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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZATERDAG 7 DECEMBER IN KWIK INDOOR
20:45 u : AKC/LUMA A – PUTSE A
19:00 u : AKC/LUMA B – PUTSE 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 – PUTSE 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 8 DECEMBER
10:00 u : AKC/LUMA 3 – PUTSE 4

Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten

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

AKC-Flitsen

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

AFG
AFG
AFG
7 3
9 4
9 18
9 39
12 20
9 6
6 3
8 9
12 11
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BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Jan Nelen volgt volgend seizoen Bo, Ilja en Mitch op
De kogel is door de kerk, na intense gesprekken en onderhandelen heeft de Technische Cel van AKC/Luma
besloten om na de vooraf afgesproken periode van drie jaar (begin volgend seizoen dus), over te stappen naar een
nieuwe trainer/coach en die hebben we gevonden in de persoon van Jan Nelen, U allen welbekend. Jan is
momenteel al enkele jaren actief binnen onze eigen jeugd en heeft in het verleden zijn trainerscarrière opgebouwd
in Nederland. Jan zal zijn team (T2, eventueel T3) later bekend maken. De onderhandelingen met Jan zijn rond.
Het was niet altijd even makkelijk om een degelijke opvolging te vinden voor onze huidige trainersstaf die het
uitstekend doet, maar na lang en wijs beraad zijn we dus tot de eerder gemelde oplossing gekomen.
We hebben ons huidig coaching trio daarvan vorige week in kennis gesteld met ongeveer volgende woorden, die we
jullie zeker niet willen onthouden:
Enkele weken geleden hebben we samen gezeten en gaven jullie te kennen er eventueel nog een extra vierde jaar
te willen bijdoen. We hadden beloofd voor het begin van de zaalcompetitie met een sluitend antwoord te komen op
jullie vraag, maar door omstandigheden zijn we er niet in geslaagd deze deadline te halen waarvoor onze excuses.
We hebben besprekingen gevoerd met een afvaardiging van de spelers en met eventuele potentiële opvolgers
indien we niet tot een vergelijk zouden komen en dat heeft heel wat tijd en vergaderingen in beslag genomen. We
zijn er de voorbije weken zowat dagdagelijks mee bezig geweest.
Zowel wij als de spelers weten dat het voorbije seizoen (2018-2019) niet altijd rozengeur en maneschijn was, dat er
wat strubbelingen met de spelers waren en dat jullie dat fantastisch hebben rechtgezet en zelfs afsloten met een
eerder onverhoopte veldtitel. Dat er aan het einde van de voorbije competitie dan nog enkele vertrekken van
spelers waren - waarbij ééntje die we helemaal niet hadden zien aankomen - en dat het ondanks dat alles toch
fantastisch draait momenteel, met een zo goed als zekere kruisfinale veld op zak, een halve finale Beker en een
degelijke start in de zaal is gewoonweg knap, niet meer of niet minder. De wedstrijd tegen Voorwaarts laten we
hierbij eventjes buiten beschouwing wegens een "accident de parcours"
De groep heeft onder jullie bevoegdheid dit jaar heel wat progressie gemaakt en hangt fantastisch aan elkaar op
het veld, we zien een hechte ploeg en dat is wat telt. Iedereen wil voor iedereen een stapje meer zetten en de inzet
is al een heel seizoen lang TOP. Dus ondanks het vertrek van enkele sterkhouders is alles in de juiste plooien
gevallen en loopt het momenteel uitstekend, wat zeker een groot deel jullie verdienste is.
En toch zitten we met het probleem dat we na gesprekken met de spelers er moeten vanuit gaan dat het vierde
