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WEDSTRIJDVERSLAGEN
PUTSE A - AKC/LUMA A: 15 – 16
AANVALLEND: ZWAK – VERDEDIGEND: TOP
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:
1 0
2 0
4 0
4 1
6 1
13 1
16 2
18 3
19 4
20 4
22 5
23 6
24 7
25 8
25 8
25 9
2 10

-

Sayer (5) – Levi (2) – Jiska (2) – Thalia (0)
Jari (1) - Lars (4) – Maite (1) – Shari (1)
Dennis (0) – Brooklyn (0) – Siebe (0)
Vincent Van der Beken – Kenny Lauret
1
2
3
3
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7

Nele Risch
Tijs Geens
De Preter Regis
Sayer
Tijs Geens
Arne Beeck
Sayer
Sayer
Lars
Arne Beeck
Levi
Sayer
Lars
Lars
Axel Van Genechten
Jiska
Lars

inloop
schot
schot
inloop
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
stip
achter korf
schot
schot
achter korf
inloop

4
8
8
8
9
10
11
16
17
17
18
21
22
22

10
10
11
11
12
12
12
13
14
14
15
15
15
16

-

8
9
9
10
10
11
12
12
12
13
13
14
15
15

Arne Beeck
De Preter Regis
Jiska
Ruben Nicasy
Maite
De Preter Regis
De Preter Regis
Shari
Jari
Diete Hendrickx
Levi
Arne Beeck
Nele Risch
Sayer

stip
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
korte kans
schot
stip
korte kans
schot

