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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A : 18 - 20 
Kwartfinale Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

 

Aanval: Jari (3) – Siebe (3) – Jiska (2) – Thalia (2)   
Verdediging: Sayer (5) – Lars (1) – Shari (1) – Maite (2) 
Ingevallen: Raf (1)  
Scheidsrechter: Tina Van Grimbergen – Renske Dardenne (goed) 
 

1 0 - 1 Jari schot  1 8 - 9   korte kans 
2 0 - 2 Thalia schot  5 8 - 10 Siebe onder korf 
3         VW mist stip  6 9 - 10   schot 
5 0 - 3 Maite schot  6 9 - 11 Sayer stip 

13 1 - 3   schot  7 10 - 11   korte kans 
14 1 - 4 Thalia schot  11 11 - 11   inloop 
15 2 - 4   inloop  13 11 - 12 Sayer schot 
18 4 - 4   achter korf  15 12 - 12   inloop 
20 4 - 4   schot  16 13 - 12   schot 
21 5 - 4   schot  17 13 - 13 Lars schot 
21 5 - 5 Siebe 1 handje  18 14 - 13   inloop 
25 5 - 6 Shari stip  19 14 - 14 Sayer achter korf 
28 5 - 7 Sayer schot  20 14 - 15 Jiska schot 
31 6 - 7   stip  20 15 - 15   schot 
33 6 - 8 Jiska schot  23 15 - 16 Raf schot 
33 7 - 8   schot  24 16 - 16   schot 
24 7 - 9 Maite schot  26 17 - 16   stip 
35         VW mist stip  28 17 - 17 Jari stip 

       29 17 - 18 Sayer onder korf 

       30 18 - 18   schot 

       31 18 - 19 Siebe schot 

       34 18 - 20 Jari korte kans 
 
 
AKC/Luma naar halve finale Beker van België 
Het zijn belangrijke weken voor onze fanions. We pakten een onverhoopte 4 op 8 en zaten in de kwartfinale van de 
Beker. Met in het achterhoofd dat het daar vorig seizoen misliep met de avondwedstrijd tegen Ri4A waren we 
gewaarschuwd. Kille avondwedstrijden met weinig supporters liggen ons nu eenmaal niet en het beloofde weer van 
dat te worden…Bij winst zouden we doorstoten naar de halve finale en ook in de competitie is het ondertussen 
moneytime, oktober zal uitwijzen wat we echt waard zijn, maar wij hadden er alle vertrouwen in dat het goed ging 
komen, onze spelers bewezen de afgelopen weken namelijk dat ze enorm gemotiveerd zijn om het zo goed mogelijk 
te doen en dat was deze kille donderdagavond niet anders. 

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

  
Nummer 8                                    Jaargang  96                           7 oktober 2019 
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Knappe start maar schotpercentage niet goed genoeg 
We openden sterk en met twee schoten (1 van Jari en 1 van Thalia) stond het binnen de twee minuten 0 – 2. 
Voorwaarts stelde op dat ogenblik weinig voor en nadat ze een stip misten wisten ze helemaal niet meer van welk 
hout pijlen maken. Het werd 0 – 3 door Maite en we dachten dat we een wedstrijd gingen krijgen zoals afgelopen 
zondag tegen Sikopi. Voorwaarts heeft dan wel heel wat aan kwaliteit ingeboet (ze kwamen aan de ingooi zonder 
Julie, Jef, Jens, Christoph, Brent, Kane,…) maar ze hebben toch nog wat talent achter de hand en knokten zich 
verdiend terug in de wedstrijd. Onze scoremachine stokte en op een kwartier wisten we slechts 2 doelpuntjes aan 
te tekenen. Voorwaarts was er dan al op en over gegaan en stond met 5 - 4 aan de leiding. Tijd om wakker te 
schieten en met een drie op een rij (Siebe, Shari, Sayer) zetten we terug een twee doelpunten voorsprong op het 
bord, die tot aan de rust zou behouden blijven. 
We waren baas, dat was duidelijk, maar door het gebrek aan afwerking konden we niet weglopen, erger nog, moest 
Voorwaarts geen twee stippen gemist hebben dan zou er bij de rust een gelijke stand op het bord gestaan hebben 
en dat zou zeker niet volgens het beeld van de wedstrijd geweest zijn. 
 
