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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – BORGERHOUT:GW A: 15 - 22 
WAAR ZIJN WE ME BEZIG? 

 
Aanval:  Siebe (1) – Jari .4() – Jiska (0) – Ruby  (0) 
Verdediging:  Sayer (2) – Lars (3) – Shari (0)– Thalia (2) 
Ingevallen: Brooklyn (0) – Raf (2) – Demy (1) 
Scheidsrechters: Van Grimbergen – Elewaut 
 
 
 

1 1 - 0 Jari vrijworp  4 6 - 12 Glenn Pauwels schot 
4 1 - 1 Glenn Pauwels schot  4 7 - 12 Lars inloop 
5 2 - 1 Sayer stip  5 7 - 13 Jarni Amorgaste korte kans 
5 2 - 2 Jarret De Vriendt schot  5 7 - 14 Jaro Peeters schot 
6 2 - 3 Glenn Pauwels stip  6 8 - 14 Jari vrijworp 
6 3 - 3 Siebe korte kans  6 8 - 15 Amy Pauwels schot 
7 3 - 4 Jarret De Vriendt stip  8 9 - 15 Lars schot 
7 3 - 5 Jarret De Vriendt schot  9 10 - 15 Raf schot 
8 3 - 6 Glenn Pauwels inloop  12 10 - 16 Glenn Pauwels schot 
10 4 - 6 Jari schot  15 10 - 17 Elke Gijsen schot 
11 4 - 7 Jarret De Vriendt stip  16 11 - 17 Sayer inloop 
11 4 - 8 Amy Pauwels schot  16 11 - 18 Glenn Pauwels stip 
15 4 - 9 Jaro Peeters achter korf  17 11 - 19 Jaro Peeters achter korf 
17 5 - 9 Jari schot  18 11 - 20 Amy Pauwels schot 
18 5 - 10 Jarni Amorgaste schot  21 11 - 21 Amy Pauwels schot 
19 6 - 10 Thalia schot  23 12 - 21 Demy korte kans 
20 6 - 11 Evie Lauwers inloop  24 13 - 21 Thalia achter korf 

      
 24 13 - 22 Elke Gijsen schot 

      
 24 14 - 22 Lars inloop 

       25 15 - 22 Raf schot 
 

 
Na vorige week door de Panters te zijn afgemaakt doen de Zebra’s deze week hetzelfde 
Na de non-match van vorige week, waar we verdedigend volledig ten onder gingen, hadden we tegen de voorlaatste 
in de stand een revanche van de onzen verwacht, niets was echter minder waar, zowel AKC/Luma als het 
scheidsrechterlijk falende duo acteerden op een niet aanvaardbaar niveau. 
Dat de tribunes langs Borgerhout-zijde ondermaats bezet waren en dat het deze keer ook langs onze kant maar 
een mager beestje was qua supportersaantal beloofde al niet veel goeds voor de sfeer. Dat AKC/Luma-ers die nooit 
hun ploeg verloren geven nu op verlies pronostikeerden was ook al een teken aan de wand. We hoopten dat het 
toch nog een aangenaam kijkstuk zou worden met aan het einde de onzen als overwinnaar, maar dat heeft er nooit 
ingezeten. Welgeteld  zes minuten speelden we mee, daarna scoorde De Vriendt, die zich daarna enkel en alleen 
nog zou bezighouden met de tegenstrever én de scheidsrechters intimideren, een twee op twee en zagen we 
Borgerhout/GW alleen maar verder en verder weglopen. 

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

  
Nummer 21                                  Jaargang  98                          20 januari 2020 
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Waar is die gekende weerbaarheid? 
Er werd geen vuist gemaakt, onze dames kwamen op uitzondering van Thalia niet in het stuk voor, de afwerking 
was niet alleen zwak er werden ook veel te weinig kansen gecreëerd (lees: we geraakten niet vrij!). Als je op een 
ganse wedstrijd slechts 84 kansen kan nemen is dat veel en veel te weinig, als je er daarvan maar 18 % van binnen 
gooit is dat bedroevend. Bij de rust was de wedstrijd al lang gespeeld, we hadden er slechts zes in het mandje 
weten te leggen en dan weet je dat je niet goed bezig bent en dat het heel moeilijk wordt om nog mee te doen in een 
overbodige tweede helft. Ruby werd aan de time gewisseld door Brooklyn, Raf (uitstekende invalbeurt) kwam erin 
voor Siebe en later kwam ook nog Demy voor de gekwetste Jari, maar dichter dan vijf doelpunten kwamen we niet 
meer, integendeel, de Zebra’s liepen nog weg naar een maximum 10 doelpunten-voorsprong. Dat we daarna nog 
terugkwamen tot 15 – 22 was praat voor de vaak. 
 