PUTTENAREN MASSAAL AANWEZIG
Nadat de speaker van dienst eindelijk uitgepraat was (hij citeerde zelfs onze spreuk van de weuk uit onze Flitsen)
kon de wedstrijd van start gaan. De Puttenaren waren in grote getale opgekomen en waren zinnens om over
AKC/Luma naar de derde plaats te springen. Hun eetdag zat er meer dan waarschijnlijk voor veel tussen maar we
moeten toegeven dat er bijzonder veel volk van geel-blauw was komen opdagen. We wisten uit het verleden dat
Putse thuis een taaie tegenstrever zou zijn en dat er zou gewerkt moeten worden om de punten mee te brengen uit
Putte. We begonnen terug au grand complet aan de wedstrijd met Jari én Maite terug in de ploeg. Levi, die vorige
week een beer van een wedstrijd speelde mocht terecht blijven staan.
ZWAK BEGIN VAN DE EERSTE HELFT GEVOLGD DOOR KNAPPE TIEN MINUTEN
Drie van de eerste vier ballen van Putse waren meteen prijs en na 4 minuten stonden we al met 3 – 0 in het krijt.
Neem daarbij dat de eerste 18 minuten enkel en alleen Sayer de mand wist te vinden en dan zal je begrijpen dat
het heel moeilijk ging worden. Net zoals vorige week had AKC/Luma de wedstrijd volledig onder controle maar we
kregen alweer geen bal door de mand. Hoe we ook probeerden, niks wou lukken en Putse liep uit naar 5 – 1. Eén
ding was zeker: we waren er gerust in dat dit niet kon blijven duren en dat we er zouden doorkomen en dat
gebeurde dan ook. Lars vond opeens de goede richting en scoorde drie keer op zes minuten en ook Jiska vond de
goede richting met eerst een uitgelokte stip en dan haar eerste doelpunt na veel pogingen. Levi eiste opnieuw een
hoofdrol op door een formidabele verdediging neer te zetten (op uitzondering misschien van de eerste minuten),
reboundend sterk voor de dag te komen en ook nog te scoren op de cruciale momenten. Op tien minuten tijd zette
rood-wit een scheve situatie recht en ging van 5 – 1 naar 7 – 9 bij de rust.
TWEEDE HELFT STELDE NIET VEEL VOOR
Dennis kwam aanvallend de gekwetste Lars vervangen (hopelijk valt de kwetsuur mee en zien we Lars donderdag
al terug tussen de lijnen), Siebe kwam hem verdedigend vervangen en Brooklyn kwam al vroeg in de tweede helft
de niet helemaal in haar sas zijnde Thalia vervangen.
Ook de tweede helft lagen we qua spel boven maar kon het verschil niet gemaakt worden op het scorebord,
integendeel, Putse kwam terug en het werd nog heel spannend, voornamelijk door foutieve keuzes van de onzen.
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We zagen een dame van Putse tot drie korte kansen krijgen en met de derde liet ze de bordjes gelijk hangen. Sayer
tekende het winnende doelpunt aan maar Putse kreeg door enkele flaters in het uitwerken nog voldoende kans om
gelijk te stellen, dat dit gelukkig voor ons niet gebeurde hebben ze enkel en alleen aan zichzelf te danken.
Laat ons stellen dat AKC/Luma op het einde niet bij de les was en dat we door het oog van de naald zijn gekropen.
Er is echter maar één ding dat telt en dat zijn de twee punten.
VERDEDIGEND KAN JE OOK EEN WEDSTRIJD WINNEN
De aanwezigen zullen kunnen beamen dat deze partij aanvallend niet veel voorstelde maar dat het verdedigend
uitstekend liep. Vooral de verdediging van Jiska op de altijd gevaarlijke Amber Engels mocht gezien worden, ze
liet de gevaarlijkste Putse spits geen enkele kans. Voor de rest was het een collectief sterke verdedigende
prestatie. Dat dit volgende wek tegen Floriant en Kwik niet genoeg zal zijn is een understatement. Het
schotpercentage zal dringend omhoog moeten. Kansen genoeg maar geen doelpunten, vorige week 11 % en deze
week 14 % schotgemiddelde is te weinig en 30 doelpunten op twee wedstrijden is zeker te weinig!
COMFORTABEL OP DE DERDE PLAATS
En toch… We doen een gouden zaak in de stand. Door deze overwinning komen we op 12 punten en staan we drie
punten voor op Putse, Kwik en Borgerhout/GW. Als we in de komende twee wedstrijden tegen Floriant en Kwik
één of twee van de vier punten kunnen halen zijn de kruisfinales zo goed als binnen. De inhaalwedstrijd nu
donderdag in en tegen Floriant wordt moeilijk, daar kan alles maar moet niks. Dat deze wedstrijd in de week
wordt gespeeld op een donderdagavond zal natuurlijk het korfbalspel niet ten goede komen. We verwachten weinig
supporters, weinig ambiance, maar wie weet zorgt AKC/Luma wel voor een verrassing…
Zaterdag volgt dan de wedstrijd tegen Kwik en daar moeten we alles op alles zetten. We verzoeken ons rood
legioen om zaterdag massaal af te zakken naar Kwik Indoor. We moeten de wedstrijd alvast op de tribunes
winnen, aan de spelers om hetzelfde te doen op het veld.
SCHEIDSRECHTERS
Geen commentaar.
De stand
1. Boeckenberg
2. Floriant
3. AKC/Luma
4. Kwik
Putse
Borgerhout/GW
7. Voorwaarts
8. Sikopi

21
17
12
9
9
9
7
2
Pit

Spreuk van de Weuk
We konden de tegenspelers maar half vastpinnen,
Gelukkig gooiden ze de laatste 36sec niet binnen !!