Zwoegen en zweten na de rust 
Na rust werd het een kat- en muisspelletje met dan weer Voorwaarts en dan weer wij op voorsprong, de kloof 
groeide nooit verder dan twee doelpunten, het bleef dus spannend tot op het allerlaatste. Raf kwam in en speelde 
een formidabele partij en onze sterkhouders waren op de afspraak (Jari 3 en Sayer 5). Siebe deed het uitstekende 
en kegelde er 3 binnen, waaronder enkele belangrijke. Hij tekende voor de 18-19 vier minuten voor tijd, onze 
verdediging hield alles dicht en onze uitstekend spelende captain legde in de laatste minuut de verlossende 18-20 
binnen en bewees nog maar eens zijn nut voor dit team. Het heeft ons veel moeite gekost om door te gaan maae 
aan het einde is er slechts één ding dat telt en dat is de overwinning. Het moet niet met oogstrelend korfbal, het 
moeten niet altijd onze topscorers zijn die de wedstrijd in een definitieve plooi gooien, het moet gebeuren als team 
en dat gebeurt dan ook, week na week. Waren het vorig weekend de dames die voor girl-power zorgden, deze keer 
waren de heren aan het feest en tekenden voor het leeuwenaandeel van de goals.  
We kunnen er niet naast dat er langs dameskant deze keer iets té nonchalant verdedigd werd en dat we enkele 
gemakkelijke en vooral vermijdbare doelpunten slikten, daaraan zal moeten gewerkt worden winnen we ons 
uitstekende parcours op de ingeslagen weg verder zetten. 
 
Oktober = alles of niets maand 
We hebben de oktobersessie dus uitstekend ingezet en hopen dat we zondag kunnen zeggen dat we op de goede 
weg zitten. De halve finale van de beker is binnen, die volgende ronde is er pas in april en we kunnen ons vanaf nu 
volledig concentreren op de veldcompetitie. We gaan het wedstrijd per wedstrijd aanpakken, de eerste klip is 
Ri4A/Deurne en laat het nu net die ploeg zijn waarmee we nog een eitje te pellen hebben voor de nederlaag van 
vorig jaar in de kwartfinale van de beker. 
 
Tina/Renske kwamen niet in beeld = prima partij 
Beide dames vulden elkaar uitstekend aan, lieten spelen daar waar het kon en kunnen terugblikken op een goede 
partij. We hebben hen weinig tot niet gezien en dat is de bedoeling van het spelletje, scheidsrechters die geen 
hoofdrol opeisen. 

Pit 
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AKC/LUMA A – RI4A/DEURNE A : 20 - 13 
 

Aanval: Jari (4) – Siebe (2) – Jiska (3) – Thalia (1)   
Verdediging: Sayer (4) – Lars (3) – Shari (1) – Maite (2) 
Scheidsrechter: Kris Meeus – Stef Cleyman (goed) 
 

3 1 - 0 Jiska schot  1 13 - 6 Sayer stip 
4 2 - 0 Jiska schot  3 14 - 6 Sayer stip 
9 2 - 1 Nick stip  5 14 - 7 Pauwels schot 

10 3 - 1 Lars schot  7 14 - 8 Krikke schot 
11 3 - 2  dame schot  9 15 - 8 Lars inloop 
14 4 - 2 Siebe schot  10 16 - 8 Shari schot 
14 5 - 2 Lars schot  10 17 - 8 Siebe schot 
15 6 - 2 Sayer korte kans  16 18 - 8 Thalia schot 
20 7 - 2 Jari schot  20 19 - 8 Sayer stip 
21 8 - 2 Jari schot  24 19 - 9 Yannice schot 
22 8 - 3 Nick inloop  27 19 - 10 Davor schot 
24 8 - 4 Glenn korte kans  27 20 - 10 Jiska schot 
27 9 - 4 Jari schot  29 20 - 11 Yannice schot 
28 10 - 4 Jari schot  33 20 - 12 Glenn schot 
30 11 - 4 Maite schot  35 20 - 13 Davor schot 
30 12 - 4 Maite inloop        
31 12 - 5 Krikke inloop        
33 12 - 6 Pauwels schot        

