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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – PUTSE A: 22 – 16 
Aanval:  Siebe (4) – Jari (6) – Jiska (3) – Thalia (1) 
Verdediging:  Sayer (4) – Lars (3) – Maite (1) – Brooklyn 
Ingevallen:  Demy 
Scheidsrechters: Renske Dardenne – Miguel Wensma (ok) 
 
 

1 1 - 0 Siebe schot  1 10 - 5 Sayer inloop 
3 2 - 0 Jari schot  2 10 - 6 Axel Van Genechten achter korf 
3 2 - 1 Axel Van Genechten stip  3 10 - 7 Arne Beeck inloop 

7 2 - 2 Diete Hendrickx achter korf  5 11 - 7 Jari korte kans 
8 2 - 3 Arne Beeck schot  5 11 - 8 Amber Engels schot 
8 3 - 3 Jiska schot  6 12 - 8 Sayer stip 
9 3 - 4 De Preter Regis achter korf  6 12 - 9 Arne Beeck stip 
9 4 - 4 Lars schot  7 13 - 9 Jari stip 
13 5 - 4 Siebe schot  7 13 - 10 De Preter Regis schot 
17 6 - 4 Siebe schot  10 14 - 10 Maite schot 
17 6 - 5 Amber Engels vrijworp  11 15 - 10 Jari korte kans 
18 7 - 5 Sayer schot  11 16 - 10 Thalia schot 
20 8 - 5 Jari schot  12 16 - 11 Axel Van Genechten stip 
25 9 - 5 Jiska schot  12 17 - 11 Sayer stip 

      
 12 17 - 12 Arne Beeck achter korf 

      
 13 18 - 12 Siebe schot 

      
 13 18 - 13 Diete Hendrickx schot 

      
 14 19 - 13 Lars inloop 

      
 15 19 - 14 Arne Beeck schot 

      
 18 19 - 15 Arne Beeck stip 

      
 18 19 - 16 Amber Engels schot 

      
 18 20 - 16 Lars inloop 

      
 20 21 - 16 Jari stip 

      
 20 22 - 16 Jiska achter korf 

 
 

Waren we er al klaar voor? 
Na de afknapper tegen Voorwaarts 14 dagen geleden en de afgelaste wedstrijd tegen Floriant van vorige week 
waren we benieuwd of onze jongens en meisjes er al terug klaar voor waren. Het was “maar” tegen Putse, maar we 
herinneren ons de wedstrijden van vorig seizoen tegen de blauw gelen en toen was er nooit veel overschot. 
Bovendien had Putse al drie punten en stonden ze dus hoger in de rangschikking. Deze wedstrijd moést gewonnen 
worden om de rol niet te lossen en mee vooraan te blijven meedraaien. We kwamen aan de ingooi met Brooklyn in 
plaats van Shari, die het momenteel té druk heeft met haar beroepswerkzaamheden en langs herenkant stond 
Lars terug in de basis, ten nadele van Levi. 
Waren we sterk genoeg om een vuist te maken, stond ons vizier deze keer beter gericht of zou het terug een non-
match worden met een niet aanvaardbaar schotpercentage? Onze supporters hadden er alvast geen goed oog in 
want zij blonken uit door hun afwezigheid, verder in dit verslag meer daarover. 

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

  
Nummer 17                                  Jaargang  98                        9 december 2019 
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Zwakke eerste helft 
We openden sterk met doelpunten van Siebe en Jari, maar dan zwegen de kanonnen en stonden we op minuut 8 
met 2 – 3 in het krijt. Het zou toch weer niet zo’n wedstrijd worden, hoopten we. Het schot stond weer niet op 
scherp en hoewel we qua spelbeeld helemaal boven lagen op Putse werd dit niet vertaald op het scorebord. En op 
acht minuten voor de rust kwamen we eindelijk los. Eerst nog een knappe inloop van Lars en twee schoten van 
Siebe en daarna legden Sayer, Jari en Jiska de comfortabele 9 – 5 ruststand vast.  
Het was geen mooi en aantrekkelijk korfbal maar we stonden wel vier doelpunten voor en in de gegeven 
omstandigheden is dat alles wat telt. 
 