WEDSTRIJDEN 13-16 FEBRUARI 2020
DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020
20:30 u : FLORIANT A - AKC/LUMA A (Sporthal Ter Wallen)
21:45 u : FLORIANT B - AKC/LUMA B (Sporthal Ter Wallen)

Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska Leprince Shari – Palinckx Alexia - Remeysen Rubi
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi
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ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020
20:45 u : KWIK A - AKC/LUMA A (Kwik Indoor)
18:45 u : KWIK B - AKC/LUMA B (Kwik Indoor)

Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska Leprince Shari – Palinckx Alexia - Remeysen Rubi
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi

17:30 u : KWIK C - AKC/LUMA 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 16 FEBRUARI 2020
18:30 u : ASKC 2 - AKC/LUMA 2 (Sporthal De Zeurt)

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

16:00 u : VOBAKO 3 - AKC/LUMA 3 (Sporthal Tielenhei)

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
SPARTACUS/NDN U14 A
SPARTACUS/NDN U14 B
PUTSE 4
PUTSE A
PUTSE B
PUTSE C
PUTSE U12 A
AGO AALST U12 A
AGO AALST U16 A
PUTSE U19 A
PUTSE U19 B

TEMSE U14 B
NEERLANDIA U14 B
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA U19 A
AKC/LUMA U19 B

12 7
8 3
14 12
15 16
17 21
12 14
7 1
5 0 FF
8 19
18 26
7 19

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK
19/02/2020 18:15 AKC/LUMA U16 A

SIKOPI U16

Kwik Indoor

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
Dat

Uur

Thuis

15/02 20:45 KWIK A

AKC-Flitsen

Bezoekers
AKC/LUMA A

Zaal
Kwik Indoor

Scouting Vloer Club
Jana

Rudy

Kurt

Score
Pit/Inge
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BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

SPORTIEF
Onze jeugd deed het deze week uitstekend. Er waren overwinningen voor de U19A, die hierdoor op de tweede
plaats blijven en de kruisfinales hoe langer hoe dichter zien komen, voor de U19B die op een mooie derde plaats
staan, voor de U16A, die op twee punten van de leiders blijven en dus nog steeds uitzicht houden op een eerste
plats, van de U14A die de tweede plaats houden op 1 puntje van leider Leuven en van de U14B, die op twee
puntjes van de leiders blijven. Onze U12B geraakten zondag jl niet volledig en moesten noodgedwongen forfait
geven, terwijl Putse te sterk was voor onze U12A.
Bij de gewestelijken speelde AKC/Luma 4 een meer dan verdienstelijke wedstrijd maar moest uiteindelijk toch zijn
meerdere erkennen in Putse. AKC/Luma C won van co-leider Putse en is op weg naar de titel, onze B-ploeg speelde
een knappe maar rare wedstrijd tegen Putse. Ze kwamen makkelijk op een 2 – 9 voorsprong en lieten het dan
afweten zodat Putse erop en er zelfs over ging. Aan het einde van de wedstrijd herpakten ze zich en wonnen
uiteindelijk nog vrij afgetekend. Bij en overwinning donderdag tegen Floriant springen we oer Boeckenberg en
zitten we de Merelbekenaars op de hielen, afwachten wat het wordt. Onze fanions spelden een zelfde wedstrijd als
vorige week. Het spel was goed, de afwerking ondermaats, maar we wisten deze keer wel te winnen. Deze week
wordt cruciaal voor het halen van de kruisfinales. We spelen donderdag op Floriant en zondag tegen Kwik. Als we
punten kunnen sprokkelen uit deze wedstrijden zijn de kruisfinales zo goed als binnen.

2. LOTTO

Pit

Nummer: 35
Winnaars: Kim Boudiny en Patrick de Prins

3. PRONOSTIEK

Winnaar: Agnes de Boer
Bedrag: € 17,10
Voor de wedstrijd van donderdag tegen Floriant zal het misschien moeilijk zijn om te pronostikeren maar er
hadden al mensen een voorspelling laten noteren op de dag dat het dak begon te lekken. We willen deze
voorspellingen laten staan. Wie wil meespelen en niet tot in Merelbeke geraakt donderdag, kan ook per e-mail
pronostikeren bij C.Duchesne@telenet.be.