seizoen wel eens net het seizoen te lang zou kunnen zijn en hoewel de spelers het aan gang zijnde seizoen als
bijzonder positief evalueren zien zij volgend seizoen liever iemand anders komen wegens "vier jaar is misschien te
lang". Dat gevaar willen we vermijden vandaar onze beslissing. We hebben er lang over nagedacht, gediscussieerd
en overleg gepleegd en we zijn tot de slotsom gekomen dat we ons aan de gemaakte afspraak van over drie jaar
gaan houden en dat we na drie jaar gaan wisselen van trainers. Dat dit met pijn in het hart is mag duidelijk zijn.
Dat we dit al zo vroeg op het seizoen moeten mededelen is voor niemand leuk. Het is nu eenmaal een tendens
geworden in de korfbalwereld dat er vooraleer de zaalcompetitie begint al beslissingen worden getroffen voor het
volgende seizoen, spijtig maar het is niet anders. Dat is niet leuk voor jullie, die nog een gans seizoen verder
moeten met deze groep, niet voor ons, ook wij vinden het bijzonder moeilijk om na dit seizoen afscheid te moeten
nemen van een bende formidabele trainers, coachen en vooral vrienden en ook niet voor onze spelers, die vinden
dat jullie dit seizoen fantastisch werk leveren, maar we moeten deze beslissing nu al nemen, we kunnen niet
anders. We willen jullie kansen immers niet hypothekeren om bij een andere club aan de slag te kunnen gaan, we
weten dat er enkele clubs naarstig op zoek zijn naar goede trainers en kleppers als jullie kunnen ze overal
gebruiken. Ze zijn zonder enige twijfel aan jullie mouw aan ’t trekken.
Onze bekommernis vanuit de Technische Cel blijft uiteraard wel dat de rest van het seizoen blijft verder gaan
zoals het nu loopt, zonder problemen en met een enorme wilskracht en inzet van de spelers én van jullie. Daarvoor
blijven we uiteraard op jullie rekenen tot het einde van dit seizoen. We willen graag dit seizoen afsluiten met een
prijs, al was het maar om jullie te bedanken voor bewezen diensten. Dat dit moeilijk zal zijn weten we, maar
onmogelijk is het in de gegeven omstandigheden zeker niet. Bij aanvang van dit seizoen hadden we zoiets van als
we niet moeten spelen tegen de degradatie zal het al mooi zijn. We openden echter sterk tegen Boeckenberg en de
ploeg ging gewoon verder op zijn elan en ze zetten onder jullie kundige leiding een knap parcours neer. Ze hadden
zoiets van “En nu is het aan ons, we zullen eens laten zien dat we het ook kunnen” en met jullie als coachen
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hebben ze dat dan ook helemaal waargemaakt. Waarvoor we jullie en de groep eeuwig dankbaar zullen zijn, we
beleven momenteel hoogdagen bij AKC en dat had helemaal anders kunnen uitpakken.
Rest ons nog alleen jullie uit naam van ons vijven (Marc, Kurt, Franky, Bjorn en mezelf, zeg maar de Technische
Cel) van harte te danken voor de voorbije twee jaar en ook al bij voorbaat voor het aan gang zijnde seizoen. We
gaan uiteraard nog een gans seizoen samenwerken en een mooi resultaat trachten neer te zetten, maar we willen
niet nalaten onze appreciatie voor jullie drie nu al te benadrukken.
Lek in dak sporthal Ter Wallen
Nadat in de namiddag onze jeugd in Merelbeke tegen Floriant nog gewoon de wedstrijden had kunnen afhandelen
was er tegen de avond plots een lek in het dak van Ter Wallen met als gevolg dat de wedstrijden van de C, B en A
werden afgelast. Dat is natuurlijk heirkracht, dat verstaan we, maar veel van onze supporters waren al
vertrokken naar Ter Wallen en dienden rechtsomkeer te maken, nooit leuk natuurlijk. Hopelijk vinden we snel een
datum om deze wedstrijden in te halen want op deze manier krijgt de competitie een volledig vertekend beeld.

