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SLUITINGSUREN KANTINE 
Maandag tot donderdag : uiterlijk 23u00 

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

 
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A : 17 - 24 
 

Aanval: Jari (1) – Siebe (5) – Jiska (8) – Thalia (0)   
Verdediging: Sayer (3) – Lars (5) – Shari (2) – Maite (0) 
Ingevallen: Brooklyn (0) – Rubi (0) – Ellen (0) 
Scheidsrechter: Tina Van Grimbergen – Bjorn Elewaut (goed) 
 

1 1 - 0 Brice schot  2 8 - 15 Shari korte kans 
2         Jari mist stip  4 9 - 15 Jens Vogels stip 
2 1 - 1 Jiska schot  4 9 - 16 Jiska schot 
3 2 - 1 Jens Verbruggen schot  9 9 - 17 Jiska schot 
5 2 - 2 Shari inloop  11 10 - 17 Heleen schot 
6 2 - 3 Jiska schot  11 10 - 18 Lars vrijworp 
8 2 - 4 Jiska schot  15 11 - 18 Brice korte kans 
9 2 - 5 Lars schot  17 11 - 19 Siebe schot 

12 2 - 6 Sayer schot  21 12 - 19 Jens Verbruggen schot 
13 2 - 7 Siebe schot  22 12 - 20 Lars schot 
14 2 - 8 Jiska schot  23 12 - 21 Jiska schot 
19 2 - 9 Lars schot  27 13 - 21 Brice schot 
19 3 - 9 Jens Verbruggen inloop  28 14 - 21 Jens Vogels schot 
20 3 - 10 Jari achter korf  28 15 - 21 Jens Vogels schot 
20 4 - 10 Lars Kerstens schot  29 15 - 22 Siebe inloop 
21 4 - 11 Sayer "losse"  30 15 - 23 Siebe schot 
22 5 - 11 Jens Vogels schot  31 16 - 23 Jens Vogels schot 
23 6 - 11 Lars Kerstens schot  33 16 - 24 Sayer schot 
24 9 - 12 Siebe schot  34 17 - 24 Lars Kerstens schot 
31 7 - 12 Jens Vogels vrijworp        
31 7 - 13 Lars schot        
33 7 - 14 Jiska schot        
34 8 - 14 Lauren Dennis inloop        

 
 

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

  
Nummer 9                                    Jaargang  98                         14 oktober 2019 
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DOEN WE NU AL EEN GOOI NAAR DE KRUISFNALES? 
Moesten we onze derde zege op rij kunnen boeken zou het er heel mooi kunnen uitzien en zou er al een kloof 
geslagen worden tussen de top vier en de onderste regionen. De kans bestond dan dat Floriant, Borgerhout/GW , 
Boeckenberg en AKC/Luma zich gingen afscheiden van de rest. Vorige week lukte het nog tijdens de 
avondwedstrijd voor de beker na een spannende maar niet echt mooie wedstrijd, zou het nu bij daglicht eveneens 
lukken? Onze meisjes en jongens waren super gemotiveerd en gingen er volledig voor. 
 