Gekwetsten zijn té belangrijk voor rood-wit  
Door de kwetsuur van Maite kwamen we uiteraard niet in volle sterkte aan de ingooi, maar we betwijfelen of zij op 
haar eentje de wedstrijd in een andere plooi had kunnen leggen. Daarbij komt nog dat Sayer na 1 minuut al last 
had van zijn knie en blijkbaar niet op volle kracht kon spelen en dat later ook Jari weer door zijn slechte voet ging 
en uit veiligheidsoverwegingen naar de komende wedstrijden toe werd vervangen in de laatste zeven minuten.  
We zitten dus momenteel in de hoek waar de klappen vallen en daar zullen we zelf alles aan moeten doen om eruit 
te komen. Eerst en vooral hopen we onze drie gekwetsten, die toch de basis van dit team vormen, zo snel mogelijk 
terug 100 % fit aan de ingooi te krijgen. 
 
Het moet harder én vooral slimmer 
We hopen dat tegen de volgende bijzonder belangrijke wedstrijd tegen Voorwaarts iedereen eens voor de spiegel 
gaat staan en de hand in eigen boezem steekt om na te gaan of hij/zij er alles aan doet om de ploeg iets bij te 
brengen. “Train ik wel hard genoeg” moet hierbij de eerste vraag zijn, “Doe ik er alles aan om iets bij te brengen 
aan het team” en “Hoe kan ik me verbeteren” moeten de volgende vragen zijn. De laatste vraag moet zijn: “Spelen 
we wel hard en slim genoeg?” Het antwoord op deze laatste vraag is duidelijk: NEEN! We zagen Borgerhout/GW 
vechten met de wapens die ze in huis hebben en dat is hard spel tot op het randje en soms zelfs erover. Zij 
maakten de fouten op de steun, wat enkel en alleen met vrijworpen werd beloond, zij deden het ook veel 
uitgekookter. Wij maakten de fouten op de aanvaller en dan gaat de bal uiteraard op de stip. We zagen Amorgaste, 
Peeters, Pauwels en vooral De Vriendt een ganse wedstrijd mekkeren tegen de scheids en dat leverde op. Geen 
waarschuwingen of gele kaarten, neen, regelmatig ballen in hun voordeel. Wat stelden wij daar tegenover, niks, 
brave poesjes die weinig tot niks meekregen. Wanneer je ziet dat het leidinggevend duo de wedstrijd niet in 
handen heeft moet je daar, net als je tegenstrever, gebruik van proberen te maken, op eender welke manier. Niet 
in een hoekje gaan zitten janken, daar kom je nergens mee. 
 
Wedstrijd tegen Voorwaarts wordt cruciaal 
Als we kans willen maken op de kruisfinales is de wedstrijd van volgende week cruciaal. Met de zwakke partij 
vanuit de heenronde in het achterhoofd (partij waarin we met 12 – 14 verloren) en de slechte prestaties van de 
twee voorbije weken, zal er deze week serieus moeten gewerkt worden aan mentaliteit, afwerking en vooral het 
creëren van degelijke kansen. Je doet er best aan om deze wedstrijd winnend af te sluiten anders zou het wel eens 
goed kunnen dat we achteruit moeten beginnen kijken in plaats van vooruit en dat kan en mag niet! 
 
