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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A: 20 – 27 
SCHITTERENDE REVANCHE VAN ROOD-WIT 

 
Aanval:  Lars (9) – Jari (3) – Thalia (2) – Shari  (0) 
Verdediging:  Sayer (4) – Siebe (5) – Jiska (4)– Brook (0) 
Ingevallen: Rubi (0) – Dennis (0)  
Scheidsrechters: Kris Meeus – Thierry Van Goidsenhoven (uitstekend) 
 
 

1 1 - 0 Lauren Denis schot  3 13 - 15 Jiska schot 
2 1 - 1 Lars schot  4 13 - 16 Thalia schot 
2 2 - 1 Imke Loos schot  6 13 - 17 Lars schot 
2 2 - 2 Sayer stip  7 13 - 18 Sayer stip 
2 3 - 2 Heleen Denis schot  9 14 - 18 Jens Vogels vrijworp 
3 3 - 3 Thalia korte kans  9 14 - 19 Lars schot 
3 3 - 4 Jiska schot  10 15 - 19 Jens Verbruggen korte kans 
3 4 - 4 Jens Vogels stip  11 15 - 20 Siebe schot 
4 4 - 5 Jari korte kans  13 16 - 20 Jens Vogels schot 
4 4 - 6 Lars schot  15 17 - 20 Lauren Denis schot 
8 4 - 7 Siebe achter korf  16 17 - 21 Lars schot 
9 4 - 8 Jiska schot  16 18 - 21 Jens Vogels schot 
11 5 - 8 Lauren Denis vrijworp  17 18 - 22 Siebe schot 
13 6 - 8 Heleen Denis schot  17 19 - 22 Lauren Denis inloop 
13 7 - 8 Jens Vogels stip  19 19 - 23 Lars schot 
15 8 - 8 Sofie Vercauteren inloop  19 19 - 24 Sayer schot 
16 8 - 9 Lars achter korf  20 19 - 25 Siebe schot 
18 9 - 9 Brice Mardesson schot  21 19 - 26 Jari stip 
19 9 - 10 Jiska inloop  21 20 - 26 Jens Vogels schot 
19 10 - 10 Jens Vogels schot  25 20 - 27 Siebe korte kans 
22 10 - 11 Lars schot  

      
23 10 - 12 Jari achter korf  

      
23 11 - 12 Yannik Struyf schot  

      
24 11 - 13 Sayer stip  

      
24 12 - 13 Brice Mardesson schot        
25 12 - 14 Lars schot        
25 13 - 14 Imke Loos schot        

 
 

Kunnen we het tij keren? 
Na de twee ondermaatse partijen van de afgelopen weken en de nederlaag tegen Voorwaarts in de heenronde in 
het achterhoofd waren we benieuwd of onze spelers deze week beter voor de dag zouden komen en de negatieve 
spiraal waarin we zaten zouden kunnen omkeren. 
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Blitzstart 
Werden er de voorbije weken weinig doelpunten gescoord door de onzen en vergaten we telkens mee aan de 
wedstrijd te beginnen dan was het nu net het tegenovergestelde. Na 4 minuten was er al vier keer gescoord en 
stonden we met 4 – 6 aan de leiding, die stand werd nog verder uitgewerkt naar 4 – 8 na 8 minuten. Er werd 
afgewerkt aan een waanzinnig percentage. We vergaten de klus vroeg in de match af te maken en door een 
scoreloze vijf minuten van de onzen was alles na een kwartier te herdoen (8 – 8). Jiska, die twee weken geleden 
wegens een rugblessure niet aan de ingooi kwam en vorige week niet in het stuk voor kwam, was deze week super 
gemotiveerd om haar grijze wedstrijd van tegen Borgerhout/GW recht te zetten en deed het deze keer 
voortreffelijk. Ze scoorde vier keer, lokte een strafworp uit en was overal aanwezig. Een formidabele partij van ons 
“kleintje”. Thalia, die al weken aan een stuk goed voor de dag komt en altijd haar wedstrijdje speelt, was ook nu 
weer uitstekend en legde er twee binnen. Shari en Brook begonnen nog wat aarzelend aan de partij, maar 
naarmate de wedstrijd vorderde groeiden ze in de match en zetten beiden een “beer” van een wedstrijd neer. 
Dankzij deze knappe prestatie van onze vier dames trokken we de rust in met een 13 – 14 voorsprong en hadden 
we dus op 25 minuten al twee doelpunten meer gemaakt dan in de volledige wedstrijd uit de heenronde. 
 