 
We zitten meer dan op schema! 
Ri4A/Deurne is zowat ons “zwart beest” en we hebben het er altijd moeilijk mee. Vorig seizoen kegelden ze ons in 
de kwartfinale nog uit de Beker van België. Wat zou het worden op deze regenachtige zondagnamiddag? Bij winst 
speelden we mee voor de prijzen, bij verlies dreigden we in een kleurloze veldcompetitie te vallen. 
Het werd echter een makkelijke voerwinning en we moeten toegeven dat Sikopi en Ri4A/Deurne momenteel de 
zwakke broertjes zijn. We gingen uitstekend van start met twee treffers van Jiska en we <waren meteen 
gelanceerd. Het ging vlotjes naar 6-2 met twee van Jiska, twee van een uitstekende Lars, 1 van Siebe en 1van de 
onvermijdelijke Sayer. En dan kende onze captain een dolle acht minuten, hij legde er op vijf schoten vier binnen 
en de wedstrijd was volledig gespeeld met een 10 – 4 op het bord. Maite besloot om er daar nog twee bij te doen 
binnen de minuut en we waren na een half uurtje volledig klaar met de paars-gelen. 
Acht spelers en alle acht scoorden ze, beter kan moeilijk. Of toch, de tweede helft verwaterde de partij en was de 
concentratie niet meer 100 % en alleen dat zorgde ervoor dat het geen monsterscore werd. 
Over de wedstrijd zelf valt weinig zinvols te vermelden, het was er geen, daarvoor had Ri4A/Deurne té weinig in de 
pap te brokken. 
 
Met zes op tien doen we het meer dan behoorlijk en draaien we mee bovenaan de rangschikking op een gedeelde 
derde plaats met Boeckenberg en op twee puntjes van Borgerhout/GW en Floriant, die back to earth zijn en van ’t 
weekend een dubbele nederlaag kregen aangesmeerd van de Panters. 
Met de komende partijen tegen Voorwaarts en Kwik (let op: op vrijdagavond 25/10 en niet op zondag 20/10) moet 
het mogelijk zijn om ons definitief op een kruisfinaleplaats te hijsen en dan kunnen we alleen maar spreken van 
een bijzonder geslaagde start van rood-wit. Dat het zondag tegen Voorwaarts alweer een moeilijke en stugge partij 
zal worden is en zekerheid, dat bewees de partij van afgelopen vrijdagavond. Het zal dus zaak zijn om vanaf 
minuut 1 de wedstrijd geconcentreerd aan te pakken en die concentratie 70 minuten vast te houden. Dat we een 
meer dan degelijk team hebben werd in de voorbije partijen bewezen, dat we niets te vrezen hebben voor de 
toekomst is ook duidelijk, Als er nu weer geen kapers op de kust zijn die onze spelers naar andere verenigingen of 
zelfs naar Nederland proberen te halen ziet de toekomst er bijzonder rooskleurig uit voor onze fanions. Blijf die 
(h)echte ploeg die je nu bent, speel voor elkaar zoals je bezig bent, panikeer niet te snel als je volgens jezelf niet 
direct kans krijgt om je te bewijzen en laat vooral je oren niet hangen aan zij die het niet goed voor hebben met 
onze club. Jullie zijn een uitstekend team en willen er volledig voor gaan, dat kunnen we alleen maar appreciëren. 
 
Scheidsen herpakten zich volledig 
Na de dramatische partij op Floriant floten Stef Cleyman en Kris Meeus deze keer een zeer goede partij. Toegeven 
dat het niet moeilijk was, maar zelfs dan moet je het nog altijd doen!  

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 11 OKTOBER 
 

20:30 u : RIJKO 2 - AKC/LUMA 3 
Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Ann - Van Wezemael Lynn 
Amorgaste Serge - Benoy Yves - Jassin Ben - Lauwers Bert - Mertens Nick - Mertens Thierry - Van Hoof Jens 
 

ZONDAG 13 OKTOBER 
 
 

15:30 u : VOORWAARTS A - AKC/LUMA A 

14:00 u : VOORWAARTS 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  

 
12:40 u : VOORWAARTS C - AKC/LUMA C 
Grootaert Yent’l - Merckx Jana – Peeters Steffi - 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 : VOORWAARTS 2 - AKC/LUMA 2 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
 