Sportieve gedeelte
Onze U12A verloren kansloos op Boeckenberg, ook onze U12B waren niet opgewassen tegen Floriant. De U19B
wonnen vlotjes van Temse B terwijl onze U19 A een monsterscore lieten optekenen en met liefst 9 – 39 gingen
winnen in Floriant. Ze hadden er bij de rust al 25 binnen gekegeld aan een gemiddelde van 1 per minuut, een
fantastische zege. Na de knappe overwinning van vorige week tegen Voorwaarts staat zowel de U19A als de U19 B
op kop van het klassement, mooi toch!
Ook onze U14A blijven het uitstekend doen, zij wonnen en blijven ook op kop van de rangschikking. Onze U14B
wonnen ook hun wedstrijd en blijven met 4 op 6 eveneens mee vooraan in het klassement opduiken. Onze U16-ers
gingen op bezoek in Gent bij Ganda en kaapten daar een mooie 9 – 18 zege mee.
AKC/Luma 2 moest op bezoek bij het sterke Blauw Wit en won met één doelpuntje verschil, wat hun op kop van de
rangschikking brengt. Ondertussen was de zaal in Merelbeke opgedroogd en kon AKC/Luma 3 daar op zondag wel
aan de slag. Ze konden spijtig genoeg deze keer niet winnen moesten de duimen leggen met 1 doelpuntje. Toch
bedankt aan deze ploeg voor de flexibiliteit die ze aan de dag leggen. Wekelijks moeten ze op zoek om hun ploeg
volledig te krijgen en alsnog slagen ze daar elke keer in. Deze week was het dan weer afwachten tot zondagochtend
om te weten of er gespeeld kon worden en dan vroeg Floriant ook nog om een uurtje vroeger te komen. Ook hieraan
hebben ze gevolg gegeven en ze speelden dan ook nog een mooie partij. Top hoor!
Sinterklaasfeest
Volgende zaterdag komt de Sint op bezoek voor onze allerkleinsten. Liefst 53 kindjes schreven zich in en het zal
dus aangenaam druk worden in onze chalet. Nadat de kindjes eerst een toneelstukje krijgen voorgeschoteld zal de
goede brave man uit Spanje, samen met zijn Zwarte Piet, onze kleintjes voorzien van een geschenkje en snoep. Het
wordt drummen in onze kantine, maar zonder enige twijfel zal het weer een formidabel evenement worden.
Pit

Spreuk van de Weuk
Een daklek maakte van een topper …
een flopper !!
2. LOTTO
Nummer: 38
Winnaars: Karin Bulens en Peggy Meyvis

3. PRONOSTIEK

Winnaar: niemand wegens geen wedstrijd. De opgegeven uitslagen blijven behouden voor de wedstrijd tegen
Floriant als die opnieuw geprogrammeerd is.
Bedrag: €32 blijft in de pot voor volgende week.
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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.
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. NIEUWE LEDEN
Ook deze week kunnen we weer vele nieuwe jeugdleden verwelkomen:
 Bent Van Roey (°03/05/2012) U8
 Juliette Havermans (°14/01/2015) U6
 Camille De Bruyne (°02/06/2015) U6
 Sander Van Eynde (°05/06/2012) U8

Veel plezier bij onze club.
Martine

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
Dat
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
14/12
15/12
15/12

AKC-Flitsen

Uur
10:00
11:10
12:20
13:50
15:25
17:15
19:00
20:45
13:00
14:30
13:00
12:00

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
SPARTACUS/NDN U14 A
SPARTACUS/NDN U14 B
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA 2

Bezoekers
VOBAKO U12A
VOBAKO U12B
SCALDIS U16
VOBAKO U19A
SCALDIS U19
KWIK C
KWIK B
KWIK A
VOORWAARTS U14
RIJKO U14 C
VOBAKO 3
ASKC 2

Zaal
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
Kwik Indoor
De Rode Loop II
De Rode Loop II
Boeckenberg
Boeckenberg
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INKOMCONTROLE
Dat
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12

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
PUTSE U12A
AGO AALST U12A
AGO AALST U16A
PUTSE U19A
PUTSE U19B
PUTSE C
PUTSE B
PUTSE A