Zouden we op onze elan kunnen blijven verder gaan 
En toch hadden we er nog geen goed oog in, wetende dat ons team altijd wel ergens een mindere periode in zijn 
wedstrijden inlast. We hoopten dat het op dezelfde manier zou blijven verder gaan maar we waren toch niet 
helemaal zeker dat dit zou kunnen. Ook onze voorzitter, die vanuit zijn luie zetel onze wedstrijd mee volgde via 
sms had er niet direct alle vertrouwen in en hoopte dat we de prestatie vanuit de eerste helft zouden kunnen door 
trekken. En ja hoor, AKC/Luma kwam fantastisch de rust uit en opende ongelooflijk sterk met een 4 op een rij van 
Jiska, Thalia, Lars en Sayer en plots zag het er heel goed uit (13 – 19). Dat Voorwaarts een echte knokploeg is en 
zich nooit gewonnen geeft was ook nu weer het geval. Ze kwamen terug tot op drie doelpunten maar dan waren er 
onze heren die een formidabele wedstrijd speelden. Onze captain, nog steeds niet helemaal hersteld van zijn 
voetblessure, besloot voor de wedstrijd om het toch te proberen in deze voor ons team uiterst belangrijke wedstrijd 
en speelde naar goede gewoonte op een subliem niveau. Niemand, ik herhaal het graag nog eens, NIEMAND kan 
rebounden en een vak laten draaien zoals onze “lange”. Geen enkele tegenstrever komt nog maar aan zijn knieën 
qua reboundkracht en hij liet ook nu zijn vakgenoten naar hartenlust de korf bestoken. Larske, die wat ons betreft 
nog dikwijls mag gaan skieën, was in een begenadigde dag en maakte negen heerlijke treffers aan een nooit gezien 
percentage. Larske speelde misschien enkele iets mindere wedstrijden maar is volledig terug, niet te evenaren wat 
hij allemaal binnen gooide. Bijna had hij de prestatie van Jesse geëvenaard, maar zijn tiende goal werd terecht 
wegens verdedigd niet toegekend. Aan de andere kant hadden we “slangenmens” Sayer die zich in alle mogelijke 
bochten wrong en zich uit de naad werkte om ook zijn vak te laten draaien, maatje Siebe had dit ook zo begrepen 
en speelde op een formidabel niveau. Hij nam op de gepaste momenten over in de korfzone, gooide binnen als het 
té warm werd en besloot zijn partij met een pareltje van een doelpunt, de zevenentwintigste, hét orgelpunt op een 
fenomenale partij van de onzen. 
 
Proficiat coachen en spelers 
Om het tijd te doen keren moet je sterk in je schoenen staan en ballen aan je lijf hebben. Bo, Ilja en Mitch en de 
volledige spelersgroep bewezen dat ze dat hebben en speelden de twee voorbije partijen naar de vergeethoek. Er 
stond en (h)echt team tussen de lijnen, spelers die voor elkaar door het vuur wilden gaan en een stapke meer 
wilden zetten, spelers die niet zeuren mar elkaar aanmoedigen en drie coachen die weten waarover korfbal gaat. 
One team, het was niet anders en fantastisch om zien. De troosteloze sporthal Nachtegaal, waarin te weinig 
zitplaatsen als AKC/Luma op bezoek komt en vooral te weinig licht, ging er zelfs ietsje meer van blinken. Uit 
naam van de supporters wil ik jullie van harte danken, dit is het korfbal en het team dat we graag zien, dit is 
terug die ploeg van voor de zaal en van de eerste wedstrijd tegen Borgerhout/GW, dit is de ploeg die wij in de 
kruisfinales verwachten. BEDANKT! 
 
Supporters waren top 
Ondanks dat we verspreid op stoelen en banken moesten zitten was het deze keer terug feest op de tribune. Bob, 
Pat en de frennekes (waarvan er eentje ontbrak wegens vakantie) hebben er samen met de toch talrijk opgekomen 
supporters voor gezorgd dat het ambiance was in de tribunes en hebben ons team door dik en dun gesteund. Super, 
zo zouden we het graag ook de komende wedstrijden hebben. 
 