UITSTEKENDE START 
De eerste Voorwaartsaanval was meteen prijs, Jari miste een stip en we stelden ons al vragen van bij aanvang van 
de wedstrijd. Geen paniek echter, Voorwaarts kwam nog één keer op voorsprong in de derde minuut en zag dan 
hoe onze rood-witten vlotjes wegliepen naar 2 – 9 binnen de twintig minuut en… wedstrijd gespeeld zoals dat ook 
de twee voorbije partijen tegen Sikopi en Ri4A al vroeg in de wedstrijd het geval was. Onder impuls van een 
onhoudbare Jiska die er zo maar eventjes 8 (op 15 kansen – waanzinnig schotpercentage) binnen legde waren we 
vertrokken voor een potje heerlijk korfbal van de onzen. Met bijwijlen fantastische combinaties liep AKC/Luma 
weg naar een 8 – 14 voorsprong aan de rust. Naast een fenomenale Jiska hadden we ook nog Lars en Siebe die 
quasi alles binnen kegelden en samen met de vakgenoten op hoog niveau acteerden. Beide heren steken in een 
geweldige vorm en zullen daar deze week in Tsjechië bij de U21 zeker de vruchten van plukken. We wensen hen 
dan ook alle succes om die Ollanders ervan langs te geven. Dan hadden we nog onze captain die alles pakte wat er 
maar enigszins te pakken was en die op eenzame hoogte acteerde qua reboundkracht, Sayer die al weken op een 
formidabel niveau speelt en bij de dames opnieuw twee treffers van Shari, week na week beter en beter, een vat 
vol energie, staat nooit stil en is en gesel voor de tegenstrever, Maite die het zoals alle weken sober doet en overal 
verschijnt waar ze moet zijn. Tenslotte hebben we Thalia, die op een perfecte manier revanche nam voor de enige 
mindere prestatie van dit seizoen bij de bekerwedstrijd tegen Voorwaarts. Ze diende spijtig genoeg in de tweede 
helft gekwetst vervangen te worden. Hopelijk valt het meniscusletsel mee en zien we ze volgende wek al terug 
tussen de lijnen. Brooklyn kwam haar vervangen en deed dat uitstekend, met ook nog Rubi en Ellen die voor de 
applauswissels van Maite en Jiska zorgden kregen we nog twee bijzonder bedrijvige dames tussen de lijnen. Het 
zit momenteel écht wel goed zowel qua mentaliteit als inzet! En… “de sfeer zit goed”. 
 
REVANCHE VAN ONZE DAMES 
Moesten onze dames tijdens de bekerwedstrijd van vorige week nog onder doen voor de Voorwaartsgirls, deze keer 
namen ze sportieve revanche en scoorden er 10 tegen slechts twee voor de Elsdonckenaars. Onze dames lagen dus 
zonder enige twijfel mee aan de basis van deze overwinning die ons op een derde plaats brengt. 
 
WEEKJE RUST 
Omdat de U21 deze week in het buitenland zitten en omdat Siebe en Lars daar bij zijn is er van ’t weekend geen 
korfbal voor AKC/Luma A en B. We spelen die wedstrijd op vrijdagavond 25/10 op en tegen Kwik. De zondag 
nadien komt dan Boeckenberg op bezoek voor de laatste veldwedstrijd van dit jaar en als we van dit tweeluik 
minstens 1 (liever nog 2) wedstrijden kunnen winnen ziet het er bijzonder rooskleurig uit. Het is nu zaak om niet 
achteruit te gaan leunen en er alles aan te doen om ook die twee laatste wedstrijden met de nodige ernst voor te 
bereiden. We geloven in jullie! 
 
SCHEIDSRECHTERS OP NIVEAU 
Bij de bekerwedstrijd zagen we een uitstekend damesduo aan het werk (Tina en Renske), deze laatste werd nu 
ingeruild voor Bjorn Elewaut en het was minstens evengoed, zo mogelijk nog beter. Een wedstrijd volledig onder 
controle houden met slechts 2 stippen, zelden gezien. Noch Tina, noch Bjorn vielen op, eisten geen hoofdrol op en 
floten een knappe partij. Moeten we misschien toch nog onze mening over het duo-fluiten gaan herzien? Laat het 
ons hopen. 
 
