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Spreuk van de Weuk
Ter ere van
Raymond Van bosch
WEDSTRIJDVERSLAGEN
BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A : 21 – 26
SUBLIEM AKC/LUMA DOET HET WEER
Aanval: Jari (7) – Siebe (2) – Jiska (5) – Thalia (1)
Verdediging: Sayer (4) – Levi (2) – Shari (2) – Maite (1)
Scheidsrechter: Miguel Wensma – Renske Dardenne
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Gaan we door op onze elan?
We waren enorm benieuwd hoe onze boys and girls aan de zaalcompetitie zouden beginnen. Na de uitstekende
prestaties in de oefenduels in Nederland en tegen Ri4A, de knappe eerste ronde veld, waar we al zo goed als zeker
zijn van de kruisfinales en het feit dat we ook al in de halve finale van de Beker van België zitten hoopten we dat
we de positieve lijn van het huidige seizoen zouden verder zetten.
Indrukwekkende minuut stilte
De wedstrijd ging van start met een minuut stilte ter nagedachtenis van de Mon, die veel te vroeg van ons
heenging. Er werd menig traantje gelaten en we hoopten dat dit geen negatieve invloed zou hebben bij onze
spelers. Later zou blijken dat dit zeker niet het geval was en dat onze spelers een grote vuist maakten, voor
zichzelf, voor de coachen en voor de Mon, deze laatste zou fier geweest zijn mocht hij de wedstrijd nog hebben
kunnen bijwonen. Hij was er trouwens tot in zijn laatste uren nog mee bezig en zei me vorige week nog “Het zal
een moeilijke start worden met Borgerhout/GW en Floriant in de eerste drie weken, hopen maar dat ze er goed
uitkomen.” De spelers lijken dit gehoord te hebben en ze zijn er goed uitgekomen…
Knappe start, vervolg iets minder in eerste helft
De wedstrijd ging verschroeiend van start en na 10 minuten lagen er al liefst 14 in het mandje en stonden we met
6 – 8 aan de leiding. We zagen toen al dat het goed zat met dit team. Lars kon wegens gezondheidsproblemen niet
spelen (we wensen hem langs deze weg een spoedige en algehele genezing en hopen hem vlug terug tussen de
lijnen te zien) maar werd meesterlijk vervangen door good old Levi, die als vanouds stond te ballen en een
sublieme verdediging neerzette zoals alleen hij dat kan.
Van minuut 1 was duidelijk dat onze vier dames er weer volledig voor gingen en er desnoods hun kop voor zouden
leggen. Qua afwerking stond er trouwens weer geen maat op ons kleintje. Jiska legde er vijf binnen aan een
percentage van 25 %, we zien ze ook week na week meer en meer genieten en als het aanvallend even niet lukt,
steun brengen kan ze ook als de beste, een vat vol energie waar we nog heel veel plezier aan gaan beleven. Maite,
die met een kleine blessure aan de inworp kwam was eerder een vraagteken. Zij had niet voldoende kunnen
trainen, daar was op het terrein echter niks van te merken. Met haar super lange grijparmen was ze weer met
ieder bal die in haar nabijheid kwam weg en aanvallend was ze alleen maar foutief te stuiten. Een inloop en twee
uitgelokte stippen waren haar aandeel in deze match. Ook Thalia was voldoende hersteld van haar kwetsuur en
speelde een formidabele partij tegen de immer gevaarlijke Elke Daelman. Ze bekroonde haar wedstrijd dan ook
nog met een bijzonder belangrijk doelpunt. En onze stofzuiger was uiteraard ook weer aanwezig om op groots
niveau te spelen. Sharike speelde een kei van een verdediging en wist er ook nog twee te scoren. Kortom, een
dames viertal om fier op te zijn en waar je kan op bouwen. Laat de andere ploegen maar denken dat we het alleen
van de heren moeten hebben. Het strafste nummertje voerde Jiska op door in de laatste minuten met drie
opeenvolgende rebounds te gaan lopen en alle “groten” gewoon af te troeven en een neus te zetten door haar
atletisch vermogen, inzet en snelheid.
Even terug naar de wedstrijd zelf dan: we waren in de eerste helft duidelijk de betere ploeg, scoorden ook twaalf
keer en toch draaiden we met een doelpunt achter. In de laatste drie minuten van de eerste helft scoorde
Borgerhout/GW nog drie keer en het ging van 10 – 12 voor naar 13 – 12 achter bij de rust. Op dat ogenblik een
domper op de feestvreugde.