Degelijke tweede helft 
Gelukkig beterde én het spel én het afwerkingspercentage in de tweede helft. Sayer legde om te beginnen een enig 
mooie doorloop binnen met 1 handje en we waren gelanceerd voor het betere korfbalwerk in de tweede helft. 
Brooklyn speelde een sterke wedstrijd en ook onze andere dames waren sterker dan hun tegenstreefsters en onze 
heren scoorden deze keer vlotjes (Jari 6 – Siebe en Sayer 4 en Lars 3) aan een degelijk percentage (21 %), wat meer 
dan aanvaardbaar is. Champagnekorfbal werd het niet, maar we waren al lang blij dat het deze keer makkelijk 
ging en dat we de twee punten konden thuis houden. 
 
Geen supporters, geen sfeer, geen ambiance 
Wat ons deze keer het meeste stoorde was het gebrek aan supporters op de tribunes? Lang waren we gekend voor 
ons rood legioen, onze sfeer en onze ambiance op de tribunes, nu was het maar een matig tot vrij zwak beestje. 
Onze supporters hadden blijkbaar massaal afgehaakt na de non-match tegen Voorwaarts en waren amper met 
evenveel als de Putse-supporters. Bob en zijn frennekes deden er alles aan om de sfeer en de ambiance erin te 
krijgen maar dit lukte amper. Nooit maakten we een zo troosteloze bedoening mee en ook bij binnenkomst in de 
cafetaria waanden we ons meer op een koffietafel van een begrafenis dan in een korfbalkantine. 
 
Waar zitten onze supporters? 
We stellen vast dat op een zaterdagmiddag onze kantine afgeladen vol zit voor een Sintfeest, maar dat er ’s avonds 
blijkbaar niemand zin heeft om naar een wedstrijd van onze fanions te komen kijken. Zij zijn nochtans het 
vlaggeschip (zeg maar het uithangbord) van onze vereniging. Volgende week spelen we een “topper” tegen Kwik, 
wie deze wedstrijd wint maakt heel veel kans om naar de kruisfinales te gaan en we zouden het dan ook bijzonder 
appreciëren moest er dan wél veel volk aanwezig zijn. Het is de laatste wedstrijd van 2019 en graag zouden we nog 
eens een keer “volle” tribunes zien. Het is voor de spelers niet leuk om voor lege tribunes te spelen in een koude en 
troosteloze zaal. Ik denk dat iedereen het met mij eens is als we stellen dat we dé hoogdagen van AKC van de 
voorbije jaren vorig jaar beleefden in Barcelona. Toen was er een reuze ambiance en een geweldige sfeer, elk 
weekend weer. Om terug een Europacup te kunnen spelen moet je kampioen spelen in zaal en dat kan alleen als 
ons team gesteund wordt door een rood legioen waar iedereen achter staat. 
 
We maken er volgende zaterdag een feest van 
Laat ons dit dood legioen stilaan terug opbouwen, te beginnen vanaf volgende zaterdag. Zet voor een keer al je 
plannen opzij en kom samen met ons onze fanions aanmoedigen en naar de overwinning schreeuwen. We moéten 
voorbij Kwik en dat begint op het veld en eindigt op de wedstrijdvloer. Geen enkele reden is goed om volgende 
zaterdagavond niet in Kwik Indoor aanwezig te zijn. We willen rood-witte tribunes zien. Kom naar de zaal, laat je 
zaterdagavondprogramma’s en series op TV voor wat ze zijn (of nog beter, neem ze op), tooi je in onze liefdevolle 
rood-witte kleuren en maak mee met Bob, Pat en de frennekes ambiance op onze tribunes. 
 
Scheidsrechters op niveau 
We konden Renske en Miguel slechts op een paar schoonheidsfoutjes betrappen, maar ze waren bijzonder 
consequent en floten een keurige wedstrijd, eisten geen hoofdrol op en deden het wat ons betreft uitstekend.  
 
Het vervolg 
Zoals eerder aangehaald is het volgende zaterdag D-Day voor onze fanions. De wedstrijd tegen Kwik lijkt ons 
cruciaal om het jaar mee af te sluiten. Winst levert een quasi zekere kruisfinaleplaats op. We staan momenteel 
met een wedstrijd minder gespeeld op een gedeelde vierde plaats samen met Kwik, dat het dus volgende week 
spannend wordt is zeker. 
 
B-ploeg doet het eveneens uitstekend 
Ondanks het uitvallen van Dennis (van harte beterschap gewenst) deed onze B-ploeg het ook deze week 
uitstekend. Met een 4 op 6 blijven ze mee bovenaan draaien en wordt ook bij hen de wedstrijd van volgende week 
tegen Kwik een hele belangrijke. Ze beschikken echter over een bijzonder goed en uitgebalanceerd team en we 
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat ze volgende week winnend afsluiten. 