Scheidsrechters: een lachertje 
Wat we deze keer te aanschouwen kregen van Tina en Bjorn was zowat van het slechtste wat we de laatste 
maanden te zien kregen. Als de buzzer van de schotklok is afgegaan na 25 seconden en je neemt daarna nog een 
inloper dan kan je die nooit, maar dan ook nooit goedkeuren. Het schot werd niet gepakt in maar na de buzzer… 
Als je langs de ene kant een doelpunt afkeurt wegens een zogenaamde aanvallende fout van een andere speler en 
je laat daarna langs de overzijde zulke fase wel doorgaan hebben we zo onze vragen, niet over partijdigheid, dat 
zeker niet, maar wel of je wel bij de les bent. De ene fluit een loopfout, de andere corrigeert met een vrijworp, 
herhaalde fouten… dat mag tegenwoordig, daarvoor krijg je zelfs geen vrijworp meer, maar een gewone 
spelhervatting, kortom vanaf minuut één bleek dat de scheidsrechters de wedstrijd langs geen kanten in handen 
hadden en juist daar hebben wij niks mee gedaan. Dom, heel dom. 
 
De stand 
Boeckenberg 15 
Floriant 11 
AKC/Luma   8 
Putse   7 
Voorwaarts   7 
Kwik   6 
Borgerhout/GW   6 
Sikopi   2 

Pit 
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WEDSTRIJDEN 25 - 26 JANUARI 2020 
 

ZATERDAG 25 JANUARI 2020 
 

20:45 u : VOORWAARTS A - AKC/LUMA A (Sporthal De Nachtegaal) 
18:45 u : VOORWAARTS B - AKC/LUMA B (Sporthal De Nachtegaal) 
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 : VOORWAARTS C - AKC/LUMA C (Sporthal De Nachtegaal) 
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 26 JANUARI 2020 
 

13:15 u : FLORIANT 2 - AKC/LUMA 2 (Sporthal Ter Wallen) 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
 

11:30 u : VOORWAARTS 3 - AKC/LUMA 3 (Sporthal De Nachtegaal) 
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  
 

TOPLEAGUE A - ZAAL AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A 15  22 
TOPLEAGUE B - ZAAL AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B 16  19 
TOPLEAGUE C - ZAAL AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C 14  11 
Topleague U12 - ZAAL AKC/LUMA U12 A ASKC U12 A 6  6 
Promoleague U12 B - ZAAL AKC/LUMA U12 B ASKC U12 B  6  1 
Promoleague U16 A - ZAAL AKC/LUMA U16 A VOBAKO U16 B  10  12 
Topleague U19 - ZAAL AKC/LUMA U19 A MINERVA U19  31  12 
Promoleague U19 A -ZAAL AKC/LUMA U19 B VOORWAARTS U19 B  11  13 
Promoleague U14 A - ZAAL SPARTACUS/NDN U14 A  SCALDIS U14  10  8 
U14 Afd 2B - ZAAL SPARTACUS/NDN U14 B  VOBAKO U14 C 4  4 
1STE GEW B - ZAAL AKC/LUMA 2 BORGERHOUT/GW 2 14  7 

 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

1/02/2020 10:00 Topleague U12 - ZAAL AKC/LUMA U12 A BOECKENBERG U12 A  Kwik Indoor 

1/02/2020 11:10 Promoleague U12 B - ZAAL AKC/LUMA U12 B FLORIANT U12 A Kwik Indoor 

1/02/2020 12:20 Promoleague U16 A - ZAAL AKC/LUMA U16 A GANDA U16 A Kwik Indoor 

1/02/2020 13:50 Topleague U19 - ZAAL AKC/LUMA U19 A FLORIANT U19 A Kwik Indoor 

1/02/2020 15:25 Promoleague U19 A - ZAAL AKC/LUMA U19 B TEMSE U19 B Kwik Indoor 

1/02/2020 17:15 TOPLEAGUE C - ZAAL AKC/LUMA C FLORIANT C Kwik Indoor 

1/02/2020 19:00 TOPLEAGUE B - ZAAL AKC/LUMA B FLORIANT B Kwik Indoor 

1/02/2020 20:45 TOPLEAGUE A - ZAAL AKC/LUMA A FLORIANT A Kwik Indoor 

2/02/2020 9:00 1STE GEW E - ZAAL AKC/LUMA 3 FLORIANT 3 Kwik Indoor 

2/02/2020 10:00 1STE GEW B - ZAAL AKC/LUMA 2 BLAUW WIT 2 Kwik Indoor 
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TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Zaal Schotklok 