BIJZONDER SPORTIEVE WEDSTRIJD 
Wedstrijden tegen Voorwaarts durven al eens “potig” worden, deze keer absoluut niet. Had het te maken met de 
leiding of de ingesteldheid van de zestien spelers, we weten het niet, feit was dat het een uitermate sportieve 
wedstrijd werd, ook zoiets is zelden gezien. Proficiat ook aan de coachen van beide teams die hiervoor zorgden! 
Respect op en naast het veld, we zien het graag. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Bevestiging van de beker-uitslag, 

we zijn sterker, ook bij …klaarlichte dag !! 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 18 OKTOBER 
 
 

20:00 u : KWIK 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 

 
ZONDAG 20 OKTOBER 

 
 

10:00 u : KWIK 3 - 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 – Ludeke Carsten - Schellens Erik - Van 
Harneveldt Robert 
 

11:00 u : HOEVENEN 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 
 

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  
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
U19A winnen alles maar zien Eline en Kadisha uitvallen 
Zaterdag waren we getuige van de wedstrijd van onze U19A-ers tegen Ri4A/Deurne. Bij deze laatsten heel wat ex-
AKC/Luma-ers met Matti, Ben, Vaya, Lisa en Charlotte. Het werd een bijzonder makkelijke overwinning die na 
een paar minuten al vast stond. Uiteindelijk werd het 4 – 20 (ruststand 2 – 10) en zullen onze U19A bijgevolg 
quasi zeker de voorronde zonder puntenverlies afsluiten. Hopelijk komen er in de zaal échte wedstrijden. Eline 
diende aan de kant te blijven met een armblessure en Kadisha besloot om niet achter te blijven en kwam ten val 
op haar elleboog met een gekneusde zenuw als gevolg, waardoor ze naar de spoed diende afgevoerd te worden. 
Hopelijk vallen de kwetsuren van beide dames mee en zien we ze snel terug tussen de lijnen. Gelukkig volgt er nog 
een makkelijke wedstrijd en kan er daarna enkele weken gerust worden alvorens de zaalcompetitie op 16/11 van 
start gaat en iedereen terug volledig hersteld is. Woensdag jl speelden zij de kwartfinale van de beker op KCBJ. 
Aan de rust stond er een 5 – 15 op het bord en was het tijd om te wisselen, het werd evenwel nog spannend nadat 
een goed spelend KCBJ terugkwam tot op 4 doelpunten en uiteindelijk moesten alle zeilen nog bijgezet worden om 
uiteindelijk toch nog met 7 doelpunten verschil te winnen en vlotjes door te gaan naar de halve finales die na de 
zaal op Spartacus zullen gespeeld worden. 
 
Vrijdagavondkorfbal blijkbaar niet besteed aan AKC/Luma 3 
Onze drielingen dienden vrijdagavond aan te treden tegen Rijko en het werd daar een winderige en zwakke, 
doelpuntenloze wedstrijd waarin AKC/Luma 4 slechts drie keer wisten te scoren en verloor met 7 – 4, een 
afknapper van jewelste. 
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Ook onze andere gewestelijke ploegen deden het niet goed. Vooral de prestatie van AKC/Luma 2 was bizar. Zij 
stonden tegen het sterke Voorwaarts met 9 – 12 voor aan de rust en verloren uiteindelijk met 17 – 12, dus 
scoorden geen enkel doelpunt meer na rust… 
Ook AKC/Luma 4 verloor op Ri4A/Deurne, zodat onze gewestelijken dit weekend voor het eerst in vele jaren geen 
enkele overwinning wisten binnen te halen… 
 
Kernploegen doen het wel 
AKC/Luma A, B en C deden het dit weekend wel uitstekend en gingen alle drie met gemakkelijke overwinningen 
aan de haal. Alle drie de ploegen blijven bovenaan meedraaien, uitstekend toch. 
 
Jongste jeugd aan het feest op AKC/Luma 
Zaterdag zagen we op AKC liefst 25 klein mannen aan het werk onder de kundige leiding van Anke, Leen en 
Jessy, misschien net iets teveel van het goede voor slechts drie trainsters, maar de kindjes hebben zich reuze 
geamuseerd. Onze dames van de kookploeg (Irma, Danny, Karin) zorgden er ondertussen voor dat al die kindjes 
voorzien werden van een heleboel lekkere smoutebollen. Ook de ouderen mochten nadien smullen van die heerlijke 
smoutebollen. Prima job weeral girls! 
 