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)
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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 23/02. 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. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van
onze jeugduitstap.
Carine

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 stamvadersen 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

8. HULP GEVRAAGD OP ZATERDAG 15 FEBRUARI

Wij zijn op zoek naar helpende handen om de oude kantine mee op te ruimen, zaterdag 15/2 vanaf 8:00u (einde
voorzien om 12:00 u). Geïnteresseerden kunnen die dag tafels en stoelen komen halen aan democratische prijzen,
Een stoel heb je voor 1 euro, een tafel voor 5 euro. Je moet wel zelf voor transport zorgen.
We spreken af aan onze oude kantine om 8.00 uur.
Bert De Ley

9. 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

10. 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

11. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO

Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging.
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt
voor de moeite.
Pit
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

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.

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2

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.
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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/

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

wie
U6

leeftijd
3,4 en 5-jaar

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

U8

6 en 7- jaar

14u00-15u30

U10

8 en 9- jaar

18u30-19u30
door Anke
18u30-19u30

ploeg
U6

wo

14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66
Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58
79 53, Amber D: 0489/69 80 81
Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45

za
X

zaal
uren
kledij
Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699
14u00 - 15u00
Turnpantoffels
2100 Deurne
Shortje, T-shirt
U8
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
12u30 - 14u00
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
17u45 - 18u45
sportkledij
U10
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
14u00 - 15u30
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
18u30 - 19u30
sportkledij
In deze zalen: geen cafetaria, wel kleedkamers. Wedstrijden voor U8 en U10 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
Wo 12/02
Za 15/02

wat
Voor wie
zaaltraining
U8 + U10
Zaaltraining
U6+U8
Thuiswedstrijd U10, tegenstander nog niet gekend
U10
Wo 19/02
zaaltraining
U8 + U10
Za 22/02
zaaltraining
U6, U8 + U10
24/02-1/03
Krokusvakantie
Wo 26 /02
Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de zaal vrij is)
U10?
Za 29 /02
Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun
Alle kinderen
lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen
van 2 tot 12 jaar
Wo 4/03
Laatste woensdagzaaltraining
U8 + U10
Za 7/03
Laatste zaterdagzaaltraining (ov)
U6, U8 + U10
En dan, ja, dan keren we terug om wekelijks op de hopelijk zonnige AKC-terreinen te trainen en te spelen,
JJJIIIIEEEEEPPPPPIIIEEEEEE!!!!!!!!!
Winterachtige en sportieve groeten namens alle coaches: Anke, Leen, Jessy, Aida, Jade, Priscilla, Maité, Valerie,
Nick, Amber, Jens, Bert, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Zaterdag 15 februari 2020

U8-League

10u00-11u30: U8: clusterwedstrijden op Verde (zaal: Stedelijk Lyceum Olympiade)
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: 9u45 klaar in de zaal
jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D
Stedelijk Lyceum Olympiade, ingang via de Zamenhofstraat

Competitie

9u30: U14 Promoleague U14 A: Voorwaarts - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: sportzaal De Nachtegaal)
12u45: U14 Afd 2B: Rijko C - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: sporthal De Valk)
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 Valk: Kruispad 6 , 2310 Rijkevorsel
Sportcomplex De Nachtegaal: Duffelsesteenweg 145 , 2550 Kontich

10u00: U12 Topleague U12: Vobako A - AKC/Luma A (zaal: Sportcentrum Tielenhei)
11u00: U12 Promoleague U12 B: Vobako B - AKC/Luma B (zaal: Sportcentrum Tielenhei)
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 Tielenhei: Prijstraat 68 , 2460 Tielen

12u30: U16 Promoleague U16 A: Scaldis - AKC/Luma (zaal: sporthal Wilrijkse pleinen)
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
Sporthal Wilrijkse Plein: Vogelzanglaan 6 , 2020 Antwerpen
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14u00: U19 Topleague U19 A: Vobako A - AKC/Luma A (zaal: Sportcentrum Tielenhei)
17u00: U19 Promoleague U19 A: Scaldis A - AKC/Luma A B (zaal: sporthal Wilrijkse pleinen)
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 Tielenhei: Prijstraat 68 , 2460 Tielen
Sporthal Wilrijkse Plein: Vogelzanglaan 6 , 2020 Antwerpen