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 14 DECEMBER IN KWIK INDOOR 
 
 

20:45 u : AKC/LUMA A – KWIK A 

19:00 u : AKC/LUMA B – KWIK 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 – KWIK 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 15 DECEMBER 
 

12:00 u : AKC/LUMA 2 – ASKC 2 (Boeckenberg Sportcenter) 
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 
 

13:00 u : AKC/LUMA 3 – VOBAKO 3 (Boeckenberg Sportcenter) 
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  
 

AKC/LUMA A PUTSE A 22  16 
AKC/LUMA B PUTSE B 22  19 
AKC/LUMA C PUTSE C 10  14 
AKC/LUMA U12 A PUTSE U12 A 5  9 
AKC/LUMA U12 B AGO AALST U12 A 5  5 
AKC/LUMA U19 A PUTSE U19 A 26  12 
AKC/LUMA U19 B PUTSE U19 B 5  0 FF 
TEMSE U14 B SPARTACUS/NDN U14 A  9  9 
AKC/LUMA 3 PUTSE 4 4  7 

 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Sinterklaasfeest was een succes 
Met liefst 53 kinderen kon ons Sinterklaasfeest op een massale belangstelling rekenen. Onze kantine zat 
afgeladen vol en barste uit zijn voegen. We kregen eerst een toneelstukje “Zwans en Trientje”, gebracht onder de 
kundige leiding van Agnes door Tjer, Chris, Agnes, Gerda en Pit, met Anneke als vertelster. Het toneeltje werd in 
de juiste banen gegoten door Tjer, die zich ook om het decor bekommerde en de kindjes en andere aanwezigen 
hebben er heerlijk van genoten. Daarna kwam de Sint met zijn twee Pieten op bezoek en had voor alle brave 
kindertjes wat lekkers en een geschenkje meegebracht. De goedheilige man deed het uitstekend en had voor alle 
kindjes een tekstje voorbereid van enkele minuten wat hem dan ook bijna twee uur op AKC hield. Het werd een 
bijzonder leuk evenement waarvan de kinderen en ook de ouders en grootouders bijzonder genoten. 
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Bedankt Lidl 
Dankzij Joke kregen we heel wat cadeautjes en snoepgoed van supermarktketen Lidl, waarvoor uiteraard onze 
hartelijke dank. Zonder tussenkomst van Lidl was dit Sinterklaasfeest lang niet hetzelfde geweest! 
Langs deze weg willen we ook de echtgenoot en familie van Joke en Marc Janssens bedanken voor hun prestaties 
tijdens het Sinterklaasfeest! 
 
Sfeerloos Kwik Indoor 
Zaterdagavond waren we dan getuige van de wedstrijd van onze fanions in Kwik Indoor tegen Putse. Het verslag 
kon u al lezen maar we moeten nog even meegeven dat er geen ambiance was, noch in de tribunes noch in de 
kantine. We zouden het in de toekomst graag anders zien. Kom eens uit uw luie zetel en kom onze fanions 
aanmoedigen. We hadden allemaal onze mond vol over hoe plezant en knap het niet was om naar Barcelona te 
kunnen trekken met uw favoriete club. Om zoiets in de toekomst nog eens mogelijk te kunnen maken moeten we 
kampioen spelen in de zaal en daar hebben we al jullie hulp bij nodig. Dat begint al zaterdag e.k. in Kwik Indoor, 
be there en kom onze fanions steunen! 
Deze week deden ze het redelijk en wonnen makkelijk van Putse, er was nog geen wauw-korfbal te zien maar het 
gaat de goede kant op en indien nu ook onze supporters zich nog eens achter ons team gaan zetten kan het alleen 
maar nog beter, ze zullen het u volgende zaterdag bewijzen! 
 
Sportief 
Ook onze B-ploeg won makkelijk en blijf het uitstekend doen. Onze C-ploeg verloor enigszins onverwacht tegen 
Putse C… 
Bij onze jeugd was er een forfait voor onze U19 B, nooit leuk als een wedstrijd op het allerlaatste moment wordt 
geschrapt. De U12 A én B kwamen beiden net iets tekort. De U19A zetten tegen naaste concurrent Putse opnieuw 
een knappe partij neer en legden er deze keer weer 26 in het mandje. Ze blijven met een 8 op 8 uiteraard op kop 
van het klassement, knap hoor. De U14A speelden gelijk en de U14B waren vrij dit weekend. 
Bij de gewestelijken was AKC/Luma 3 niet opgewassen tegen Putse en blijft steken op twee punten. 