En… ook scheidsrechterlijk duo was top 
We kregen van enkele Voorwaarts suppo’s de felicitaties omdat we durven schrijven wanneer scheidsrechters het 
niet naar behoren doen of in de fout gaan en dat we ook altijd eerlijk voor onze mening uitkomen. Maar als het 
goed is, is het goed en deze keer was het zelfs beter dan dat. We hebben de heren Van Goidsenhoven en Meeus op 
weinig tot geen fouten kunnen betrappen. Zij eisten absoluut geen hoofdrol op, lieten spelen waar er kon gespeeld 
worden en droegen ertoe bij dat het een uiterst sportieve wedstrijd werd. Het is natuurlijk makkelijk om toe te 
geven dat het goed was als je gewonnen hebt, maar groen-zwart zal het met mij eens zijn dat dit dé perfecte leiding 
was, zonder veel poespas, goed op elkaar ingespeeld en vooral: consequent. Knap van beide heren! 
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We kijken naar boven, niet meer naar beneden 
Door onze overwinning, de daarmee gepaard gaande nederlaag van Voorwaarts en de nederlagen van Putse en 
Borgerhout, ziet het er plots terug mooi uit om de kruisfinales te halen. We hebben nog een inhaalwedstrijd tegen 
Floriant (wedstrijd op een donderdagavond, op een laat uur) en daar hebben we maar weinig hoop op een 
overwinning. Misschien dat we volgende week voor een stunt kunnen zorgen in eigen huis tegen datzelfde 
Floriant, maar daarna komen er drie haalbare kaarten met achtereenvolgens Putse, Kwik en Sikopi. Bij winst van 
die drie partijen zijn de kruisfinales binnen, zoveel is zeker. We doen er dus best aan om de volgende wedstrijd 
tegen Floriant zonder kleerscheuren door te komen, daarna recupereren we waarschijnlijk Maite en dan drie 
weken “knallen”. Het zit erin, dat hebben jullie zaterdagavond bewezen. 
 
AKC/Luma B vergeet mee te starten 
AKC/Luma B speelde een matige partij en zat nooit in de wedstrijd. Voorwaarts opende sterk en zette de onze 
direct op een onoverkomelijke achterstand. We kregen die gemaakte kloof niet meer dicht en bleven altijd op 5 
doelpunten steken. Door deze nederlaag verhuizen we naar de zesde plaats en lijkt de competitie voor de onze 
gespeeld, of… we moesten ons herpakken en er tegen leider Floriant volgende week volledig voor gaan. Er zal dan 
echter uit een gans ander vaatje getapt dienen te worden want deze partij stelde niet veel voor. 

Pit 
 
De stand 
1. Boeckenberg  17 
2. Floriant  13 
3. AKC/Luma  10 
4. Kwik    8 
5. Voorwaarts en Putse   7    7 
7. Borgerhout/GW   6 
8. Sikopi    2 
 

Spreuk van de Weuk  
Collectief, shot en inzet terug, 

Diepje voorgoed … achter de rug ?! 
 

WEDSTRIJDEN 1 – 2 FEBRUARI 2020 
 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 
 

20:45 u : AKC/LUMA A – FLORIANT A (Kwik Indoor) 
19:00 u : AKC/LUMA B – FLORIANT B (Kwik Indoor) 
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 – FLORIANT C (Kwik Indoor) 
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 2 FEBRUARI 2020 
 

10:00 u : AKC/LUMA 2 – BLAUW WIT2 (Kwik Indoor) 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
 

09:00 u : AKC/LUMA 3 – FLORIANT 3 (Kwik Indoor) 
Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND  
 

AKC/LUMA U16 A AGO AALST U16 A 16  7 
VOORWAARTS A AKC/LUMA A 20  27 
VOORWAARTS B AKC/LUMA B 24  19 
VOORWAARTS C AKC/LUMA C 8  26 
VOORWAARTS U12 A AKC/LUMA U12 A 10  4 
VOORWAARTS U19 A AKC/LUMA U19 A 22  14 
SPARTACUS/NDN U14 B  PUTSE U14 B 3  9 
SPARTACUS/NDN U14 A  AGO AALST U14 11  8 
VOORWAARTS 3 AKC/LUMA 3 16  10 
FLORIANT 2 AKC/LUMA 2 5  14 
APPELS U12  AKC/LUMA U12 B 8  0 
VOORWAARTS U16 A AKC/LUMA U16 A 16  20 
KCBJ U19 A AKC/LUMA U19 B 27  9 

 
 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

9/02/2020 0:00 VRIJ AKC/LUMA 2 Geen 
9/02/2020 9:00 AGO AALST U12 A AKC/LUMA U12 B Sporthal De Faluintjes 
9/02/2020 9:30 PUTSE U12 A AKC/LUMA U12 A Gemeentelijke Sporthal Putte 
9/02/2020 10:15 AGO AALST U16 A AKC/LUMA U16 A Sporthal De Faluintjes 
9/02/2020 10:40 PUTSE 4 AKC/LUMA 3 Gemeentelijke Sporthal Putte 
9/02/2020 13:30 PUTSE C AKC/LUMA C Gemeentelijke Sporthal Putte 
9/02/2020 15:30 PUTSE A AKC/LUMA A Gemeentelijke Sporthal Putte 
9/02/2020 17:15 PUTSE B AKC/LUMA B Gemeentelijke Sporthal Putte 