Driehoekstornooi recreanten een succes 
Nadien was het de beurt aan onze recreanten om een driehoekstornooitje te spelen. Organisator Rob was tevens 
bereid om ook nog een wedstrijdje te fluiten. Ook hier was het prettig om te zien hoe onze recreanten een leuke 
zaterdagmiddag hadden. De belegde bokes waren na de wedstrijden uiteraard ook weer aanwezig en werden 
gemaakt door Rob. ZAKC/Luma won beide wedstrijden. 
 
Albert Denie 
Wat ons zaterdag nog het meeste plezier deed was het feit dat we Albert Denie (Berre Flambée voor de vrienden) 
op Ri4A/Deurne terug onder de mensen zagen komen. Na alle indianenverhalen heeft hij eindelijk de juiste 
diagnose van de ziekte die hem getroffen heeft en er is volgens de dokters een totale genezingskans van 80 percent, 
schitterend! De komende weken volgt er een behandeling en zullen we hem misschien iets minder te zien krijgen 
op AKC/Luma, maar je mag er zeker van zijn dat wij samen met hem op een vlotte en algehele genezing rekenen 
en wij hopen dat hij vlug terug in ons midden verschijnt. Zelfs nu hij even buiten strijd is regelde hij toch nog de 
vuren, groenten, mosselen, sausjes enz… voor de mosselen na de wedstrijd tegen Boeckenberg en dacht hij mee na 
over de verhuis van het materiaal dat nog op oud-AKC staat. Een man met het hart op de juiste plaats durven we 
stellen. Spoedig herstel Berre! 
Wanneer Albert terug op AKC verschijnt zal je hem de eerstvolgende weken niet mogen kussen en geen hand 
mogen geven, dat heeft te maken met zijn behandeling, ’t is maar dat je het weet. 
 
Bert De Ley 
In de loop van de komende week ondergaat Bert een zware heelkundige ingreep en zal een zeven à tiental dagen in 
het hospitaal dienen te blijven. Nadien volgt er een nog revalidatieperiode van enkele weken. We rekenen erop dat 
alles goed gaat en wensen hem een spoedig herstel toe. Bert was één van de drijvende krachten achter ons 
bouwproject en valt even weg. Met het wegvallen van Albert en Bert gaan we dus enkele actieve krachten moeten 
missen en zal het waarschijnlijk iets moeilijker worden om alles rond te krijgen, we doen onze uiterste best om 
alles op te vangen. 
 
Gezocht: schotklokkers 
Omdat Bert onze vaste schotklokker is en we hem een aantal weken zullen moeten missen zijn we dringend op 
zoek naar enkele bereidwilligen die de wedstrijden van AKC/Luma A, B en U19 A en B willen schotklokken. Geef 
je even op bij Sandra Kegeleers aub. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 30 
Winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: Anne Duchesne 
Bedrag: € 34.37 
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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. 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 
 
6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 

OPGELET: MOSSELEN OP 27/10 SLECHTS 16 euro ipv 19 euro 
(kinderportie: 8 euro) 

We voorzien ook stoofvlees met frietjes (11 euro – kinderportie 6 euro) 
voor zij die geen mosselen lusten. 
Datum: 27/10 tegen Boeckenberg, house-kok: Pat Francken 
 
Inschrijven via Twizzit: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9 
 
 

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 
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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 
Inschrijven via Twizzit kan vanaf vandaag. Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks. 
 