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. Fierens
fam. Byloo
fam. Ceelen
fam. Amorgaste
fam. Van Nimmen
fam. Peeters
fam. Demaeyer
fam. Huppertz

TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL
Dat
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
7/12
8/12

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

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
AKC/LUMA 3

Bezoekers
PUTSE U12A
AGO AALST U12A
AGO AALST U16A
PUTSE U19A
PUTSE U19B
PUTSE C
PUTSE B
PUTSE A
PUTSE 4

Tafel1
Franky
Franky
Martine
Martine
Sandra
Sandra
Chris
Chris
Andreas

Tafel2
Chris
Chris
Bjorn
Andreas
Andreas

Schotklok

Sandra
Sandra

PJ
Serge A

Marc
Marc
Serge A

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
Dat Uur
Thuis
7/12 20:45 AKC/LUMA A

AKC-Flitsen

Bezoekers
PUTSE A

Filmen
Scouting Vloer Club Score Micro
Kian A/Luwis Jana
Rudy Kurt Pit/Inge Chris
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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
Deze week kunen we maar liefst 4 nieuwe leden verwelkomen bij onze vereniging. Bent Van Roey en Sander Van
Eynde komen onze U8-groep vervoegen en Juliette Havermans komt samen met Camille De Bruyne (zus van
Charlotte) bij onze toffe U6-ploeg. Hartelijk welkom allemaal en heel veel plezier bij AKC/Luma, zowel op als
naast het veld.

Bent

Sander

Juliette

Camille

Berichtjes
1. Belangrijke data

7/12/2019: Sinterklaas
29/02/20: Carnaval
07/03/2019: tweede koekjeslevering
21-22-23/05/20: jeugduitstap
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud)
22/08/20 of 29/08/20: Belfius-MMM-tornooi

2. Koekjesverkoop

Hieronder vinden jullie de koekjesbestellingen. Kijk even na of alles OK is aub?
Was je te laat, geen paniek, op 7 maart leveren we een tweede keer. Bestellingen hiervoor moeten
binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op zondagavond 23/02. Je kan
ook
zeer
gemakkelijk
bestellen
via
Twizzit
via
volgende
link::
https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045
.
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3. Sinterklaas komt naar AKC/Luma

Zaterdag 7 december verwachten we vanaf 14u00 volgende 54 brave kindjes: 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, Matiz Rampaert, Max Bedeer, Louiz en Feline Claessens, Charlotte en Billie
Bocxstael, Perla en Arno Collet, Andrea en Jasper Segers, Vic en Tibe Van Hoof, Vic en
Alex Rongé, Lias en Liz Heirman, Lin de Meester, Bartosz Bankosz, Sander en Lieze
Van Eynde, Fien en Liv (*) Lauwers, Dien en Ferre (*) Keersmaekers, Lewis Van Hove,
Ferre en Marie Van Hoof, Sam en Dax Mertens, Charlotte en Camille De Bruyne, Timo
Verdyck, Margaux en Nathan Jassin, Sander en Lukas Lange, Mathis en Juliette
Havermans, Bent en Arnout Van Roey, Hana Van de Velde. Ook ouders en grootouders
zijn welkom maar gezien het grote aantal kindjes vragen wij nu al om te trachten de stilte te bewaren. Iedereen
hoort graag wat er vooraan gebeurt en de Sint wil graag nog wat stem overhouden als hij terug naar Spanje
vertrekt.

4 Supporterspakket
Vanaf nu hebben wij supporterspakketten in de aanbieding. Schaf je zo een pakket aan en geniet van het
supporteren voor al onze teams. Voor het volledige pakket betaal je slechts €10. Opbrengst gaat naar onze jeugd.
DOEN, DOEN, DOEN.

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

AKC-Flitsen

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2
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5 Handtashangers
Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor slechts
€7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.

6. 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/Luma-catalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

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

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

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

za
X

zaal
uren
kledij
Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699
14u00 - 15u00
Turnpantoffels
2100 Deurne
Shortje, T-shirt
U8
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
12u30 - 14u00
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
17u45 - 18u45
sportkledij
U10
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
14u00 - 15u30
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
18u30 - 19u30
sportkledij
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.