Woensdag 19 februari 2020
18u15: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Sikopi (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
Kwik Indoor: Fortsteenweg 111 , 2170 Merksem

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U19A
Putse KC U19A - AKC/Luma U19A : 18 - 26 (10 - 12)
Dames : Eline 3 - Kadisha 3 – Famke 2 – Zoe (Femke – Hayley)
Heren : Kian 7 – Luwis 2 – Brend S 4 – Loran 1 (Renzo 4 – Brend F - Kyan)
Op een toch wel vreemd uur spelen met een ontregeling van het dagritme en dat tegen de ploeg die aangestipt
staat als de medebepaler van wie Beveren haalt.
Putse speelde al gelijk tegen Temse en verloor tegen de andere toppers telkens maar met een klein verschil.
Ingrediënten genoeg om met een zekere waakzaamheid af te zakken voor de match die moest gewonnen worden.
Putse komt snel 2-0 voor, wij trekken ook snel gelijk en zo blijft de wedstrijd over en weer gaan. Soms zij eens aan
de leiding en dan weer wij. Beiden met niet het beste korfbal maar wel een aangenaam kijkstuk want beide
ploegen spelen en laten spelen. Een verademing t.o.v. het vechtkorfbal dat we meer en meer zien.
Het is in de eerste time al duidelijk dat het geen walk-over zou worden en we zien bij ons dezelfde euvels als de
vorige weken. We hebben het ontzettend moeilijk om in de huidige samenstelling de juiste steunlijnen te lopen en
maken geregeld verkeerde keuzes. Het lijkt me ook gewoon vreemd dat als je 1ste 4 doelpunten in een bepaald vak
van de dames komen je dan plots enkel nog heren hoog ziet staan ? Het lijkt me in het andere vak nog steeds
vreemd dat we ondertussen die steunlijnen, zelfs tegen Putse nog altijd niet getimed lopen. Zie ook weinig variatie
in het spel, te statisch en meestal te traag spel.
Uiteraard staan we daar toch maar mooi 2de en geschreven tekst komt altijd harder over dan gesproken woorden,
maar ik wil gewoon meegeven dat we er nog niet zijn. Werkpunten genoeg voor de komende weken willen we
kunnen schitteren in Beveren.
Terug naar de match. We gaan rusten met 2 doelpunten voor, maar Putse schiet na de pauze de bordjes terug
gelijk. We blijven aan elkaar gewaagd, 13-13 en dan achten onze coachen het moment daar om in te grijpen. 2
wissels en plots loopt het als een trein. Putse breekt en match gespeeld.
Mag ook eens gezegd worden: duidelijk goede wissels! Betere steunlijnen in het ene vak en wel heel statisch maar
rendabel spel in het andere.
Zo kan je plots een moeilijk lopende match laten kantelen in een “walk in the park”, …. toch het laatste kwartier.
Nadien nog langs beide kanten wissels om iedereen te laten spelen en ervaring op te doen. Bij nader inzien toch
een mooi resultaat en een opsteker voor hopelijk 5 toppers in de volgende weken.
Met een zwaar drieluik voor de competitie, Vobako – Temse – BKC hopelijk aangevuld met 2
matchen in Beveren. Onderweg geen examens en dus geen excuses om die 6 weken niet de volle focus te houden en
te knallen zowel op training als tijdens de matchen.
One team.
DN
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag

Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen.
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zestiende koekjesslag, iedereen te
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze
genoeg dus!!

We stellen ook dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g)

Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy box

Assortimentsdoos Koffie:
 bladerdeegkoekjes 200 gr
 krokante rolletjes 2 x 90 gr
 frangipanes 200 gr
 Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:
 Carré Confituur 47g x 4
 Frangipane 50g x 5
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.
Je kan ook bestellen via Twizzit.
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