 
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. 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 
 
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 
Deze week konden we deze 2 jeugdleden aansluiten bij AKC/Luma: 

 Noa Angorrilla-Sanchez °07-11-2016 - U6 
 Pauline Simons °31-01-2012 - U8 

Van harte welkom en veel korfbalplezier! 
Martine 
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10. RESPECT VOOR ONS MATERIAALHOK AUB 
Onze voorzitter himself is twee weekends bezig geweest om ons buiten materiaalhok volledig in orde te maken en 
we moeten zeggen dat het ondertussen een pareltje is geworden. Mogen we IEDEREEN die iets van materiaal 
gebruikt verzoeken om dat netjes en in de juiste rekken terug op te bergen. Een materiaalberging als deze verdient 
het om proper en opgeruimd te blijven! Alle stukken kregen een kleur zodat het bijzonder makkelijk is om te zien 
wat waar thuishoort. Er werden speciale buizen gehangen om de manden aan op te hangen, we hebben een 
karretje zodat je makkelijk de zware vloerplaten naar het veld kan rijden… Alles terug juist zetten nadien kan 
nooit zo heel moeilijk zijn. We rekenen op onze trainers en jeugdleiders om een oogje in het zeil te houden zodat 
alles terug op de juiste plaatsen komt te staan. 
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11. TRAININGSSCHEMA AKC/LUMA KERN ZAAL 
Woensdag 30 oktober om 21 u: training Kwik Indoor 
Donderdag 31 oktober om 20 u: training in Boeckenberg Sportcenter 
Zaterdag 2 november om 15 en 16.30 u: oefenwedstrijd in en tegen TOP Arnemuiden 
Maandag 4 november om 21 u: training in Kwik Indsoor 
Woensdag 6 november om 19.30 u: oefenwedstrijd U19A – AKC/Luma B in Kwik Indoor 
Woensdag 6 november om 21.00 u: oefenwedstrijd AKC/Luma A – Ri4A/Deurne A 
Donderdag 7 november om 19 u: oefenwedstrijd AKC/Luma B – Ri4A/Deurne B in Kwik Indoor 
Donderdag 7 november om 20 u: training AKC/Luma A in Boeckenberg Sportcenter 
Maandag 11 november om 21 u: training of oefenwedstrijd in Kwik Indoor 
Woensdag 13 november om 21 u: training of oefenwedstrijd in Kwik Indoor 
Donderdag 14 november om 20 u: training in Boeckenberg Sportcenter 
Zaterdag 16 november: start zaalcompetitie 

 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND 
 

BVB Jeugd U 19 KCBJ AKC/Luma 13  20 
U16 1 Afd A VELD VERDE U16 AKC/Luma U16 A 1  9 
1STE GEW B - VELD RIJKO 2 AKC/Luma 3 7  4 
U19 1 Afd B VELD RIVIERA/DEURNE  U19  AKC/Luma U19 A 4  20 
U14 1 Afd B VELD TEMSE U14 B SPARTACUS/NDN U14 A 9  6 
U14 Afd 2C VELD TEMSE U14 C SPARTACUS/NDN U14 B 8  7 
1STE GEW A - VELD VOORWAARTS 2 AKC/Luma 2 17  12 
2DE GEW A - VELD RIVIERA/DEURNE 4 AKC/Luma 4 13  10 
TOPLEAGUE A - VELD VOORWAARTS A AKC/Luma A 17  24 
TOPLEAGUE B - VELD VOORWAARTS B AKC/Luma B 9  18 
TOPLEAGUE C - VELD VOORWAARTS C AKC/Luma C 13  17 
U12 1 Afd A VELD KCBJ U12 AKC/Luma U12 A 5  9 
U12 Afd 2A VELD FLORIANT U12 B AKC/LUMA U12 B 0  8 
U19 1 Afd C VELD KCBJ U19  AKC/Luma U19 B 13  16 

 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

25/10/2019 21:00 KWIK A AKC/Luma A 
25/10/2019 19:30 KWIK B AKC/Luma B 
27/10/2019 9:45 AKC/Luma 2 MINERVA 2 
27/10/2019 11:00 AKC/Luma 3 KWIK 2 
27/10/2019 15:30 AKC/Luma A BOECKENBERG A 
27/10/2019 14:00 AKC/Luma B BOECKENBERG B 