Pit 
2. LOTTO 
Nummer: 24 
Winnaars: Anneke Van Peteghem en Yvonne Duchesne 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: Filip Merckx 
Bedrag: € 56,8. 
 
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) 
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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. ETEN OP KWIK  
Volgende zaterdag te verkrijgen: stoofvlees met frieten aan 12 euro of 2 curryworsten met frieten aan 7 euro 
tussen 17 en 19 u en na de wedstrijd van de fanions rond 22 u. Vooraf inschrijven verplicht tot uiterlijk woensdag 
11/12 bij sandra.oosterlinck@telenet.be 
 
 

Spreuk van de Weuk  
Na een serieus accidentje, 

 Nu terug met een groeiend winnend-trendje ?! 
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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 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
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  

Was je te laat voor onze eerste koekjesbestelling, 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 
. 
 

  
 

 
 
3. Sinterklaas was op AKC/Luma 
De JEC (Jeugd Evenementen Cel) zorgde zaterdag weer 
voor een toporganisatie. Wat sommigen misschien niet 
weten is dat de voorbereidingen voor dit Sint-feest reeds 
in augustus beginnen. Immers vanaf september worden 
er op AKC/Luma Sint-doosjes verkocht. Voor €1 koop je 
een doosje waar een lootje in zit en iedereen heeft prijs! 
Met de opbrengst van deze lootjes helpt de JEC onze 
lieve Sint bij het uitzoeken van de cadeautjes voor onze 
brave kindjes.   
Daarna verzamelt de JEC alle inschrijvingsformulieren 
en helpen de Pieten bij het klaarzetten van alle leuke 
speeltjes en lekkere snoep. Sint en Pieten en JEC willen 
jullie wel verzoeken om volgende keer sneller te 
reageren met inschrijven want zelfs deze heilige man 
maakt graag gebruik van Black-Friday-kortingen 😊. 
Dankzij ons JEC-lid Joke kreeg de organisatie extra 
hulp want de warenhuisketen LIDL schonk AKC/Luma verschillende geschenkjes en veel snoepgoed. Een zeer 
grote merci daarvoor, wij zijn LIDL super dankbaar voor hun bijdrage aan ons feest. 
De foto’s van deze namiddag komen eerstdaags op fb. Bedankt Danny H. 
 
De JEC bedankt iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen om deze namiddag te doen slagen voor onze lieve 
kleinste korfballertjes; 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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De voorbije zaterdag werd onze chalet propvol gestuwd door liefst 56 kinderen en hun ouders, allen in blijde 
verwachting voor de komst van de Sint met zijn Zwarte (echte) Pieten, maar eerst moest er nog wat gebeuren.  
Tijdens de ochtend zorgde de JEC voor versiering van de chalet en zetten alle geschenken en het vele snoepgoed 
dat de Sint gedurende de nacht al naar AKC/Luma had gebracht klaar voor onze kindjes. Voordien werd er 
gedurende enkele weken door professionele en minder professionele acteurs gerepeteerd om al dat jonge geweld te 
vermaken.  Decors werden in elkaar geknutseld, kleding uitgekozen, teksten uitgeschreven, allemaal in functie 
van het grote gebeuren en er werd een parodie gebracht op het bekende sprookje “Hans en Grietje “, namelijk 
“Zwans en Trientje”, een vertelling, kijk- en -luisterspel voor jong en “oud”. Dankjewel aan Tjer, Chris, Pit, Gerda, 
Anneke, Hilde en een heksje voor hun “vrijwillige” medewerking en prestatie. De kids genoten van het schouwspel.   
 

Dan kregen we natuurlijk “le moment suprême“. De spanning steeg, alle aanwezigen in afwachting van de intrede 
van de Sint met zijn 2 Zwarte Pieten. Traditioneel las de Sint voor uit het grote boek zodat elk kindje een woordje 
apart te horen kreeg en Danny zette alles op de gevoelige plaat vast. Elk kindje, groot of klein keerde huiswaarts 
met een mooi geschenk, en een hele zak vol met snoepgoed. Nadat we nog enkele liedjes zongen voor de Sint kon de 
goede man met zijn gevolg terugkeren naar het verre zonnige Spanje. We hopen hem volgend jaar terug op 
AKC/Luma te zien, dankjewel lieve Sint!!!! De toogploeg deed haar uiterste best om alle dorstigen te laven. Rond 
19u00 sloten we onze chalet, moe maar voldaan over toch weer een hoogtepunt in ons verenigingsleven, tot volgend 
jaar. Agnes 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 
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 
  

schminkstick: €2 

klaphandje: €1,5 

toeter: €3,5 
kussen: €4,5 cheering-sticks: €1,5 
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ploeg wo za zaal uren kledij 
U6  X Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699 