AKC-Flitsen

Pagina 8

datum
Wo 4/12
Za 7/12

wat
Voor wie
zaaltraining
U8 en U10
Sinterklaasfeest op AKC te 14u00, voor alle U6-ers en U8-ers + jongere
Alle
broertjes en zusjes met toneelvoorstelling, komst Sint en Zwarte Pieten,
ingeschreven
voorlezen uit het grote Sintboek, cadeautjes!!!! Inschrijven verplicht
kindjes, ouders,
Belangrijk: U6 en U8 hebben geen training, Info staat apart in de flitsen
grootouders
Zaaltraining voor U10
U10
Wo 11/12
zaaltraining
U8 + U10
Za 14/12
Speciale Kersttraining voor U6: verrassing!!!!
U6
Wedstrijden op Hoevenen U8 (12u00-14u00) en U10 (14u00-16u00)
U8+U10
Wo 18/12
zaaltraining
U8 + U10
Za 21/12
Zaaltraining
U6, U8 + U10
23/12-3/01
Kerstvakantie: geen trainingen, of coaches verwittigen zelf
25/12
Vrolijk Kerstfeest aan alle leden en familie
1/01
Gelukkig Nieuwjaar aan alle leden en familie
Vr 3/01
Nieuwjaarsreceptie op AKC
Leden + ouders
Inschrijven nodig via flitsen, tevens vind je daar de nodig info
jeugdleden
Za 4/01
Eerste zaaltraining van het nieuwe jaar
U6, U8 + U10
Wo 8/01
zaaltraining
U8 + U10
Za 11/01
Zaaltraining
U6
Wedstrijden op ASKC U8 (13u00-14u30) en U10 thuis tegen ASKC
U8+U10
om14u00
Wo 15/01
zaaltraining
U8 + U10
Za 18/01
Zaaltraining
U6 + U10
Wedstrijden op Hoevenen U8 (12u00-14u00)
U8
Wo 22 01
zaaltraining
U8 + U10
U6+U8
Za 25/01
Zaaltraining
U10
Wedstrijden op ASKC (13u00-16u00)
Wo 29/01
zaaltraining
U8 + U10
Za 1/02
Zaaltraining
U6
Thuiswedstrijd voor U8 (12u30-14u30) Uitwedstrijd voor U10 (nog niet
U8+U10
bekend waar)
Wo 5/02
zaaltraining
U8 + U10
Za 8/02
Zaaltraining
U6 + U10
Wedstrijden op Kwik U8 (uren?)
U8
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
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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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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 7 december 2019

Competitie

10u00: U12 Topleague U12: AKC/Luma A (zaal: Kwik Indoor)
11u10: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – Ago Aalst A (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: een half uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96

16u10: U14 Promoleague U14 A: Temse B - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: sporthal Het Gelaag)
14u15: U14 Afd 2B: Neerlandia B - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: sporthal Bourgoyen)
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: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter
Sporthal Het Gelaag Sparrenlaan 25, 9140 Temse Telefoon: 03 774 41 41
Sporthal Bourgoyen: Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke Telefoon: 09 227 33 22

12u20: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma - Ago Aalst 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: 1 uur op voorhand klaar 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 – Putse A (zaal: Kwik Indoor)
15u25: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Putse B (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: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA U12A
BKC A – AKC/LUMA A 7-3
Vorige week begonnen we onze wedstrijd goed maar konden we het de 2de helft niet volhouden, vandaag zagen we
het tegenovergestelde.
We begonnen heel slecht aan de wedstrijd en wisten even geen blijf meer met de bal. Boeckenberg speelde ons spel
en we wisten er niets tegenin te brengen. We hielden een time-out en probeerden onze spelers weer in de wedstrijd
te brengen. We vroegen hen om beter om te gaan met de hoge druk die we kregen, loop eens lang of loop eens naar
binnen. We kwamen in de eerste helft slechts tot 3 kansen en dat is te weinig.
De 2de helft liep het al veel beter! We leerden uit onze foutjes van de eerste helft en herpakten ons prima! Ook
aanvallend kwamen we opnieuw tot mooie kansen en we maakten alle 8 opnieuw een vuist! Ebe scoorde 2 knappe
doelpunten en daarna scoorde Marie een mooie inloper na een steun van Sepp. We bleven spelen tot de laatste
minuut en hebben niet opgegeven.
Als we er nu volgende week in slagen om dit een hele match vol te houden, dan gaan de resultaten vanzelf volgen!
Hard blijven werken op training!
Jana en Debby

