve dus een wisselshirt te voorzien.
In de loop van de week worden de spelers verwittigd die zullen aantreden.
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Lian, 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: 11u00 in de zaal
jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc
sporthal Wilrijkse Plein Vogelzanglaan 6 te 2020 Antwerpen
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