2100 Deurne 
14u00 - 15u00 Turnpantoffels 

Shortje, T-shirt 
U8 
 

 
X 

X Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne 
Eveneens in Kerkske 

12u30 - 14u00 
17u45 - 18u45 

Sportkledij 
sportkledij 

U10  
X 

X Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne 
Eveneens in Kerkske 

14u00 - 15u30 
18u30 - 19u30 

Sportkledij 
sportkledij 

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

datum wat Voor wie 
Wo 11/12 zaaltraining U8 + U10 
Za 14/12 Speciale Kersttraining voor U6: verrassing!!!! 

Wedstrijden op Hoevenen U8 (12u00-14u00) en U10 (14u00-16u00) 
U6 
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 Inschrijven nodig  Leden + ouders  
Za 4/01 Eerste zaaltraining van het nieuwe jaar U6, U8 + U10 
Wo 8/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 11/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op ASKC U8 (13u00-14u30)-U10 thuis tegen ASKC om14u00 
U6 
U8+U10 

Wo 15/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 18/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op Hoevenen U8 (12u00-14u00) 
U6 + U10 
U8 

Wo 22 01 zaaltraining U8 + U10 
Za 25/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op ASKC (13u00-16u00) 
U6+U8 
U10 

Wo 29/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 1/02 Zaaltraining 

Thuiswedstrijd voor U8 (12u30-14u30) Uitwedstrijd voor U10 (zaal?) 
U6 
U8+U10 

Wo 5/02 zaaltraining U8 + U10 
Za 8/02 Zaaltraining 

Wedstrijden op Kwik U8 (uren?) 
U6 + U10 
U8 

Wo 12/02 zaaltraining U8 + U10 
Za 15/02 Zaaltraining 

Thuiswedstrijd U10, tegenstander nog niet gekend 
U6+U8 
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 

lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen 
Alle kinderen 
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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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 14 december 2019 
 

U8-League 
12u00-14u00: U8: Kwik, ASKC, Hoevenen en AKC/Luma (zaal Attenhoven) 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias, Lange Lucas, Lange Sander, 
Van Hunskerken Samuel, Van Roey Bent, Van Eynde Sander 
De Bruyne Charlotte, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Lauwers Fien, Mertens Sam, Simons Pauline, Van de Velde 
Hana, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 11u50 klaar in de zaal jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D 
Sporthal Attenhoven Kerkstraat, 87 2940 Stabroek  

U10-League 
 
14u00 – 16u00: U10: Hoevenen – AKC/Luma (zaal: Attenhoven) 
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 
Sporthal Attenhoven Kerkstraat, 87 2940 Stabroek  

Competitie 
10u00: U12 Topleague U12: AKC/Luma A – Vobako A (zaal: Kwik Indoor) 
11u10: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – Vobako B (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 
 
13u00: U14 Promoleague U14 A: Spartacus/AKC/Luma A – Voorwaarts (zaal: sporthal De Rode Loop 2) 
14u30: U14 Afd 2B: Spartacus/AKC/Luma B – Rijko C (zaal: sporthal De Rode Loop 2) 
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 De Rode Loop 2, Rodeloopstraat 2 2170 Merksem 

 
12u20: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma - Scaldis (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 – Vobako A (zaal: Kwik Indoor) 
15u25: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Scaldis (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 
 

U12 A 
 
AKC/Luma A – Putse A :  5 - 9  
Er kwamen een aantal nieuwe namen in de basis en we begonnen de wedstrijd met goede moed. We hadden goed 
getraind deze week en waren klaar om de  wedstrijd aan te vatten. Dit deden we deze keer heel aardig. We 
kwamen op voorsprong, en de wedstrijd bleef heel spannend en gelijk opgaand tot het moment dat we 5-7 achter 
kwamen.  
We eindigden de match dan ook met 5-9. 
We speelden vandaag een heel mooie wedstrijd in aanval, we hebben laten zien dat we elkaar kunnen helpen om 
doelpunten te maken, en dat we alle 8 tot steunen en kansen kunnen komen. Dit was al veel beter dan de 
wedstrijden hiervoor. Alleen is het dan enorm jammer om te zien dat je in verdediging in de uitwerking zo vaak 
dom balverlies blijft lijden. Hier zijn over de hele wedstrijd 5 doelpunten uit gekomen. Dit zijn dingen waar wij aan 
moeten blijven werken, en die eruit moeten, willen we de uiteindelijke winst naar onze kant trekken. We zien ons 
week na week groeien en we gaan hard blijven werken om die stomme fouten eruit te halen! 
Volgende week zal het heel moeilijk worden tegen Vobako, dat weten we, maar we gaan er samen tegenaan.  
 