Tweede helft: erop en erover
We kwamen uit de kleedkamers met een motivatie van hier tot in Tokio en binnen de vier minuten hadden we ook
4 keer gescoord (13 – 16) en zaten we terug op rozen. De Zebra’s kwamen nog 1 keer terug tot op 2 doelpunten
maar dan was het al AKC/Luma wat de klok sloeg. Onze captain speelde een reuzenmatch en scoorde er liefst 7,
een hele prestatie tegen de beste Borgerhout/GW-speler Jarni Amorgaste. Sublieme partij van onze “lange” die nog
maar eens bewees van goudwaarde te zijn voor ons team. Hij neemt zijn ploeg op sleeptouw en stuwt hen
momenteel naar grote hoogte. Knap vriend! Zijn vakmaat Siebe had eventjes een korte discussie met zijn brace,
maar eens dit euvel hersteld dankzij de brace van Dennis liep het gesmeerd. Hij zette een formidabele verdediging
neer en speelde drie tegenstrevers van het plein, reboundend was hij het ideale aflospunt voor Jari en aanvallend
scoorde hij er twee. Super prestatie van de Sieb! In het andere vak was Sayer naar goede gewoonte heer en
meester in de rebound, mister 100 % vanop de stip, scoorde hij een doelpunt van bijzonder ver en legde hij ook de
mooiste van de middag binnen, een one hander op inloop. En dan was er Levi, hij had er zin in, hij wou iets laten
zien en… hij liet ook iets zien. Dat hij een super-verdediger is wisten we al langer, maar nu komt hij ook
reboundend en aanvallend uitstekend uit de verf. Prachtprestatie!
Dit is mijn club, mijn ideaal
We moeten het Bo, Ilja en Mitch meegeven, ze hebben van deze groep een hecht team gemaakt dat voor elkaar
door het vuur wil gaan. We zijn misschien niet de mooist korfballende ploeg (alhoewel…), maar we zien week na
week een “ploeg” op het veld. De goesting om te korfballen en om er iets van te maken straalt eraf.
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We begonnen de veldcompetitie tegen Boeckenberg met een eerder onverwachte overwinning en daardoor zetten
we een grote stap richting kruisfinales, nu doen we het in zaal opnieuw tegen Borgerhout/GW, zijn we weer
gelanceerd. We hopen van wel en hebben alle geloof in deze groep.
Voetjes op de grond en volgende week tegen Voorwaarts terug vlammen
Dat we even mogen nagenieten van de zege tegen de Zebra’s is een feit, de voetjes moeten echter op de grond
blijven want volgende week komt Voorwaarts op bezoek en die match moet aangepakt worden met dezelfde
ingesteldheid van zondag jl. Met een vier op vier naar Boeckenberg trekken zou mooi zijn en wie weet… We gaan
nog niet teveel op de feiten vooruit lopen maar we denken dat we klaar zijn voor een mooi zaalseizoen.
Supporters waren top
Terug in zaal, terug een orkest met Bob, Pat en de frennekes. Heerlijke ambiance toch! Ook op dat vlak namen we
vlotjes de bovenhand. Het kan echter nog beter, we zouden volgende zaterdagavond graag nog meer supporters
zien. Waar zitten onze jeugdleden en hun ouders? Kom eens een kijkje nemen, het loont echt de moeite, kom
samen met al die andere roodwitten ons team aanmoedigen en naar de kruisfinales roepen. Blijf niet aan de kant
staan en doe mee.
Scheidsrechters op niveau
Renske en Miguel floten een meer dan degelijke wedstrijd en wat ons nog het meeste beviel was het bestraffen van
“herhaalde overtredingen” met een strafworp, iets wat veel te weinig gedaan wordt. Floten ze alles correct,
waarschijnlijk niet, maar het was consequent, meer moet dat niet zijn. Geen van beiden wilde zich in de kijker
plaatsen en ook dat is al veel. Ook langs arbitragekant is het zaalseizoen dus goed ingezet, laat ons hopen dat het
zo verder gaat.
AKC/Luma B geeft het weg
Ook bij de wedstrijd van de B-ploeg werd verschroeiend geopend en liep AKC/Luma aanvankelijk snel weg naar
een vijf doelpunten voorsprong. Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen de Zebra’s echter beter in de match en
ging het naar een gelijke stand. De laatste 10 minuten waren er teveel aan en met een zes op zes bezegelden ze
het lot van AKC/Luma en werd er besloten met een 27 – 23 nederlaag na een nochtans aantrekkelijke wedstrijd
waar meer heeft ingezeten.
Pit