SPARTACUS/AKC/LUMA U14B
SPARTACUS/AKC/LUMA U14B – SIKOPI U14: 6 - 3
A: Raf, Aki, Lucas en Noa
V: Kamiel, Eris, Nienke en Dries
1ste helft
1-0 Raf
1-1 shot Sikopi
2-1 inloper Nienke, op pas van Eris
3-1 shot Eris

2de helft
3-2 shotje Sikopi
3-3 shot Sikopi
4-3 inloper Kamiel, op pas Nienke
5-3 shot Kamiel
6-3 kort shotje Aki

De eerste thuismatch, hopelijk brengt dat onze U14B geluk. Na een heuse thriller van de U14A, die een
fantastische remonte deden in de tweede helft, hopen we dat onze B'tjes hetzelfde elan opgaan.
Dat lijkt ook te lukken als Raf in de eerste minuut al meteen scoort. Beide teams krijgen een strafworp, die door
beide teams gemist wordt.
Er gebeurt lange tijd niets, tot Sikopi opeens uit het niets tegenscoort. Nienke scoort tegen met een inloper. We
gaan rusten met een 3-1 stand, na een shot van Eris.
De tweede helft is Spartacus/AKC opeens verleerd hoe ze moeten korfballen en vergeten ze dat ze in een team
spelen.
Het wordt daardoor, verdiend voor Sikopi, 3-3. Na een uitbrander van Pieter worden onze U14B weer wakker en
zoeken ze de kansen op. Kamiel scoort eindelijk de 4-3, een inloper op pas van Nienke. Na een afstandsshot van
Kamiel en een shotje van Aki is de eindstand 6-3.
Mooi gespeeld van onze U14B! Vergeet niet dat jullie in een team spelen en help elkaar! Blijf zo verder doen, jullie
zijn op de goede weg!
Ellen
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AKC/LUMA U16
GANDA U16 – AKC/LUMA U16: 8 - 19
Na een lange autorit maken we ons klaar voor een gezellig matchke Gents korfbal. De heren van Ganda hadden
duidelijk hun lengte mee, maar botsten keer op keer tegen de kwaliteit van AKC. We laten de eerste goal aan de
tegenpartij maar daarna is de match van ons. We laten geen achterstand meer toe en vechten voor alle ballen. Ook
enkele 'onderbrekingen' maken ons niet van de wijs. De focus blijft en we laten Ganda verder en verder achter ons.
Wij waren duidelijk de betere ploeg en mochten dan ook mooie cijfers mee naar huis nemen.
Wij zien deze ploeg elke week meer groeien. Onze kids spelen knap korfbal, maar ook de teamspirit kickt in. Als
toeschouwer is dit zo mooi om te zien. Op naar volgende week toppers !
We hebben ontdekt dat onze trainer ook nog andere kwaliteiten bezit ;-)
Ann
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AKC/LUMA U19A
Na een intermezzo en op verzoek van zijn we hier terug om wekelijks iets te schrijven over onze toppers in de
topleague U19.
Voor de start van het seizoen was het even koffiedik kijken wat het seizoen 2019/20 ons zou geven. Na een
fantastisch vorig seizoen voor zowel U19 als U16 (5 titels op 6) en na het verdwijnen van de ruggengraat van onze
U19 naar de kern (Lars, Demy, Raf, Rubi, Chaya en Amber) van AKC/Luma of elders. Toch liefst 6 van de 10 weg
…. en voornamelijk vervangen door youngsters uit de U16 … geen sinecure. Tevens een nieuw trainers legioen aan
het roer na toch wel absolute monumenten Chris (U19) en Jan (U16) … ook even afwachten wat dit zou geven.