Jana en Debby 
 

U14 A 
 
Temse B - Spartacus/ND  AKC/Luma A : 9 - 9 
(Spartacus/NDN AKC/Luma; voor de leesbaarheid verder SpartAKC genoemd!). 
 
Een spannende wedstrijd tot op de laatste seconde van onze jonge Spartanen 

Startende aanval: Thibo, Lucas, Fay, Hanae 
Startende verdediging: Youna, Thor, Jari, Lisa 
 
Al snel werd er een penalty gefloten voor SpartAKC die mooi werd afgewerkt door Thibo 0-1.  Maar lang stond de 
voorsprong niet op het scorebord want er werd ook gescoord door Temse :  1-1.  Terug een aanval van SpartAKC 
waar een vrijworp werd gefloten, Thor zet zich klaar op de stip en mist maar net uit een prachtige vrijworp.  Het 
aanvalsvak van SpartAKC  blijft goede druk zetten bij het uitverdedigen en hierdoor komt Temse  regelmatig in de 
problemen.  De bal geraakt terug in het aanvalsvak en via een ver shot neemt Temse de leiding :  2-1.   Terug een 
kans voor SpartAKC waar een mooie inloper van Youna net de korf mist.  De acties blijven snel op elkaar volgen 
en een mooi draaischot van Thor mist ook weer net de korf.  In de verdediging van SpartAKC wordt er door beide 
vakken goed en snel uitverdedigd.  Zo kan SpartAKC terug op gelijke hoogte komen via een ver schot van  Jari :  2-
2. 
 Ondertussen zijn we al goed gevorderd in de wedstrijd en laat Youna van zich horen in de verdediging, iedereen 
weet wat er telkens gebeurt ! Top van ons Youna.  Ook in de aanval wordt er goed gespeeld door snel balspel, 
hopelijk houdt iedereen dit tempo de hele wedstrijd vol.  SpartAKC krijgt herhaalde kansen,  maar helaas worden 
ze niet afgewerkt.  De verdediging onder leiding van Youna blijft sterk spelen en zo worden de steunen van Temse 
regelmatig afgeschermd. En er wordt ook regelmatig een bal onderschept !  Zo krijgt Lucas een kans en scoort hij 
via een ver shot : 2-3. 
Door het snel rondspelen in het aanvalsvak krijgt SpartAKC al terug een kans en via een mooi shot scoort Lucas 
weer :  2-4.  Even is de concentratie weg na het doelpunt van Lucas en profiteert  Temse,  maar gelukkig missen ze 
de korf.  Iedereen is terug alert en via een inloper scoort Lisa :  2-5. 
Temse zet meer druk en lokt een penalty uit, gelukkig missen ze deze ( het is de start van meerder penalties voor 
Temse ).  SpartAKC verliest de bal bij het uitverdedigen en gaat een 2e maal in de fout, met alweer een penalty 
voor Temse als gevolg, helaas. Deze keer scoren ze wel na een time-out : 3-5. 
 
De eerste wissel is een feit dan, Temse wisselt een dame en SpartAKC voert ook een wissel uit; Kamiel vervangt 
Thibo en Noa vervangt Hanae in aanval.  Net op het veld en al snel een mooie actie van Fay op aangeven van 
Kamiel, ze mist maar net. Maar er was duidelijk contact waar de scheidsrechter niet op reageerde en waardoor 
SpartAKC onterecht geen penalty kreeg. 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 12 

In het verdedigend vak blijft iedereen sterk spelen.  De volgende wissel wordt doorgevoerd en Hanae vervangt Lisa 
deze keer in verdediging.  Een volgende vrijworp voor SpartAKC, die weer maar net gemist wordt.  Snel wordt 
deze kans gevolgd  door een mooi shot van Fay die net het doel mist.   Naast Youna, die in de verdediging sterk 
speelt,  laat ook Fay sterke acties zien in de aanval ! Een duidelijke fout van de heren van SpartAKC leidt tot de 
volgende penalty voor Temse, gelukkig staat hun vizier niet scherp want ze missen deze ook weer. 
Rust 3-5 
 