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZATERDAG 23 NOVEMBER in Kwik Indoor
20:45 u : AKC/LUMA A – VOORWAARTS A
19:00 u : AKC/LUMA B – VOORWAARTS 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

17:15 u : AKC/LUMA C – VOORWAARTS 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 24 NOVEMBER in Kwik Indoor
10:00 u : AKC/LUMA 2 – FLORIANT 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

09:00 u : AKC/LUMA 3 – VOORWAARTS 3

Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
1STE GEW E - ZAAL
Promoleague U16 A - ZAAL
Promoleague U14 A - ZAAL
Promoleague U19 A -ZAAL
U14 Afd 2B - ZAAL
1STE GEW B - ZAAL
TOPLEAGUE A - ZAAL
TOPLEAGUE B - ZAAL
TOPLEAGUE C - ZAAL
Topleague U12 - ZAAL
Promoleague U12 B - ZAAL
Topleague U19 - ZAAL

THE BLUE GHOSTS
VOBAKO U16 B
SCALDIS U14
VOORWAARTS U19 B
VOBAKO U14 C
BORGERHOUT/GW 2
BORGERHOUT/GW A
BORGERHOUT/GW B
BORGERHOUT/GW C
ASKC U12 A
ASKC U12 B
MINERVA U19

AKC/LUMA 3
AKC/LUMA U16 A
SPARTACUS/NDN U14 A
AKC/LUMA U19 B
SPARTACUS/NDN U14 B
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U19 A

10 15
14 17
4 6
20 29
6 7
8 14
21 26
27 23
15 17
6 2
1 3
11 24

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Een triestige opener van het weekend toen we op vrijdag hoorden dat ons erelid, Raymond Van bosch overleden
was. De In Memoriam heb ik jullie eerder al doorgestuurd, nog even melden dat de uitvaarplechtigheid plaats
heeft op zaterdag 23/11 a.s. om 14.30 u in Boom.
Het zaalseizoen werd positief ingezet, op uitzondering van AKC/Luma B en onze U12A wonnen al onze ploegen.
Vooral de overwinning van onze fanions deed ons veel plezier. Zij speelden tot hiertoe al een uitstekend
veldseizoen en zijn nu ook de zaalcompetitie op grandioze manier gestart met een overwinning tegen
Borgerhout/GW.
Wat ons nog wel even van het hart moet (jullie kregen daarvan al een mail) is het volgende; we vinden het
bijzonder jammer dat we de laatste tijd blijkbaar geen geïnteresseerden meer vinden om deel te nemen aan
activiteiten die door AKC/Luma georganiseerd worden. Het was moeilijk om volk te vinden voor het herfstontbijt
(uiteindelijk lukte dat in extremis toch nog), het was moeilijk om quizploegen te vinden (ook dat lukte nog net) en
nu dienen we de restaurantdag af te gelasten wegen een gebrek aan inschrijvingen. Het zal jullie toch duidelijk
zijn hopen we dat we tijdens de zaalcompetitie geen enkele bron van inkomsten hebben (sterker nog: de zaal kost
ons een pak geld i.p.v. dat het iets opbrengt). Denk vooral niet dat het inkomgeld dat u dient te betalen voor een
zaalwedstrijd ons iets opbrengt. Zalen huren kost enorm veel geld. Om het lidgeld niet torenhoog te moeten
opdrijven richten we daarom op regelmatige basis activiteiten in die wat geld in kas moeten brengen tijdens de
zaalcompetitie. Wanneer we dan moeten vaststellen dat er wel commentaar gegeven wordt dat er niks te doen is
op AKC/Luma, maar er anderzijds geen enkele respons komt als er iets te doen is vinden we dat triestig.
Pit