 

INKOM ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Inkom  Wie 

1/02 10:00 AKC/LUMA U12A BOECKENBERG U12A 9:30 t/m 9:55 fam. De Meester 

1/02 11:10 AKC/LUMA U12B FLORIANT U12A 9:55 t/m 11:00 fam. Van Mieghem 

1/02 12:20 AKC/LUMA U16 GANDA U16A 11:00 t/m 12:10 fam. Van den Bergh 

1/02 13:50 AKC/LUMA U19A FLORIANT U19A 12:10 t/m 13:40 fam. Van Bouwel 

1/02 15:25 AKC/LUMA U19B TEMSE U19B 13:40 t/m 15:15 fam. Fabri 

1/02 17:15 AKC/LUMA C FLORIANT C 15:15 t/m 17:10 fam. Vanherck 

1/02 19:00 AKC/LUMA B FLORIANT B 17:10 t/m 18:55 fam. Devogelaere 

1/02 20:45 AKC/LUMA A FLORIANT A 18:55 t/m 21,30 fam. Frensh 
 
 

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Filmen Scouting Vloer Club Score Micro 

1/02 20:45 AKC/LUMA A FLORIANT A Zoë/Hanne Jana Rudy Kurt Pit/Inge Sandra 
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TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Zaal Tafel1 Tafel2 Schotklok 

1/02 10:00 AKC/LUMA U12A BOECKENBERG U12A Kwik Indoor Franky Chris   

1/02 11:10 AKC/LUMA U12B FLORIANT U12A Kwik Indoor Franky Chris   

1/02 12:20 AKC/LUMA U16 GANDA U16A Kwik Indoor Chris Sandra Andreas 

1/02 13:50 AKC/LUMA U19A FLORIANT U19A Kwik Indoor Chris Sandra Marc 

1/02 15:25 AKC/LUMA U19B TEMSE U19B Kwik Indoor Sandra Andreas Serge A 

1/02 17:15 AKC/LUMA C FLORIANT C Kwik Indoor Bjorn     

1/02 19:00 AKC/LUMA B FLORIANT B Kwik Indoor Martine Sandra PJ 

1/02 20:45 AKC/LUMA A FLORIANT A Kwik Indoor Martine Sandra Serge A 

2/02 9:00 AKC/LUMA 3 FLORIANT 3 Kwik Indoor PJ     

2/02 10:00 AKC/LUMA 2 BLAUW/WIT 2 Kwik Indoor PJ     
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
 

SPORTIEF 
We zijn blij dat we nog eens kunnen uitpakken met een zege van onze eerste ploeg, die een formidabele wedstrijd 
hebben neergezet tegen Voorwaarts. We doen nu volop mee voor de kruisfinales. AKC/Luma B speelde een bleke 
partij en kon ook deze keer niet winnen. Na drie achtereenvolgende nederlagen zijn zij quasi uitgeteld voor de 
eerste plaats. Onze C-ploeg haalde zwaar uit en veegde Voorwaarts van het plein. Na de nederlaag van Putse 
tegen Floriant komen ze alleen aan de leiding en blijft het zaak om volgende week Floriant niet te onderschatten. 
AKC/Luma 2 blijft na een zege tegen Floriant op de eerste plaats met twee punten voorsprong op Blauw Wit 2. 
Volgende week staat de topper tegen Blauw Wit op het programma en verwachten wij iedereen op zondag in Kwik 
Indoor om dit team naar de titel te roepen. Daarna zakken we met z’n allen af naar AKC voor onze clubdag. 
Tenslotte was er de wedstrijd van AKC/Luma 3 die verloren tegen het sterkere Voorwaarts. 
 
Bij de jeugd wonnen onze U16 en staan op een gedeelde eerste plaats met Scaldis, de U14A wonnen en blijven op 
kop van het klassement, de U14B waren niet opgewassen tegen leider Putse en staan op de derde plaats. De U19B 
kregen een oplawaai van KCBJ en werden weggespeeld en ook de U19A waren te zwak voor Voorwaarts. We 
waren getuige van deze wedstrijd en we moeten toegeven dat Voorwaarts beter was, meer grinta had en wou 
winnen, dat laatste ontbrak bij ons. We zagen een ploeg zonder veel inspiratie, zonder schotkracht en voornamelijk 
een ploeg die niet als one team acteerde. Als we kans willen maken in de kruisfinales zal er och op een hoger 
niveau moeten gespeeld worden. Het was natuurlijk zo dat Famke niet kon aantreden wegens neuscorrectie 
(spoedig beterschap Famke) en dat Nina nog steeds langs de kant zit met een kwetsuur, maar dat doet niks af aan 
het feit dat er veel te plat werd gespeeld. We komen na rust op een 11 – 13 voorsprong en dan maakt Voorwaarts le 
liefst 11 doelpunten en wij nog 1, veel te weinig om een wedstrijd te winnen natuurlijk. Zo snel mogelijk vergeten 
deze partij en op naar de volgende die volgende week tegen Floriant moét gewonnen worden. 
Zowel U12A als U12B verloren deze week hun wedstrijd. Hopelijk volgende week beter. 
 