Na de rust zet Fay haar goede prestaties verder met een schot dat jammerlijk uit de korf rolt. Lang moeten de 
supporters niet wachten op het volgende doelpunt want door het snel rondspelen komt Fay vrij en schiet ze deze 
keer wel raak :  3-6.  Helaas is er weer een snelle tegengoal van Temse :  4-6. Thor krijgt de bal in aanval en daar 
is zijn draaischot weer : 4-7.    De bal wordt dan in verdediging helaas foutief geraakt en Temse krijgt de zoveelste 
penalty :  5-7.  Temse probeert de kloof te dichten en blijft druk zetten op de verdediging. De Spartanen bezwijken 
niet, maken geen fouten deze keer en kunnen de bal uiteindelijk recupereren.   Terug een wissel bij SpartAKC.  
Aki vervangt Lucas in aanval. Kort nadien een volgende wissel bij SpartAKC: Lucas vervangt Thor in verdediging 
deze keer.  SpartAKC blijft goed uitverdedigen en druk zetten op Temse met een mooie onderschepping door 
Hanae.  Vrijworp voor SpartAKC, maar deze wordt volledig gemist door wat verwarring door de fluit van de 
scheidsrechter.  Helaas kan Temse gebruik maken van de verwarring en scoren ze weer : 6-7. 
SpartAKC wisselt terug:  Thor voor Kamiel in aanval. Ook Temse maakt gebruik van een wissel.  Kort hierna 
scoren ze de aansluiter via een schot :  7-7.   De volgende wissel van Temse alweer, gevolgd door een wissel van 
SpartaAKC, Kamiel vervangt Jari. Door verwarring scoort Temse een ongelukkige tegengoal en leiden ze voor het 
eerst in deze wedstrijd : 8-7. 
 
SpartAKC krijgt een nieuwe vrijworp, maar mist deze helaas. Met nog 6 minuten speeltijd neemt SpartAKC een 
time-out en spreken de coaches de jonge Spartanen moed in.  Deze moed wordt snel gebruikt in een volgende mooie 
vrijworp die maar net gemist wordt. Mits een beetje meer afwerking hadden er zeker meer punten gescoord 
kunnen worden uit vrijworpen. Temse schiet weer raak :  9-7. 
De jonge Spartanen geven de moed nooit op en de sterk spelende Fay scoort met een schot :9-8.  De verdediging 
blijft sterk spelen en zorgt ervoor dat de bal snel terug in het aanvallend vak komt waar ze ook sterk blijven 
spelen. Helaas kunnen de kansen niet benut worden.  Temse voert nog een wissel uit in de laatste minuten van de 
wedstrijd en ook SpartAKC voert een tactische wissel uit: Aki vervangt Thibo in verdediging. Zodra het spel stil 
ligt, voert Temse terug een wissel uit, waarschijnlijk ook een tactische zet om de voorsprong te behouden zo kort 
tegen het einde. 
 
Met nog minder dan 10s op de klok neemt Temse een schot, maar ze missen de korf en SpartAKC kan de bal 
terugwinnen en snel uitspelen naar het aanvallende vak die nog minder dan 5s hebben om gelijk te maken.  Thor 
krijgt de bal, neemt snel zijn schot en mist maar net, gelukkig is Thibo snel doorgelopen tot de paal en vangt de bal 
op onder de paal en werpt met nog 0s op de klok. Alle supports houden hun adem in en gillen van vreugde als ze de 
bal door de korf zien verdwijnen en de 9-9 eindstand op het scorebord zien verschijnen ! 
 
Een sterk spelende verdediging onder leiding van Youna en een sterk en snel spelende aanval onder leiding van 
Fay hebben gezorgd voor een mooie prestatie van het hele team dat beloond werd met een prachtig gelijkspel. 
De scheidsrechter viel vooral op door het schelle fluitje :-) 
 
 
 
Spartacus/NDN AKC/Luma  -  Leuven :  9 - 6  (30/11/2019) 
(Spartacus/NDN AKC/Luma; voor de leesbaarheid verder SpartAKC genoemd). 
 