2. LOTTO
Nummer: 30
Winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens (al de derde keer dit seizoen!!!)
3. PRONOSTIEK
Winnaar: Georgette de Boer
Bedrag: € 94 (we hadden nog een zaal-pot over van vorig seizoen)

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
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.

AKC-Flitsen
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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
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

5. 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.

6. 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.

8. AKC 100 JAAR, STAMBOMEN VAN LEDEN

Op 21 april 2021 bestaat onze geliefde vereniging 100 jaar. Dat we dit niet ongemerkt laten voorbijgaan is vrij
evident. Achter de schermen zijn we reeds bezig een volledig programma voor dit feestjaar in elkaar te knutselen.
Eén onderdeel binnen dit geheel is het verschijnen op onze website van verschillende AKC-stambomen. Langs deze
weg doe ik een oproep aan alle AKC-ers die vinden dat ze in aanmerking komen om hun persoonlijke stamboom
vrij te geven, deze naar mij te verzenden zodat die gepubliceerd kan worden. Dus, ben je lid van AKC, waren je
ouders, grootouders, familieleden, kinderen, kleinkinderen ook lid of in elk geval betrokken bij onze rood-witte
vereniging, slechts één woord: DOEN! Het wordt een interactieve website met tal van mogelijkhede, met foto’s
filmpjes, geluidsfragmenten, kortkom, het wordt gegarandeerd de moeite
Wie heeft de meeste “generaties” lopen, welke “clan” heeft de meeste stamboomleden,.. ik denk bv aan de
Claessens-, de Meester-, Lenjou- en Janssensbende, de Duchesnekes-troep, de Van Steenbergen-hoop, en
natuurlijk nog vele andere stambomen die van jullie moeten komen…
Mijn e-mailadres: agnes.de.boer@telenet.be
Op vele stambomen,
Namens AKC 100 jaar,
Agnes

9. NIEUW LID

Deze week kunnen we officieel de kleindochter van ons bestuurslid Chris welkom heten bij onze U6-jes:
 Inky Springael °2014
Veel plezier bij onze club.
Martine
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
30/11/19
1/12/19
1/12/19

12:30
13:00
13:00
13:50
14:30
15:45
15:45
17:15
18:45
20:45
10:45
15:45

BOECKENBERG U12 A
FLORIANT U12 A
SPARTACUS/NDN U14 A
GANDA U16 A
SPARTACUS/NDN U14 B
FLORIANT U19 A
TEMSE U19 B
FLORIANT C
FLORIANT B
FLORIANT A
BLAUW WIT 2
FLORIANT 3

AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
LEUVEN U14 A
AKC/LUMA U16 A
SIKOPI U14 B
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U19 B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA 3

Boeckenberg Sportcenter
Sporthal Ter Wallen
Sporthal De Rode Loop 2
Sporthal Hekers
Sporthal De Rode Loop 2
Sporthal Ter Wallen
Sporthal Temsica
Sporthal Ter Wallen
Sporthal Ter Wallen
Sporthal Ter Wallen
Boeckenberg Sportcenter
Sporthal Ter Wallen

INKOM ZAAL
Dat
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11

Uur
10:00
11:10
12:20
13:50
15:25
17:15
19:00
20:45

Thuis
AKC/LUMA U12A
AKC/LUMA U12B
AKC/LUMA U16
AKC/LUMA U19A
AKC/LUMA U19B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A