CLUBDAG OP ZONDAG 2 FEBRUARI 
Onze clubdag van zondag 2 februari wordt gegarandeerd een toppertje, er schreven al een 100-tal deelnemers in. 
We geven je nog een ultieme kans om tot dinsdag 28/1 om 17 u in te schrijven, daarna sluiten we onherroepelijk af. 
Omdat we bij voorbaat willen weten hoeveel volk er komt en hoeveel pita’s we moeten maken moet je wel op 
voorhand inschrijven via Twizzit https://static.twizzit.com/v2/public/form/02572b0d746d095f5a3e341402001a1e 
of indien je niet op Twizzit geraakt via een mailtje naar patrick.van.dyck@gmail.com. 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 moet je dat liefst op voorhand doen via Twizzit en 
vergeet dan niet om bij elke uitslag de minuut van het laatste doelpunt in te vullen. 
Met een kleine 100 man wordt het een topdag in onze kantine en we willen nu alle onze toogploeg Franky, Sonja 
en Kristel bij voorbaat hartelijk danken voor het vele werk dat zij zondag a.s. zullen verzetten. Ook Paqt, die zal 
instaan voor de heerlijke pita’s en erwtensoep willen we nu al bedanken. 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 23 
Winnaars: Irma Pooters en Sven Van Mieghem 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: in pot 101,27 eurokes (een gokje waard) 
 
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: https://static.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb 
 

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 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 
Hallo AKC’ers, 
De voorbije weken werden er ons reeds vele stambomen toegezonden, reuze leuk en knap van al die stamvaders- 
en moeders om hier werk van te maken.  Vermits we deze stambomen zoveel mogelijk visueel willen tonen in het 
“jubileumboek AKC-100”, vragen we jullie om in een volgende fase de stambomen te sieren met foto’s van de 
verschillende leden, foto’s liefst uit de periode waarin je familieleden lid waren van onze vereniging.  Indien dit 
niet lukt zijn recente foto’s uiteraard ook welkom. Naast foto’s zijn videobeelden of DVD’s tevens welkom zodat we 
al deze indrukken op een aparte interactieve website kunnen plaatsen. Indien iedereen zijn deeltje toezendt wordt 
dit smullen voor de liefhebbers…Foto’s en beelden (bij voorkeur .mp4, maar we kunnen zelf ook converteren) 
worden zoals voorheen gezonden naar: agnes.de.boer@telenet.be  of eric.duchesne@telenet.be 
Plaats namen bij de foto’s, daar we vele maar niet alle AKC-ers terug zullen herkennen…ook TV-beelden even 
signeren zodat achteraf iedereen alles in zijn oorspronkelijke staat terug krijgt. 

Op vele reacties, 
Namens AKC-100, Agnes de Boer 
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8. GEKOPPELDE MAKRO-KAART EN TROOPER WERKEN 
We willen iedereen die zijn Makrokaart  heeft gekoppeld aan AKC/Luma van harte bedanken want dit brengt op 
voor onze club. We hebben vorige week bij aankoop in Makro een korting gekregen van 101,03 euro. Top toch? 
Ook zij die de moeite doen om bestellingen te doen via Trooper willen we van harte danken, want ook hiervan 
hebben we ondertussen al heel wat geld binnen gekregen. Voor jullie een kleine moeite, voor ons een mooie 
opbrengst. Iedereen die hieraan meedoet: bedankt! 

Chris 
 
9. BEDANKT AKC 
We willen alle mensen bedanken die aanwezig waren op de uitvaart van Rudy Lenjou en ons steunen in deze 
moeilijke tijd. Frieke, Luk en Ronny halen hier veel kracht uit. Het is altijd deugddoend om terug te kunnen vallen 
op de roodwitte familie... 

Pit 
 
11. 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. 

Anneke 
 
12. KOEKJESVERKOOP 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. 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. 