25/01 20:45 VOORWAARTS A AKC/LUMA A De Nachtegael PJ/Andreas 
 

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Zaal Scouting Score 

25/01 20:45 VOORWAARTS A AKC/LUMA A De Nachtegael Jana Pit/Inge 

 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
UITVAARTPLECHTIGHEID RUDY LENJOU 
Vrijdag waren we op de uitvaartplechtigheid van de veel te vroeg overleden Rudy Lenjou. De zaal was afgeladen 
vol met iedereen die nog een laatste keer afscheid wou nemen van Rudy. Het kleine uitvaartcenter Te Boelaer had 
3x kunnen gevuld zijn met alle aanwezigen. Het was een mooie en sobere dienst waarin de levenswandel van Rudy 
werd geschetst en waar er nadien nog aangrijpende woorden werden voorgelezen van echtgenote Frieke, kinderen 
Ronny en Luk en kleinkinderen Sky en Fay. Vaarwel Rudy, je zal altijd in onze gedachten voortleven. 
 

SPORTIEF 
Onze fanions kenden een tweede opeenvolgende offday en kwamen niet voor in het stuk tegen Borgerhout/GW, de 
wedstrijd van volgende week wordt dus cruciaal om na te gaan of we bovenaan of onderaan gaan meespelen. Ook 
onze reserven waren niet opgewassen tegen het volwassener spelende Borgerhout/GW. De C-ploeg won wel en 
blijft op kop van de rangschikking samen met Putse. Bij de gewestelijken hoefde AKC/Luma 3 niet aan te treden 
en kreeg de punten cadeau van The Blue Ghostst. De onzen hadden in de heenronde nochtans alle moeite van de 
wereld om volledig te geraken, maar dat lukte uiteindelijk toch en ze gingen daar zelfs winnen, dat nu diezelfde 
ploeg niet volledig geraakt en niet komt spelen kunnen we maar matig appreciëren. AKC/Luma 3 won van 
Borgerhout/GW en blijft uiteraard op kop met twee punten voor op Blauw Wit. De wedstrijd van binnen twee 
weken tegen Blauw Wit wordt dus een kraker voor de eerste plaats. Blauw Wit heeft enkele toppers in zijn rangen 
met Nick Janssens en Karen. Er wordt gespeeld op zondag 2 februari, onze clubdag, en het is misschien dé ideale 
gelegenheid om al met die clubdag te starten in de voormiddag, door massaal aanwezig te zijn om 10.00 uur in 
Kwik Indoor en daarna gezamenlijk af te zakken naar AKC/Luma, we kunnen dan meteen mee hun titel vieren. 
Bij de jeugd was er een knappe overwinning van onze U19A, die de eerste helft knap korfbal op de vloer brachten 
en uiteindelijk wonnen met een dertiger. Voornamelijk onze dames waren bijzonder productief met 17 doelpunten, 
waaronder zes van the masked Famke. Onze U19B waren net niet genoeg om van Voorwaarts te kunnen winnen, 
maar ze blijven wel mooi op een gedeelde tweede plaats. Ook onze U16 verloren met twee doelpuntjes maar 
kunnen mits winst in de inhaalwedstrijd toch mee op kop blijven. In deze reeks is het bijzonder spannend met vijf 
ploegen op twee punten van elkaar. Onze U14A wonnen van de laatste in de reeks met slechts twee doelpunten 
verschil maar blijven wel alleen op kop. De U14B lieten een puntje liggen en staan op een gedeelde tweede plaats. 
Nadat onze U12A vorige week hun eerste overwinning behaalden (en geen nederlaag zoals in onze Flitsen 
verkeerdelijk werd gemeld – met mijn excuses) gingen ze vorige zaterdag verder op hun elan en behaalden een 
tweede gelijkspel tegen het hoger geklasseerde ASKC wat hen nu met 4 punten op de zesde plaats brengt. De 
U12B tenslotte behaalden een overwinning en staan op een mooie gedeelde derde plaats. 
 