Bezoekers
VOORWAARTS U12A
APPELS U12
VOORWAARTS U16A
VOORWAARTS U19A
KCBJ U19A
VOORWAARTS C
VOORWAARTS B
VOORWAARTS A

Zaal
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor

Inkom
9:30 t/m 9:55
9:55 t/m 11:00
11:00 t/m 12:10
12:10 t/m 13:40
13:40 t/m 15:15
15:15 t/m 17:10
17:10 t/m 18:55
18:55 t/m 21,30

Wie
fam. Cordon
fam. Aarts
fam. Cambre
fam. Nevejans
fam. Dierckx
fam. Grootaert
fam. Cortois
fam. De Ryck

TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL
Dat

Uur

Thuis

Bezoekers

Zaal

Tafel1

Tafel2

Schotklok

23/11 10:00 AKC/LUMA U12A

VOORWAARTS U12A

Kwik Indoor

Franky

Chris

23/11 11:10 AKC/LUMA U12B

APPELS U12

Kwik Indoor

Franky

Chris

23/11 12:20 AKC/LUMA U16

VOORWAARTS U16A

Kwik Indoor

Andreas Chris

Marc

23/11 13:50 AKC/LUMA U19A

VOORWAARTS U19A

Kwik Indoor

Andreas Chris

Marc

23/11 15:25 AKC/LUMA U19B

KCBJ U19A

Kwik Indoor

Andreas Martine Sandra

23/11 17:15 AKC/LUMA C

VOORWAARTS C

Kwik Indoor

Sandra

23/11 19:00 AKC/LUMA B

VOORWAARTS B

Kwik Indoor

Sandra

23/11 20:45 AKC/LUMA A

VOORWAARTS A

Kwik Indoor

Martine PJ

24/11

VOORWAARTS 3

Kwik Indoor

Martine

FLORIANT 2

Kwik Indoor

Martine

9:00

AKC/LUMA 3

24/11 10:00 AKC/LUMA 2

Martine PJ
Sandra

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
Dat

Uur

Thuis

23/11 20:45 AKC/LUMA A

AKC-Flitsen

Bezoekers
VOORWAARTS A

Zaal
Kwik Indoor

Filmen
Vinnie/Eline

Scout Vloer Club
Jana

Rudy

Kurt

Micro
Martine
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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

Nieuw lid
Een nieuwe week en een nieuwe U6-er bij AKC/Luma. Inky Springael, dochter van Jiri en Mae en
kleindochter van onze penningmeester Chris Van Riet en Paco Springael komt onze club vervoegen. Hartelijk
welkom Inky en heel veel plezier bij AKC/Luma.

Berichtjes
1. Belangrijke data

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. Koekjesverkoop

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste
bestellingen moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op
zondagavond 01/12. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit 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.

3. Sinterklaas komt naar AKC/Luma
Zaterdag 7 december verwachten we hoog bezoek op AKC. Sinterklaas en
zijn zwarte Pieten hebben speciaal voor AKC/Luma hun terugreis
uitgesteld en zakken af naar ons clubhuis om de allerkleinste AKCertjes te verwennen. Ouders schrijf snel in bij Anneke Van Peteghem
op anneke_v_p@hotmail.com zodat de JEC de Sint kan helpen bij
het uitzoeken van de geschenkjes. Verder in deze jeugdflitsen vinden
jullie het inschrijvingsformulier (inschrijven voor 27/11 aub). Wij
hopen op snelle reacties.
We noteerden al: Pauline Simons, Casper en Ferre Bruyninckx, Amy en
Noa Angorilla Sanchez, Lio en Oliver Tossens, Saige en Jace Van den Bergh, Lenn De
Buck, Jara Kurti, Thor Mertens, Thore Cordon.
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4 Handtashangers

Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor
slechts €7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.