Carine 
 
13. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 

Sam Bedeer 
 

14. CLUBCARD 
Voor onze nieuwere leden die nog niet over een clubcard beschikken. 
Ieder lid (ook supporters die een lidgeld van 50 euro betalen) kan een kaart krijgen waarmee je een extra korting 
krijgt van 5 percent. Deze korting wordt je uitbetaald als je je clubcard zal opladen. Er gaat vanaf dat moment van 
elke consumptie die je besteld 5 % korting af, dit telt bijvoorbeeld ook voor onze etentjes. Opladen van de 
bankkaart kan met bancontact, cash of met een QR-code. Het blijft natuurlijk nog altijd mogelijk om gewoon cash 
te betalen, maar dan is er geen korting. 
Je bent uiteraard ook niet verplicht om de clubcard te gebruiken, maar we raden het iedereen aan. Via een appje 
op je smartphone kan je je saldo altijd raadplegen. 
Je kan die clubcards op eenvoudig verzoek bekomen via Pit Van Dyck of Chris Van Riet. Ze zullen je overhandigd 
worden op AKC, onze clubdag van aanstaande zondag is daar dus de ideale gelegenheid voor. Je kan je clubcard 
dan ook weer laten opladen. 

Chris en 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. 
 Pita’s 

o Vanaf 17 u voorzien we rijkelijk gevulde pita’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! 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 9 

INSCHRIJVINGEN CLUBDAG 2/2/2020 
 

Naam Voornaam Pitta Darts Strafw Dobbel Prono Totaal Aantal 
AUDENAERT LOTTE     2 2   4 2 
BEDEER SAM       2 3 5 2 
BOCXSTAEL MARC 21 1 1 2 3 28 2 
BOUDINY KIM 21   2   3 26 4 
BOUDINY PAUL 14         14 2 
CAMBRE MATTHIAS 21 2 2 2   27 3 
CLAES RONNY 7     1   8 1 
COOREMAN MURIEL 14 2   2 3 21 2 
CORDON ILJA 28   2 2 3 35 4 
DE BOER AGNES 7 1   1 3 12 1 
DE BOER GEORGETTE 7 1   1   9 2 
DE MEESTER Franky   2   2 3 7 2 
DENIE  ELINE 7         7 1 
DUCHESNE ANDREAS 7 1 1 1   10 2 
DUCHESNE THALIA 7         7 1 
EVERAERT DEBBY 28       3 31 4 
FRANCKEN AMBER 14       3 17 1 
HARDIES DANNY 7 2   2   11 2 
HARDIES FRANK  14 1 1 1 6 23 2 
HUPPERTZ KENNY 21   1   3 25 3 
JASSIN BEN           0 1 
JOBE AIDA 7         7 1 
JOBE SAYER 7 1 1 1 3 13 1 
LEPRINCE SHARI 14         14 1 
MERCKX JANA     1 1   2 1 
MERTENS NICK 21       3 24 4 
MERTENS THIERRY 14       3 17 2 
MONNOYER KRISTEL 7         7 1 
NEVEJANS DANNY 21   1   3 25 3 
PALINCKX CHRIS 28 3 3 4 3 41 4 
PALS TANIA 28 2 2 2 3 37 2 
PEETERS ANN   1   1 3 5 1 
PEETERS RUDY 14 2   2   18 2 
PEIRE FRANCOIS     1 2 3 6 2 
REMEYSEN RUBI 7         7 1 
SIMOEN BREND 7 1 1 1   10 1 
SIMONS DANNY 21         21 3 
VAN DEN JESSY 7 1   1   9 1 
VAN DYCK PATRICK 14 1   1 3 19 2 
VAN GULIK CINDY 7 1   1 3 12 1 
VAN ROBERT 14   2 2 1 19 2 
VAN HOOF BO 21     4   25 4 
VAN HOOF JENS 21 4 4 4   33 4 
VAN MIEGHEM SVEN 14 3 3 3 3 26 3 
VAN ANNEKE         3 3 1 
VAN RIET CHRIS 7     1 3 11 1 
VERBRUGGEN PIETER-JAN 7     1   8 1 
VERHOLEN VINNIE 14   1     15 1 
WITTEBOLLE LIEVE 7     1 3 11 1 
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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 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 
 
 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 1 februari 2020 
 

U8-League 
 
12u30-14u30: U8: clusterwedstrijden in thuiszaal tegen Hoevenen en Kwik (zaal: Kerkske) 
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: 12u15 klaar in de zaal jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D 
Zaal Kerkske te Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne  
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U10-League 
 
14u00 – 16u00: U10: Catba – AKC/Luma (zaal: Ertbrugge) 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Keersmaekrs Ferre, Liebaert Remi, Segers Jasper, Van Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Duyck Pixie, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Rampaert Iebe, s’Jongers Lou 
Bijeenkomst: 13u30 in de zaal jeugdleiders: Jens en Bert 
Zaal Ertbrugge, Schotensteenweg 252 2100 Deurne 