27/10/2019 0:00 AKC/Luma C VRIJ 
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TOOGPLOEGEN 
 
 
 

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

Nieuwe leden 
 
 
 
 
Joepie!! Weer 2 nieuwe leden deze week. Noa Angorrilla-Sanchez volgt de 
grote zus en is nu ook lid van onze grote AKC-familie. Alhoewel ze nog niet 
altijd evenveel zin heeft om mee te trainen met onze U6-jes, komt ze toch graag 
naar ons clubhuis om te genieten van andere zaken zoals snoepjes, spelen rond 
het veld, sint-doosjes kopen, ijsjes eten… De rest zal ook wel komen, ze hoort 
tenslotte bij de grote ‘de Boeren-clan’.  
Ook onze U8-en zien zich versterkt met de komst van Papuline Simons. Tof dat 
jij ook lid bent geworden meisje. 
Welkom allebei 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. Jeugdbeker 
Dankzij een schitterende 13-20 overwinning op KCBJ is onze U19-ploeg er in geslaagd om zich te plaatsen voor de 
halve finale van de beker van België. Deze heeft plaats op 25 april op de velden van Sikopi en zal gaan tegen de 
winnaar van Leuven-Temse. 
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.  
 

JEUGDFLITSEN 

Papuline 
U8 

Noa 
U6 
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Ontbijtbuffet 
AKC/Luma 

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. 
 

5. De voorbije zaterdag op AKC/Luma 
De 3 terreinen van AKC/Luma werden de voorbije zaterdag in beslag genomen door onze jongste korfballertjes. 
Liefst 50 kinderen van 3 tot 9 jaar maakten de velden onveilig met hun korfbalvaardigheden. Daartussen 
drentelden natuurlijk nog een aantal coaches rond die alles in goede banen leidden. Terwijl de kids trainden 
kregen alle ouders de gelegenheid om sint-doosjes te kopen ten voordele van het komende Sinterklaasfeest: altijd 
prijs!!!!   Op dat moment stond ons Irma reeds tilt te draaien in de keuken om daar samen met Danny, Karin en 
Fenneke het deeg te prepareren voor de heerlijke smoutebollen. Een ellenlange rij hongerige kids werd het decor 
aan de keuken. Thanks girls, ze smaakten verrukkelijk volgens enkele kenners, zelfs beter dan “ni warem, nie 
wille “!!!!! 
So long,  Namens de coaches, Agnes 
 
6. AKC/LUMA  fotoshoot straatvrijwilliger 
Afgelopen zaterdag kwam fotografe Ana Izamska met dochter Daria een fotoshoot maken voor een artikel over 
straatvrijwilligers (Stadsmakers). 
Een grote DANK U aan de kids in rood-witte AKC/LUMA-outfit, die hun mooiste 😊 bovenhaalden! 
jongens: Max – Lenn – Matiz 
meisjes: Saige – Jara – Amy – Noa – Iebe – Feline xxxjes Sandra 
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7. Korfbalschema AKC/Luma-herfstprogramma (2019-2020) voor U6, U8 en U10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3,4 en 5-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 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) 
 

Zaterdag 19 oktober 2019 
 

Clusterwedstrijden op R4A/Deurne-Spartacus/NDN 
10u00-12u00: U8: AKC/Luma (2 ploegen) met ASKC, HMKC, Hoevenen, Riviera/Deurne, Spartacus/NDN 
en Voorwaarts 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias 
De Meester Lin, Eeckhout Evi, Lauwers Fien, Mertens Sam, Simons Papuline, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 9u40 op R4A/Deurne-Spartacus/NDN jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D 
Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan, 488 2100 Deurne 