5. AKC/Luma-kledij

AKC/Luma-kledij kan terug besteld worden. Je kan T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken,
sportzakken, rugzakken, regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com
of
via
Twizzit
https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53. Bedrukking met AKC/Luma-logo
is inbegrepen, extra bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Lumacatalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

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

ploeg wo
U6

za
X

U8

X
X

U10

X
X

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

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:
In deze zalen: geen cafetaria, wel kleedkamers. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen apart in de jeugdflitsen
verschijnen, dus wekelijks nakijken. Gelieve steeds 10 minuten voor aanvang in de zaal aanwezig te
zijn.
datum
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

wat
zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijd AKC/Luma-Meeuwen
Restaurantdag op AKC, voor wie heeft ingeschreven
zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijden op Meeuwen (14u00-16u00)
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
Wedstrijden op Hoevenen (14u00-16u00)
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
Wedstrijd AKC/Luma – ASKC om14u00
zaaltraining
zaaltraining
zaaltraining
Zaaltraining
Wedstrijden op ASKC (13u00-16u00)
zaaltraining

AKC-Flitsen

Voor wie
U8 en U10
U6+U8
U10
iedereen
U8 en U10
U6+U8
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
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Za 1/02

Zaaltraining
U6+U8
Uitwedstrijd voor U10 (nog niet bekend waar)
U10
Wo 5/02
zaaltraining
U8 + U10
Za 8/02
zaaltraining
U6, U8 + U10
Wo 12/02
zaaltraining
U8 + U10
Za 15/02
Zaaltraining
U6+U8
Thuiswedstrijd U10, tegenstander nog niet gekend
U10
Wo 19/02
zaaltraining
U8 + U10
Za 22/02
zaaltraining
U6, U8 + U10
24/02-1/03
Krokusvakantie
Wo 26 /02
Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de zaal vrij is)
U10?
Za 29 /02
Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun Alle kinderen
lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen van 2 tot 12 jaar
Wo 4/03
Laatste woensdagzaaltraining
U8 + U10
Za 7/03
Laatste zaterdagzaaltraining (ov)
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

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 23 november 2019

Clusterwedstrijd

14u00 – 15u30: U10: AKC/Luma – Meeuwen (zaal: Kerkske)
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Keersmaekrs Ferre, Liebaert Remi, Segers Jasper, Van Hoof Ferre, Verholen Lenny
Duyck Pixie, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe, s’Jongers Lou
Bijeenkomst: 13u30 in de zaal
jeugdleiders: Jens en Bert
Zaal Kerkske te Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne

Competitie

10u00: U12 Topleague U12: AKC/Luma A – Voorwaarts A (zaal: Kwik-Indoor)
11u10: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – Appels (zaal: Kwik-Indoor)
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 of 10u40 in de zaal
jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96
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11u45: U14 Promoleague U14 A: Ago Aalst - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: De Faluintjes)
11u25: U14 Afd 2B: Putse B - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: gemeentelijke sporthal Putte)
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: 10u45 of 10u25 in de zaal
jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter
Ago Aalst: Sporthal De Faluintjes Beugemstraat 24 9310 Aalst Tel.: 053 73 22 62
Putse : Sporthal Klein Boom Mechelbaan, 604 2580 Putte Tel.: 015 25 33 70

12u20: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Voorwaarts A (zaal: Kwik-Indoor)
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: 11u20 in de zaal
jeugdleiders: Jan en Demy
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96

13u50: U19 Topleague U19: AKC/Luma A – Voorwaarts A (zaal: Kwik-Indoor)
15u25: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – KCBJ A (zaal: Kwik-Indoor)
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: 12u50 of 14u25 in de zaal
jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
ASKC A – AKC/Luma A : 6 – 2
Onze eerste zaalwedstrijd was een feit. We hadden een paar weken rust gehad waarin we ons goed konden
voorbereiden op deze competitie. We begonnen de wedstrijd al bij al nog vrij goed. We kwamen tot een aantal
mooie kansen en al snel werd het 1-2. Daarna verloren we de controle over de wedstrijd volledig. Het werd 3-2 met
de rust, alles was dus nog mogelijk. We gaven aan dat we beter moesten gaan uitwerken en dat we hierdoor ook 2
doelpunten hadden kunnen voorkomen in de 1ste helft. In de 2de helft liep alles fout wat er fout kon lopen en we
kregen totaal geen vat meer op de wedstrijd. De passen kwamen niet meer aan, we bleven niet voor in de steun,
liepen constant achter onze tegenstrever aan en kregen geen kans meer voor mekaar in aanval! Wat we vandaag
zagen was allesbehalve goed. Laat ons hopen dat het een offday was. Wij willen deze week een reactie zien van
jullie op training en wij hopen dat we zaterdag kunnen laten zien dat we veel beter kunnen dan wat we nu hebben
laten zien.
Jana en Debby