 
Competitie 

10u00: U12 Topleague U12: AKC/Luma A – Boeckenberg A (zaal: Kwik Indoor) 
11u10: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – Floriant 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 
 
15u15: U14 Promoleague U14 A: Leuven A - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: sporthal Kessel-Lo) 
11u45: U14 Afd 2B: Sikopi B - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: sporthal Linkeroever) 
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 
Sportcomplex Kessel-Lo Stadionlaan 4 , 3010 Kessel-Lo, Belgium  
Sporthal Linkeroever Blancefoerlaan 183 , 2050 Antwerpen, Belgium 
 
12u20: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Ganda 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 A: AKC/Luma A – Floriant A (zaal: Kwik Indoor) 
15u25: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Temse 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 
 

U19 
 

Voorwaarts  – AKC/Luma  :  22 - 14 (9 - 9) 
Dames : Eline 4 – Kadisha 2 – Zoë 1 – Hayley 1  (Femke) 
Heren : Kian 2 – Luwis 1 – Brend S 3 – Vinnie (Loran – Brend F) 
 
Vandaag op bezoek bij de co-leider Voorwaarts. In de heenronde hadden we de punten thuis gehouden, wat zou het 
nu worden ? Een match op het scherp van de snee, veel druk, animo en tactisch spel hadden we in gedachten. En 
dat kregen we dan ook tijdens grote delen van de match. 
 
Na de verwachte tegenstelling van VW was het duidelijk dat het ene vak het moeilijk zou hebben in aanval en dat 
de totale verdediging en het andere vak zou bepalen hoe de wedstrijd zou verlopen.  
De eerste time zagen we geen te beste match, teveel slordigheden, te ruim spel en te veel moeite met het lopen van 
de juiste steunen. We bleven toch mooi zij aan zij door een sterke verdediging en de degelijke afwerking in het ene 
vak. Aan de rust stond er een mooie 9 – 9 op het scorebord en kon het nog alle kanten uit. Direct na de rust 
maakten we een 2 punten kloof, 9 -11, en waren we goed bezig.  
 
Het startsein voor Voorwaarts om een vakwissel bij de dames uit te voeren die ons uiteindelijk de doodsteek bleek 
te geven. Zij kwamen erop en erover. Het ene vak bleef haperen, maar kon het nu in verdediging niet meer trekken 
met als gevolg een Voorwaarts dat uitliep naar 4 goals verschil. Wij trapten ook wat op onze adem, deden een 
vakwissel, bij de jongens, maar dit deed het tij niet keren. We probeerden nog wat via wissels, maar Voorwaarts 
was toen heer en meester. Zij konden rustig uitballen en iets te ruim maar verdiend winnend afsluiten en zo 
blijven ze op kop. 
 
Na de match is het altijd tijd voor analyses en die zijn dan steeds eenvoudiger dan tijdens de match. Wij hadden 
een dame mee moeten verzetten met hen zou ik nu zeggen, maar ja ….. Zij hebben een kerel rondlopen die het onze 
topper steeds moeilijk maakt en dames die in dat vak enorm goed voor verdedigen; dus meer op anticiperen …. 
Gelukkig momenteel allemaal niet erg want uit deze match zijn er heel wat punten mee te nemen. Kleiner spelen, 
meer bewegen zonder bal, juistere “steun” lijnen lopen en naar onze coachen toe …  extra trainen om die 2de steun 
er op het juiste moment te krijgen, tegen een zo goed voorspelende ploeg en ook iets wat de spelers niet graag lezen 
…. een betere conditie zou ook helpen om alles te blijven belopen. 😊 

Voorwaarts is en blijft één van de favorieten voor de titel, dus no stress.  
 
We mogen niet vergeten dat wie in augustus had gezegd dat wij na 2 speeldagen in de terugronde 2de zouden staan 
met 3 punten voor nummer 3, een dromer zou zijn genoemd. Maar we staan er toch en staan momenteel liever op 
die plaats dan in het peloton met 11punten want daar wordt het warm. De volgende 2 matchen moeten 
eenvoudigweg  gewonnen worden (thuis Floriant en op Putse) en de druk ligt bij Temse, Vobako en BKC. 
Keep on going. 
 