11:00 u : RI4A/DEURNE 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 Robrecht - Schellens Erik - Van Harneveldt Robert 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Het weekend begon op zaterdag met liefst 5 thuiswedstrijden voor onze jeugd. Het was een gezellige drukte en 
onze kantine draaide op volle toeren. We moeten er in de toekomst misschien wel eens over nadenken om de 
toogploegen van de kern beter te spreiden. Op drukken momenten moeten er drie mensen achter onze toog staan, 
bij weinig of geen thuiswedstrijden volstaat dikwijls 1 persoon. Ook op zondag is het bij thuiswedstrijden van onze 
kern aan te raden om constant drie man achter de toog te zetten. We raden onze toogploegen dan ook aan de 
shiften op zondagmiddag beter in te delen, je kan echt niet volgen met slechts twee personen bij drukke periodes. 
De U8 en U10 speelden een cluster op ASKC en hebben zich daar blijkbaar goed geamuseerd en dat blijft voor deze 
leeftijdscategorie nog altijd het voornaamste. 
Onze U12A speelden dit weekend twee keer en wonnen ze allebei, zonder ook maar 1 tegendoelpuntje, knap! Ook 
de U12B wonnen met het kleinste verschil. Fantastisch! Ook onze U14A en U14B wonnen. De U16 moesten de 
duimen leggen tegen het sterke ASKC en na een knappe partij van onze U19B moesten ook zij hun meerdere 
erkennen in Putse. 
In het bekergebeuren van de jeugd hebben we nog enkel en alleen onze U19-ers die wonnen van Scaldis, de U14-en 
werden na de U12 en U16 uitgeschakeld. 
Zondagochtend slechts 1 wedstrijd op onze velden en het werd er een om duimen en vingers van af te likken. 
AKC/Luma 2 met heel wat toppers in de rangen nam het op tegen het Ri4A/Deurne van Mitchke Lenaerts. Ook zij 
hadden heel wat talent tussen de lijnen met o.a. Mitchke, Dennis Vermeiren, Wesley Ravys en Joni 
Verheyleweghen langs herenzijde en ook nog Jilleke Driesen langs dameszijde. Het werd uiteindelijk na een 
bijzonder aangename en sportieve partij 17 – 21 voor Ri4A/Deurne. Wedstrijden leiden is niet altijd de prettigste 
zaak, als het echter gaat om twee super sportieve teams als deze is het zelfs aangenaam te noemen! 
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Onze vierlingen speelden naar eigen zeggen een zwakke partij en verloren van het zwakke Scaldis, volgende week 
beter dan maar… In de namiddag nam AKC/Luma 2 ruimschoots de maat van Ri4A/Deurne en lijken zij op de 
juiste weg en kon AKC/Luma B nipt winnen na een verregende wedstrijd. Onze fanions hadden niet het minste 
moeite en wonnen na een eerder saaie partij ruimschoots met 20 – 13. 
Pat Francken had ervoor gezorgd dat ’s avonds de hongerigen gespijsd werden en presenteerde een heerlijke 
spaghetti waarvan de talrijke aanwezigen genoten hebben. We willen niet nalaten om ook deze week Pat en zijn 
crew (Kristel, Peggy en Muke) opnieuw van harte te danken en ook ’s middags konden we dankzij Kristel en Rudy 
weer genieten van heerlijke broodjes, waarbij zeker het broodje kroket en het broodje curryworst het uitstekend 
doen. 
De laatste wedstrijd voor de zaal (thuiswedstrijd tegen Boeckenberg op 27/10) wordt er voor mosselen met frieten 
gezorgd, niet vergeten ook daarvoor in te schrijven via Twizzit. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 17 
Winnaars: Liliane Fernande en Kenny Huppertz 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: Pit Van Dyck 
Bedrag: 75.62 
 
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 
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, 
Boekjes afhalen en betalen kan vanaf vandaag 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 ? 
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. 
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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): 
 6/10 tegen Ri4A/Deurne, Pat serveert spaghetti à volonté - € 10 (kinderportie aan 5 euro) 