U16 A
Vobako B - AKC/Luma : 14 - 17
Vandaag speelden we onze eerste match in de zaal en we mochten al direct naar Vobako. We wisten dat het geen
gemakkelijke tegenstander ging zijn, maar dat heeft ons vandaag niet tegengehouden om te winnen. We moesten
het bovendien ook zonder Yasmine doen; hopelijk zien we haar vlug terug.
De eerste minuten lagen jullie achter, maar dan wisten jullie het tij te keren en gingen de hoofden allemaal
omhoog en werd het een leuke, spannende wedstrijd die jullie verdiend hebben gewonnen. Lange tijd ging het
gelijk op, soms lagen we een puntje achter, maar nooit gingen jullie hoofden omlaag. Jullie geloofden erin en deden
allemaal jullie uiterste best. Wat we vandaag zagen was een ploeg waarin iedereen voor iedereen speelde en niet
enkel voor zijn of haar eigen kansen ging. Het is op die manier dat matchen gewonnen worden. Ik denk dat Jan en
Demy het er volmondig mee eens zijn dat jullie allemaal je best hebben gedaan: er was niemand die moest
onderdoen voor de andere en ieder deed wat hij of zij het best kon.
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Het maakt niet uit of je scoorde of niet, voor elkaar spelen en kansen geven aan anderen is ook een onderdeel van
een teamsport want een match kan je niet in je eentje winnen.
Dikke proficiat aan iedereen.
Jan, Demy en Kristel
Nieuwe start in de zaal voor onze u16 en wat voor één. Een mooie overwinning en meteen revanche genomen voor
de nederlaag op het veld. Een wat aarzelende start van 3 - 0 werd nog voor de rust weggewerkt tot een 9 - 9. Na de
rust was het er op en er over. Al wat deze week op training werd ingeoefend, kwam bijna allemaal terug op de
vloer. Misschien wordt af en toe nog een persoon overgeslagen die beter gepositioneerd staat, maar heb vertrouwen
in alle 8.
Ga zo door, ik denk dat we in de zaal bij de bovenste plaatsen mogen mikken met dit team in de promo...
Volgende week al een topper op het programma tegen Voorwaarts..
Succes
Sven
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Wat is dat daar allemaal op AKC/Luma?
Van U6 tot en met U8 roept iedereen hoera!
Zaterdag 7 december is iedereen blij,
Alle kindjes staan in de rij.
Want Sinterklaas en zijn zwarte Pieten,
Hebben pakjes voor de AKC/Luma-deugnieten.
Ouders, breng snel onderstaand strookje binnen.
Dan kan de JEC aan de voorbereiding beginnen.

Zaterdag 7 december komt Sinterklaas naar AKC/Luma.
Alle U6 en U8 worden hierbij uitgenodigd, maar ook alle kindjes van 0 tot en met 6 jaar die familie
(broertje, zusje, ouders, grootouders) hebben die lid zijn van AKC/Luma. Sint en Piet verwachten jullie
in ons clubhuis vanaf 14u00. Ouders en grootouders zijn welkom om er samen met hun kleine spruiten
een gezellige namiddag van te maken.

De Sint brengt pakjes mee voor alle kindjes maar vraagt wel aan de
ouders om een beetje te helpen bij het bepalen van de keuze. De Pieten
zijn nu al bezig met alles klaar te zetten en zouden graag zo snel
mogelijk willen weten wat ze voor de AKC/Luma-kindjes moeten
meebrengen.

Mama of papa, zorg dat je kindje in het grote Sinterklaasboek komt door bijgevoegd strookje in te
vullen en te bezorgen bij Anneke Van Peteghem persoonlijk of via mail anneke_v_p@hotmail.com.of
jeugdevenementencel@gmail.com
Indien je per email inschrijft, controleer dan of je een bevestiging krijgt. Graag vóór 27 november.
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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.
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