Stand (met iedereen nu evenveel wedstrijden gespeeld) : 
 

1. Voorwaarts 16 
2. AKC 14 
3. Temse 11 
4. Vobako 11 
5. BKC 11 
6. Putse 7 
7. Floriant 2 
8. Minerva 0 

One team 
DN 
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U16 
 
Zaterdag 18 januari 2020 
Gelukkige verjaardag aan Lente 
AKC/LUMA - VOBAKO B 
We beginnen aan deze wedstrijd met een doelpunt tegen, dit wordt door Rune mooi rechtgezet en de toon voor de 
wedstrijd is gezet het gaat gelijk op 
Mooie rebounds van Kato die duidelijk veel minder bang is van de bal en haar tegenspeelsters 
Kleine foutjes in verdedigend en passen die beter verzorgt moeten zijn, maken de wedstrijd moeilijk. Maar dan 
beginnen de dames in het vak bij Lotte beter te verdedigen en krijgt vobaco het lastig  
Door een penalty omgezet door Rune en pas naar Lotte met een typische doorloper op zijn Lotte’s lopen we even 
uit. 
Fout op Albert door lotte omgezet, maar dan wordt er Lang niet gescoord langs beide kanten. De vrijworpen van 
Rune draaien uit de mand en daar gaan de kopjes, en de energie zakt. 
Weer mooie rebound van Rune maar ook kato wint meer en meer duwels 
Vanaf nu merken we opnieuw dat de passen veel beter moeten worden. 
Vobaco verdedigd stevig en een aantal keer gaat de schotklok luiden. 
Na de rust kopjes weer even naar boven 
Maar dan opnieuw veel balverlies 
Fout op Lente opgezet door Rune dan komen we gelijk door doelpunt van Matthias 
Onderonsjes tussen Lente en Rune leveren soms mooie korfbal 
Bij het 10de doelpunt van Vobaco zijn onze coaches het fairste om dit doelpunt te laten tellen 
 
De laatste minuten kunnen we geen vuist meer maken en zeuren we tegen elkaar, wat dus maakt dat we deze 
wedstrijd verliezen. Laat ons het steken op gemis van spel ritme door een weekje over te slaan. 
Laat ons snel naar de wedstrijd van woensdag vooruit kijken en leren uit dr fouten van deze wedstrijd 
 
 
Woensdag 22 januari 2020 
Inhaalwedstrijd AKC/LUMA – AGO AALST 15-9 
Nu kunnen we niet spreken van gemis aan wedstrijd ritme. 
De eerste minuten gaat het gelijk op, alhoewel we al meer uitgelopen zouden kunnen zijn, mocht het niet aan het 
stomme balverlies gelegen hebben. 
Toch vinden we elkaar beter en beter, en kunnen we dit omzetten in een aantal mooie doelpunten. 
Aan doelkansen geen gebrek, door een beter samenspel probeert iedereen zijn punten te scoren. Jammer dat al 
deze inzet zich dan niet vertaald in doelpunten. 
Mochten al deze kansen goed afgewerkt worden jongens, jongens wat had dat voor een monster score geweest. 
Dus blijven oefenen en doelkansen nemen en dan zal dit zich zeker vertalen in nog hogere eindscores. 
Jammer genoeg moesten we vandaag Lowie missen en hopen we snel weer beroep te kunnen doen op hem. 
Neem vooral de positieve zaken van deze wedstrijd mee naar zaterdag want dan moeten jullie er opnieuw staan 
tegen voorwaarts kom op jullie kunnen dit ! 
 
 
Zaterdag 25 januari 2020 
VOORWAARTS – AKC/LUMA 
Hier staan we weer drie wedstrijden in een week dat kan tellen. 
We starten alvast met wat bal verlies, het lijkt echt wel aan de bal te liggen want bij iedereen glipt deze 
gemakkelijk door de vingers, of laten we hem vallen. 
Na deze rommelige start blijken we toch al gauw enkele puntjes uit te lopen. 
Desondanks dat er niet altijd juist gefloten werd, en er dingen niet gezien werden of juist fata morgana’s bij de 
scheidsrechter kunnen we 7 punten uitlopen. 
En dan wordt er al snel gedacht dat het spel gespeeld is, maar niets is minder waar en Voorwaarts komt terug tot 
op 2punten met nog een dikke 9min op de klok. Nee we moeten het echt niet spannend maken. 
Lowie valt in en in alle hevigheid land hij verkeerd en wordt van het veld gedragen. Lowie we hopen dat het niet te 
ernstig is met de knie, en hopelijk ook snel groen licht op alle vlakken. 
We hebben die wissels echt nodig. 
Vanaf nu laten we opnieuw mooie acties zien en winnen we met 20-14 
Blijf naar de coaches luisteren en aan de passing werken en jullie zullen dit zaalseizoen als topploeg afsluiten. 
Volhouden en in jezelf geloven. 

Groetjes tot snel 
Joke 
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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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