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 
 

6. 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 
 
7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 

Sam Bedeer 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

BVB Jeugd U 14 SPARTACUS/NDN SIKOPI 2  12 
BVB Jeugd U 19 AKC/Luma SCALDIS 12  6 
BVB 1/4 Fin VOORWAARTS AKC/Luma    18  20 
U12 1 Afd A VELD AKC/Luma U12 A AGO AALST U12  4  0 
U12 1 Afd A VELD AKC/Luma U12 A BORGERHOUT/GW U12 18  0 
U12 Afd 2A VELD AKC/LUMA U12 B NEERLANDIA U12 B 3  2 
U16 1 Afd A VELD AKC/Luma U16 A ASKC U16 A 6  12 
U19 1 Afd B VELD AKC/Luma U19 A TEMSE U19 B 24  8 
U19 1 Afd C VELD AKC/Luma U19 B PUTSE U19 A 13  20 
U14 1 Afd B VELD SPARTACUS/NDN U14 A RIJKO U14 B 10  7 
U14 Afd 2C VELD SPARTACUS/NDN U14 B SINT-GILLIS-WAAS U14 8  5 
1STE GEW A - VELD AKC/Luma 2 RIVIERA/DEURNE 2 17  21 
TOPLEAGUE A - VELD AKC/Luma A RIVIERA/DEURNE A 20  13 
TOPLEAGUE B - VELD AKC/Luma B RIVIERA/DEURNE B 11  10 
TOPLEAGUE C - VELD AKC/Luma C RIVIERA/DEURNE C 17  7 
2DE GEW A - VELD SCALDIS 3 AKC/Luma 4 7  3 

 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

19/10/2019 13:30 AKC/Luma U12 A ASKC U12 A 
19/10/2019 14:30 AKC/LUMA U12 B BOECKENBERG U12 B  
19/10/2019 15:30 AKC/Luma U16 A BOECKENBERG U16 A 
19/10/2019 15:30 HOBOKEN/MERCURIUS U19 AKC/Luma U19 B 
19/10/2019 13:00 SPARTACUS/NDN U14 A PUTSE U14 A 
19/10/2019 14:00 SPARTACUS/NDN U14 B VOBAKO U14 C  
20/10/2019 10:00 ASKC U19 B AKC/Luma U19 A 
20/10/2019 11:00 HOEVENEN 2 AKC/Luma 3 
20/10/2019 10:00 KWIK 3 AKC/Luma 4 
20/10/2019 12:40 KWIK C AKC/Luma C 

20/10/2019 0:00 VRIJ AKC/Luma 2 
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TOOGPLOEGEN 
 
 
 

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: Martine Duchesne 
 
 

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: Sam Bedeer 
 
 

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 (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Sandra Kegeleers 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bert Deley 
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Ontbijtbuffet 
AKC/Luma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
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. Jeugdbeker 
Onze U19-ploeg is dankzij de overwinning tegen Scaldis de enige ploeg die nog in de running is voor de beker van 
België. Op 09/10 spelen zij om 20u00 de kwartfinale op KCBJ. 
Proficiat en veel succes! 
 
3. Hangloten worden 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.  
 
 

 
4. 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. 
 

 
 

JEUGDFLITSEN 
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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, Amber F: 0499/43 94 50 
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 
 
Beste ouders, 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste jeugdleden tot aan de zaal. Wedstrijdjes 
voor U8 en U10 zullen apart verschijnen in de flitsen. Afschrijvingen 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. We hebben 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 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 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 
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider niet via FB aub) 
 

Woensdag 9 oktober 2019 

Beker van België  
20u00: U19 1/4 finale: KCBJ - AKC/Luma 
In de loop van de week worden de spelers aangeduid voor deze bekerwedstrijd. 
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: 19u00 op KCBJ  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
KCBJ Grote Baan 118 3130 Betekom 

Competitie 
19u00: U16 1 Afd A: Verde - 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: 18u00 op Verde  jeugdleiders: Jan en Demy 
Sportcentrum Wilrijkse Plein Vogelzanglaan, 6 2020 Antwerpen   

 

Zaterdag 12 oktober 2019 

Competitie 
14u45: U14 1 Afd B: Temse B - Spartacus/AKC/Luma A 
12u00: U14 Afd 2C: Temse A - Spartacus/AKC/Luma B 
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: 11u00 of 13u45 op Temse  jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter 
De Hoeve  Clemens De Landtsheerlaan, 269140 Temse 

 
14u00: U19 1 Afd B: Riviera/Deurne - AKC/Luma A 
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: 13u00 op Riviera/Deurne  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
Park Groot Schijn Ruggeveldlaan, 488 2100 Deurne  