CLUBDAG OP ZONDAG 2 FEBRUARI 
Onze clubdag van zondag 2 februari wordt gegarandeerd een toppertje, tot nu toe schreven er al meer dan zestig 
personen in en velen hebben beloofd ook nog te zullen inschrijven. Je hebt nog kans tot uiterlijk volgende zondag 
om in te schrijven, daarna sluiten we onherroepelijk af. Omdat we bij voorbaat willen weten hoeveel volk er komt 
en hoeveel pitta’s we moeten maken moet je wel op voorhans inschrijven via Twizzit 
https://static.twizzit.com/v2/public/form/02572b0d746d095f5a3e341402001a1e 
of indien je er niet op geraakt via een mailtje naar patrick.van.dyck@gmail.com. Volgende week publiceren w de 
volledige lijst met de deelnemers. Nog even melden dat de spelletjes aanvangen om 13.00 uur wat niet wil zeggen 
dat iedereen er om stipt 13.00 uur moet zijn. Als je al hebt ingeschreven telt ook nog het volgende: je kan ter 
plaatse een kaartje kopen aan 5 euro en hiervoor mag je aan alle spelletjes 2 keer deelnemen. Als je deelneemt aan 
de pronostiek vergeet dan niet om bij elke uitslag de minuut van het laatste doelpunt in te vullen. 

Pit 
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ZONDAG 2 FEBRUARI : CLUBDAG 
VAN 13 TOT 19 U IN ONZE CHALET: 

CLUB BRUGGE-ANTWERP 
JENEVER - GLUHWEIN - PORTIES WARM GEMENGD 

PLEZANTE SPELLETJES - PITTA 
 
Op zondag 2 februari a.s. in de namiddag zijn er geen wedstrijden voor onze ploegen, we hebben gemeend dat dit 
dé ideale gelegenheid is om nog eens te verzamelen in onze schitterende chalet. Het programma voor die middag: 

 13.00 u: opening van onze kantine 
 Vanaf 13.00 u: jenever – gluhwein – porties warm gemengd – erwtensoep te verkrijgen 
 Tussen 13.00 en 18.30 u: plezante spelletjes 
 Pitjesbak 

o voor 1 euro mag je met 6 dobbelstenen 3 keer gooien en moet je zoveel mogelijk apen (1-tjes) gooien. 
Diegene die op het laatste van de dag het meeste aantal apen heeft gegooid wint. Bij ex-aequo 
krijgen diegenen die het meeste hadden nog elk 1 beurt, diegene die er op dat ogenblik de meeste 
gooit is winnaar. 

o Voor 1 euro krijg je 3 pogingen 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Darts:  

o voor 1 euro mag je 8 keer met de drie pijltjes werpen. Je moet alle getallen 1x trachten te gooien 
(van 1 tot en met 20 in willekeurige volgorde), 1 keer een dubbel, 1 keer een trippel, 1 keer een 
kleine roos en 1 keer een bull. 

o Je mag alles maar 1 keer gooien, de punten tellen voor wat ze zijn, de dubbel en de trippel tellen 
eveneens voor wat ze zijn, de kleine roos levert 25 punten op, de grote roos 50 punten. 

o Diegene die aan het einde van de dag de hoogste score heeft wint 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Strafworpen:  

o voor 1 euro mag je 2 keer een reeks van 10 strafworpen nemen, de hoogste reeks aan het einde van 
de dag wint. Bij gelijke stand spelen de winnaars nog 1 keer tegen elkaar. 

o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. 
 Je kan ook een kaartje krijgen van 5 euro, voor die prijs mag je alles 2x doen (pitjesbak, darts en 

strafworpen) 
 Spelletjes tussen 13 en 18u30 (niet tijdens de voetbalwedstrijd) 
 Tussen 14u30 en 16u30 is er de topper tussen Club Brugge en Antwerp die we op onze schermen 

zullen volgen. Hiervoor voorzien we een pronostiek. 
o Voor 3 euro mag je 3 scores geven én de minuut waarin het laatste doelpunt wordt gescoord 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Pitta’s 

o Vanaf 17 u voorzien we rijkelijk gevulde pitta’s  
o Prijs: 7 euro 

 INSCHRIJVEN VIA TWIZZIT 
o Je dient voor alles vooraf in te schrijven via Twizzit 
o Inschrijven via https://static.twizzit.com/v2/public/form/02572b0d746d095f5a3e341402001a1e 
o Even melden aan al wat je wil meedoen die dag aub 
o Betalen doe je ter plaatse in onze kantine bij Pit 
o Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 26/1/2020 

 Kantine sluit om 19 u 
 

BE THERE, HET WORDT EEN UITERST GEZELLIGE NAMIDDAG MET VOOR ELK WAT WILS. 
UITERAARD ZIJN OOK ALLE JEUGDLEDEN EN FAMILIELEDEN WELKOM! 
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2. LOTTO 
Nummer: 41 
Winnaars: Anne Duchesne en Jessy Van en Berg 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: € 69,37 in e pot voor volgende week 
 
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.  
 