 
10u00-12u00: U10: AKC/Luma met ASKC, Borgerhout/GW, Ganda, HMKC, Hoevenen, Riviera/Deurne, 
Spartacus/NDN en Voorwaarts 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Keersmaekrs Ferre, Segers Jasper, Van Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Duyck Pixie, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe, s’Jongers Lou 
Bijeenkomst: 9u30 op R4A/Deurne-Spartacus/NDN jeugdleiders: Jens en Bert 
Park Groot Schijn, Ruggeveldlaan, 488 2100 Deurne 

 

Competitie 
13u30: U12 1 Afd A: AKC/Luma A – ASKC A 
14u30: U12 Afd 2A: AKC/Luma B – Boeckenberg 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: 12u30 of 13u30 op AKC/Luma jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 

 
13u00: U14 1 Afd B: Spartacus/AKC/Luma A – Putse A 
14u00: U14 Afd 2C: Spartacus/AKC/Luma B – Vobako C 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 12u00 of 13u00 op Spartacus jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter 

 
15u30: U16 1 Afd A: AKC/Luma – Boeckenberg A  
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: 14u30 op AKC/Luma  jeugdleiders: Jan en Demy 

 
15u30: U19 1 Afd C: Hoboken/Mercurius - 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 Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen 
Femke, Vanhee Hayley 
Bijeenkomst: 14u30 op HMKC  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
HMKC: Hoofdfrontweg, 17 (Fort VIII), 2660 Hoboken GSM: 0498 83 77 30 
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Zondag 20 oktober 2019 
 

Competitie 
10u00: U19 1 Afd B: ASKC B - 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 Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen 
Femke, Vanhee Hayley 
Bijeenkomst: 9u00 op ASKC  jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
Sportcomplex De Zeurt, Eksterdreef 10 2900     Schoten 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12B 
 

Floriant B – AKC/Luma B: 0 - 8 
Het is niet mijn gewoonte om een verslagje te schrijven. Meestal zeg ik tegen de kids wat moet gezegd worden en 
laat ik het aan anderen om één en ander te noteren. 
Maar het moet me van het hart, dit jonge ploegje verdient een extra vermelding. Vandaar. 
We trokken naar Floriant met volgend ploegje:  
 
Dames: Emma, Marie, Amy, Rifa en Pixie 
Heren:  Lian, Kasper en Jasper 
Dank u Pixie en Jasper voor jullie mooie prestatie in de U12. Met een beetje geluk hadden jullie een doelpuntje 
kunnen scoren. Het mocht niet zijn, maar jullie waren zeer secuur in jullie passenspel en met een tikkeltje geluk 
had Jasper zeker zijn goaltje mee gepikt. 
Lian, net begonnen met korfbal, trekt elke week meer en meer zijn streng. Hij maakt weinig fouten in verdediging 
en moet enkel zijn aanvalsspel iets explosiever maken en de doelpunten zullen volgen. Top! Emma zie ik week na 
week vooruitgaan. Positiespel in verdediging heeft ze onder de knie, haar uitverdediging (met verre pas) komt 
beter en beter aan. In aanval nog iets meer snelheid, en je wordt een topper.  
Maar wat gezegd van onze 4 sterkhouders. Kasper, Marie, Amy en Rifa. Jullie deden het fantastisch. Jullie 
deelden passen uit, werkten voor jullie vak en scoorden nog bovendien. 
Als coach ben ik misschien iets te veel bezig met de anderen. Ik wens ze proficiat als ze iets goed doen en moedig ze 
sterk aan. Maar weet dat ik jullie inspanningen ook zeer waardeer. Alleen, ik verwacht dat ook van jullie, 
misschien vind ik het daarom te normaal dat jullie deze ploeg dragen en heb ik onvoldoende beklemtoond dat jullie 
het uitstekend hebben gedaan. Applaus voor jullie inzet en jullie prima wedstrijd, alle vier!! 
 

Een fiere coach, Marc 
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