Sommige externe “kenners” zien jullie strijden voor plaats 4 of 5 met Vobako, achter Temse, VW en BKC. Altijd
leuk als extra motivatie.
Waar staan we nu na ongeveer 40% van de competitie afgewerkt te hebben en al een degelijk zicht te hebben op de
concurrentie ? Moeilijk te zeggen want voorronde veld is gewoon een verlengd nationaal tornooi dewelke voor de
betere ploegen geen enkele meerwaarde heeft. Wat heb je eraan om maar 1 goede match te spelen op 2 maand tijd
en dit tegen Vobako (kan soms gewoon tekst van vorig seizoen overnemen …. enkel tegenstand van Vobako …).
Zelf terug heimwee naar die tornooien want dan heb je de schifting al gehad en kan je het veld in tegen alvast heel
wat betere ploegen dan nu.
We gaan de zaal in zonder puntenverlies en halve finale BvB in het verschiet tegen Temse. Niet slecht. De zaal
starten tegen Minerva, samen met Floriant de iets mindere broertjes van de reeks, maar zo’n eerste wedstrijd is
altijd een verraderlijke. Minerva gaat goed mee tot 6-6 (staan zelfs 2-0 voor) maar van zodra de motor aanslaat
wordt het een eenvoudige 11-24 en een goede training voor de 1ste topper van het seizoen thuis tegen Voorwaarts.
De eerste echte test en die zijn we goed doorgekomen. Wedstrijd was langs beide kanten niet de beste en onze
afwerking liet het een beetje afweten (19%) maar we sluiten deze toch opnieuw af met winst 15 – 12. Top. Dit
weekend stond een ritje naar Merelbeke op het menu en gelukkig voor ons kon de wedstrijd, in tegenstelling tot de
kern, wel doorgaan want nog geen sprake van een lek. Hier was de start verschroeiend en aan een
afwerkingspercentage om u tegen te zeggen …. Aan de rust hadden jullie er al 25 door het mandje geschoten …
knap, om te eindigen met 9 – 39.
Na het gelijkspel van Temse staan je al mooi op kop met 4 punten voor op nummer 5. Mooi op schema zou ik
zeggen. Loopt alles dan top en kan het niet beter ? Helemaal niet. Werkpunten met hopen : jullie denken nog
teveel na over de looplijnen ipv te denken aan schieten, spelen soms te traag, te statisch en zoeken soms teveel de
1/1 situatie op. Verdediging zit al wel snor en indien je blijft werken aan deze punten kan het opnieuw een mooi
seizoen worden.
Volgende week komt de geel/blauwe garde van Putse op bezoek en wees gewaarschuwd want zij hielden Temse in
bedwang.
Minerva – AKC/Luma U19A : 11- 24
Dames : Eline – Kadisha – Haylee – Famke : (Zoë – Femke)
Heren : Kian – Luwis – Kyan VB – Brend S : (Loran – Vinnie)
AKC/Luma U19A - Voorwaarts : 15 - 13 (scouting/film te beschikking dus wel cijfers – doelpunten/doelpogingen)
Dames : Eline 3/14 – Zoë 0/2 – Kadisha 1/1 – Famke 1 /4 : (Nina 0/2)
Heren : Kian 6/19 – Luwis 1/9 – Kyan VB 0/2 – Brend S 3/18 : (Renzo 0/7 – Loran 0/1)
Floriant – AKC/Luma U19A : 9 - 39
Dames : Eline – Nina – Zoë – Famke : (Kadisha)
Heren : Kian – Loran – Luwis – Kyan VB : (Brend S)
One team.
DN
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