 

Darts op zaterdag 22/2/2019  
Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks. 
Prijs: 10 euro/ploeg 
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) 
 

5. KALENDER RECREANTEN  
 zaterdag 25 januari: tornooi in zaal in Kapellen (tss 15 en 20 uur) 
 zaterdag 22 februari:  16.00 uur:  Temse - AKC (Steendorp) 
 zaterdag 29 februari: nationale recreanten indoor-dag (KBKB): zaal De MIXX, Herselt (tss 12 en 18 u) 

 

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. 
 

7. 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 
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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 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 

schminkstick: €2 

klaphandje: €1,5 

toeter: €3,5 
kussen: €4,5 cheering-sticks: €1,5 
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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/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 
  
 
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.  
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datum wat Voor wie 
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 Catba) 
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 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Woensdag 22 januari 2020 

Competitie 
18u15: 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 
 

Zaterdag 25 januari 2020 
 

U8-League 
12u00-14u00: U8: clusterwedstrijden op Hoevenen (Sportzaal Attenhoven) 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias, Lange Lucas, Lange Sander, 
Van Eynde Sander, Van Hunskerken Samuel, Van Roey Bent 
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Havermans, Mathis, Lauwers Fien, Mertens 
Sam, Simons Pauline, Van de Velde Hana, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 11u45 klaar in de zaal jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D 
Sportzaal Attenhoven: Kerkstraat 87, 2940 Stabroek 

U10-League 
 
13u00 – 16u00: U10: clusterwedstrijden op ASKC (zaal: Sportzaal KA Schoten) 
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: 12u30 in de zaal jeugdleiders: Jens en Bert 
Sportzaal KA Schoten: Lodewijk Janssensstraat 2, Schoten 
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Competitie 
13u00: U14 Promoleague U14 A: Spartacus/AKC/Luma A – Ago Aalst (zaal: De Rode Loop 2) 
14u30: U14 Afd 2B: Spartacus/AKC/Luma B – Putse B (zaal: 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, Belgium 
 
10u30: U16 Promoleague U16 A: Voorwaarts A - AKC/Luma (zaal: sportcomplex De Nachtegaal) 
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 
Sportcomplex De Nachtegaal Duffelsesteenweg 145 , 2550 Kontich, Belgium 

 

Zondag 26 januari 2020 
 

Competitie 
10u15: U12 Topleague U12: Voorwaarts A - AKC/Luma A A (zaal: sportcomplex De Nachtegaal) 
10u00: U12 Promoleague U12 B: Appels - AKC/Luma B (zaal: sporthal Appels) 
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 
Sportcomplex De Nachtegaal Duffelsesteenweg 145 , 2550 Kontich, Belgium  
Sporthal Appels Steenweg op Aalst 41 , 9200 Dendermonde, Belgium 

 
14u15: U19 Topleague U19 A: Voorwaarts A - AKC/Luma A (zaal: sportcomplex De Nachtegaal) 
13u40: U19 Promoleague U19 A: KCBJ A - AKC/Luma (zaal: De Tumkens) 
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 
Sportcomplex De Nachtegaal Duffelsesteenweg 145 , 2550 Kontich, Belgium 
Sportcentrum De Tumkens Pastoor Pitetlaan 34 , 3130 Betekom, Belgium 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12A 
 
Temse - AKC/Luma  : 1 - 6 (wedstrijd van vorig weekend) 
De vorige wedstrijd hadden we een offday en vandaag gingen we op zoek naar de 2 punten. 
We begonnen gretig aan de wedstrijd en bleven de wedstrijd domineren.  Er kwamen mooie steuntjes en er werd 
heel goed afgewerkt ! Knap zo !  Ook verdedigend waren we heel geconcentreerd en hielden we de steunen er voor 
elkaar uit ! 
Verdiende overwinning en op naar de volgende wedstrijd ! 
 