Aanval: Hanae, Fay, Thor, Jari 
Verdediging: Isaak, Thibo, Lisa, Youna 
Reserve: Lucas, Noa, Kamiel 
 
Onze eerste zaalwedstrijd van het seizoen start met een snelle score in de 1ste minuut, shot van Jari : 1-0 
1-1 Leuven geeft snel antwoord en we worden even wakker geschud …. 
1-2 
1-3 
1-4 
 
Onze eerste helft start snel,  maar we krijgen in aanval de bal niet goed rond. Slechte passen met balverlies laten 
ons dan ook met een achterstand gaan rusten….   Kim en Geert weten wat ze moeten doen  
En ja hoor! 
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Na de rust of oppepper van Kim en Geert starten we met pit!! 
2-4 Penalty van Isaak omgezet door Thor 
3-4 Shot Noa achter de korf na een mooie aanval! 
4-4 Ver shot Lucas  
We gaan als een speer en Leuven is even het Noorden kwijt 
5-4 Shot Thor 
6-4 Penalty Thor en omgezet door Thor 
6-5 Leuven kan de korf terug vinden dus opletten geblazen 
7-5 Shotje Youna 
We laten nog een penalty liggen en zo komt Leuven dichter naar 7-6 
8-6 score Lisa met een mooie inloper 
9-6 we sluiten de wedstrijd af met een mooi samenspel … Steun Youna,inloper Lucas 
 
Het bewijs van blijven geloven in onszelf  is geleverd. Jullie hebben de 2de helft laten zien dat jullie SAMEN 
STERK zijn!! 
Knappe prestatie…. 
 

Ira 

U19 A 
 
AKC/Luma  – Putse  : 26 – 21 (14-12) 
Dames : Eline 7 – Kadisha 2 – Nina 1 – Famke (Zoë – Hayley) 
Heren : Kian 11 – Luwis 1 – Brend S 4 – Loran (Kyan VB – Vinnie) 
 
Examenperiode en dus minder trainen en vooral nooit volledig gekoppeld aan een match tegen de ploeg die 
titelfavoriet Temse in bedwang hield (10-10), wat zou dat geven ?  
Vorige week hielden we schottraining tegen Floriant, maar we wisten dat dit vandaag iets anders zou zijn. Gelijk 
kregen we.  
De eerste 15min knalde Putse aan een waanzinnig % en was het alle hens aan dek om ze niet te ver te laten 
uitlopen. Het was dan al duidelijk dat we mee zouden moeten scoren. In tegenstelling tot wat ik vorige week 
melde, dat we verdedigend goed waren, was dit vandaag veel minder. We lieten ze soms iets te gemakkelijk 
schieten,  maar moeten ook toegeven dat Putse mooi, verzorgd en goed speelde. Tactisch OK en dat we toch wel 
heel mooie acties hebben gezien. Het is duidelijk dat Putse wel eens scherprechter kan spelen om te bepalen wie 
Beveren zal halen en wie weet …  
Gelukkig stonden onze kanonnen nu ook niet slecht afgesteld en speelden we matuur en vooral vanuit een goede 
organisatie en konden we rekenen op onze zieke die weer staaltjes van absolute korfbal Kunst liet zien. Onze raak 
schietende toppers maakten het verschil en het werk in de voorbereiding was met momenten top.  
Aanvallend zat het snor, alhoewel ik het nog heel af en toe liever wat sneller doelgerichter zie, maar het was al wel 
beter dan de vorige wedstrijden. Na 15 minuten schrikken was het wachten op het moment dat de kanonnen van 
Putse dit % moesten laten zakken om erop en erover te gaan. Tegen de rust was dit een feit en de 2de helft konden 
we rustig voortbouwen en de kloof snel op 4 à 6 doelpunten brengen zodat de stress een beetje wegviel en we 
konden genieten van het langs beide zijden  mooie korfbal.  
Spelen en laten spelen zonder gedoe met af en toe een duwtje hier en daar en wat tactisch steekspel, maar altijd 
vanuit het oogpunt om te scoren … m.a.w. korfbal hoe we het graag zien. THX Putse. 
Volgende week beginnen we aan een belangrijk 3-luik. Vobako – Temse – BKC, dus 3 toppers op een rij. 
Momenteel staan we al lekker 5 punten voor op plaats 5 (BKC en Vobako hebben de punten mooi verdeeld 
vandaag) dus no stress. Werkpunten verbeteren … niet laten schieten op 2 benen, nog doelgerichter denken, juiste 
keuzes maken en spelen als een team voor en met elkaar en dan kunnen wij weer genieten. 
 

One team 
DN 
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