 

Zondag 13 oktober 2019 
10u00: U12 1 Afd A: KCBJ - AKC/Luma A 
11u00: U12 Afd 2A: Floriant B - 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 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: 9u30 op KCBJ of 10u30 op Floriant jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
KCBJ:  Grote Baan 118 3130 Betekom 

Floriant: Gemeentelijk Sportcentrum Sportstraat 9820 Merelbeke  Tel.: 09 231 72 91 
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12u40: U19 1 Afd C: KCBJ - AKC/Luma B 
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: 11u40 op KCBJ  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
KCBJ Grote Baan 118 3130 Betekom 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 

AKC/Luma A - Borgerhout : 18 - 0 + AKC/Luma B - Neerlandia : 3 - 2 
Wat een match van onze A-ploeg. We wisten op voorhand dat we vandaag zouden kunnen winnen. Maar wat we 
vandaag zagen, hadden we niet kunnen/durven dromen! Alles waar we op trainden, lukte en we scoorden tegen 
een enorm percentage! Iedereen kwam tot kansjes en die werden vaak prachtig afgewerkt! Scoorders van dienst 
waren Finn, Cleo, Fen, Mitch, Rifa, Sepp en Yilan; ze scoorden elk twee goals. Ebe deed er nog een schepje bovenop 
en scoorde er 4. Leuk was het om te zien dat jullie mekaar een goal gunnen en niet altijd zo maar elke kans die we 
kregen ook namen. Dit was een cadeaumatch voor de vele supporters!!! Volgende week verwachten we dezelfde 
inzet en hetzelfde spelplezier, want dan kan het iets moeilijker worden... 
Onze B’tjes vonden dat er wat meer spanning mocht komen deze middag. We kwamen twee goals achter, maar 
onze aanval deed het dan prachtig en maakte gelijk. Yilan vond op het einde dat het genoeg was en liep zijn 
verdediger knap voorbij! Super wat de nieuwste spelers hebben laten zien! Lian scoorde vandaag zelfs zijn eerste 
goal! Schitterend! Blijf tijdens de training goed luisteren en probeer uit te voeren wat we vragen, dat maakt het 
tijdens de matchen iets makkelijker. We staan met deze ploeg op de gedeelde eerste plaats in de rangschikking! 
Knap, hoor!! 

Fiere coachen! 
 

U16 
 
AKC/Luma  -  ASKC : 6 - 12 
De wedstrijd vooraf bestempeld als een beetje de match voor plek 3 werd spijtig genoeg verloren door onze U16. In 
het begin gingen we mooi mee tot 3 - 3 en hadden veruit de meeste doelpogingen. De laatste 10 min voor de pauze 
gaven we de wedstrijd uit handen door nog 3 goals te slikken. Deze kloof konden we niet meer dichten na de rust. 
Wat ook opviel, was dat we aanvallend maar in 1 vak konden scoren.  
We missen zeker ons Lotte die toch altijd veel extra's aan deze ploeg kan toevoegen op alle gebied. Hopelijk is ze 
snel terug. Woensdagavond trekken we naar Verde waar we orde op zaken kunnen stellen en terug proberen aan 
te knopen met een overwinning. Wat zeker zou moeten kunnen. Blijven inzetten op training en luisteren naar de 
coaches die fantastisch werk leveren met jullie. Tot woensdag.  
 

Sven  
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U8 
 

Clusterwedstrijden op  ASKC 
Met AKC/Luma (3 ploegen), ASKC, HMKC, Hoevenen, Riviera/Deurne, Spartacus/NDN en Voorwaarts 
 
De afgelopen weken mochten we heel wat nieuwe U8-ers verwelkomen. Zaterdag konden ze voor het eerst allemaal 
hun korfbalkunsten eens laten zien tijdens de clusterwedstrijdjes op ASKC. In totaal waren we met 7 meisjes en 7 
jongens en konden we met onze 3 ploegjes van start gaan. Van een succes gesproken, de weergoden waren ons goed 
gezind en alle kids gingen er vol voor. Winst, verlies of gelijk, vooral het plezier en de inzet waren fijn om te zien. 
Wij zijn alvast heel trots op jullie allemaal. Op naar meer! 

Valerie, Amber, Nick en Maite 
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