AKC/Luma - Askc :  6-6 
Vorige week wisten we onze eerste overwinning te pakken en dat deed duidelijk deugd ! We zitten met een jong 
ploegje dat nog veel progressie kan maken. Wij zien ze elke week groeien en dat is mooi om te zien. We wisten dat 
deze wedstrijd niet eenvoudig zou zijn, maar we wilden na onze slechte heenwedstrijd iets rechtzetten. 
 
We begonnen de wedstrijd niet al te best, door een aantal domme balverliezen werd het al snel 1-4 voor Askc. We 
namen een time-out en vroegen om de kopjes niet te laten hangen en te blijven vechten! 
Dit deden we ook en wat zagen we vandaag een echte vechtersmentaliteit! We gingen met z'n allen naar de bal na 
een schot, we liepen steuntjes voor elkaar en we bleven druk zetten bij het uitwerken. Hier hebben we vele ballen 
mee kunnen winnen! Als we nu nog iets meer zouden afgewerkt hebben op de beslissende momenten, dan had er 
nog meer ingezeten!  
Maar Debby en ik waren heel fier op wat we gezien hebben! 

Jana en Debby 
 

U19A 
 
AKC/Luma  – Minerva : 31 - 12 (19 - 6) 
Dames : Eline 6 – Kadisha 5 – Zoe 2  – Famke 6  (Hayley – Femke) 
Heren : Kian 5 – Luwis 1 – Brend S 6 – Vinnie  (Kyan – Brend - Scott) 
 
Wat konden we vandaag verwachten tegen staartploeg Minerva?  We hadden hierbij de vorige wedstrijd tegen hen 
in gedachten, waar we het de eerste 20 minuten knap lastig hadden!  Toen konden we pas tegen de rust een kloof 
slaan. Het is trouwens  een ploeg  die laatste staat omdat ze maar met 8 de competitie speelt en dus ook al eens 
forfait heeft moeten geven of zelfs met 7 heeft gespeeld. Hier kan je je vragen bij stellen (is  dit op U19 topleague 
niveau wel mogelijk?),  maar dat is aan anderen om over na te denken.  
Wij mochten dit dus niet te licht oppakken en dat deden we duidelijk niet.  Het leek alsof we een stage bij Shell 
hadden gehad want onze V-Power was verschroeiend vandaag. We hadden tevens het korfballexicon  als huiswerk 
gelezen want wat we de 1ste helft op de vloer toverden, was het beste wat ik dit jaar van onze ploeg heb gezien.  
We zagen afwisselend 3-1, statisch en soms zelfs vlagen van puur dynamisch spel door elkaar. Een ploeg waar het 
niet uitmaakte naar wie de bal ging, waar iedereen voor elkaar speelde, waar het dameskwartet out standing was 
en waar we vooral de juiste personen uitspeelden op de juiste momenten. OK er was iets minder druk en dat 
maakt alles een beetje gemakkelijker in de uitvoering,  maar je moet het toch maar doen : een algemene afwerking 
van 24% (1ste helft >25%), dames die goed zijn voor 19 doelpunten, toppers die voor hun vak spelen en nog steeds 
rustig binnenschieten en vooral een echt team op het veld. 
Als je zo’n 1ste time speelt,  is het moeilijkste meestal om geconcentreerd te blijven en we stokten even, onze 
afwerking ging een beetje achteruit en het dynamische zakte ook een beetje maar dit is muggenzifterij want nog 
steeds op hoog niveau. 
We zijn de terugronde mooi gestart en hebben een goede training gehad om volgende week klaar te zijn voor een 
nieuwe topper. Dan gaan we op bezoek bij de co-leider, Voorwaarts.  Vorige wedstrijd hebben we redelijk 
overtuigend gewonnen, maar dit is een ploeg met een heel sterk dameskwartet en ze hebben ook maar 1 keer 
verloren dit zaalseizoen …. Eénzelfde motivatie, teamspirit en het komt goed. Niet op jullie lauweren rusten en er 
steeds vol voor gaan want we weten ondertussen allemaal dat, buiten Floriant, we geen enkele éénvoudige match 
meer zullen hebben. 

One team 
DN 
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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 
Voor de prijs van €8 kan je kiezen uit: 

 Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
 Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy 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. 

 
AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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