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EN WE GAAN, EN WE GAAN NAAR BEVEREN…
BESTEL VANAF VANDAAG BUS EN TICKETS
Wat verwacht werd is nu zeker: we spelen de halve finale op zaterdag 14 maart in Beveren. Dat we daar, zoals we
dat ieder jaar doen, weer een écht feest van zullen maken staat vast. IEDEREEN die een klein beetje een rood-wit
hart heeft willen we hierbij uitnodigen om met ons mee te gaan!
MET DE BUS NAAR BEVEREN
We gaan op zaterdag 14/3 naar Beveren met de bus. We komen bijeen in onze chalet vanaf 16 u en vertrekken
doen we om 18.30 u op onze parking, zodat alle geïnteresseerden de eerste halve finale nog kunnen zien. We
komen terug direct na het beëindigen van onze halve finale (de wedstrijd Floriant – AKC/Luma vangt aan om
21.30 u). De prijs bedraagt 12 euro. Inschrijven doe je via akc.evenementencel@gmail.com met vermelding van het
aantal personen. We hebben een maximumcapaciteit van 88 personen en op = op, haast je dus. Er zijn geen
kortingen voor kinderen voorzien. Voor zondag (halve finale U19A) is er geen bus voorzien.
KAARTEN BESTELLEN
Kaarten bestellen voor de halve finale van de fanions kan eveneens op hetzelfde e-mailadres
akc.evenementencel@gmail.com. Ook hier telt het principe op = op want we beschikken slechts over 168
zitplaatsen. Een inkomkaart kost 12 euro. IEDEREEN heeft er een nodig, er zijn dus ook hier geen kortingen
voor kinderen. Zij die niet bij de eerste 168 zijn dienen ter plaatse zelf hun kaarten te kopen en zullen in de
neutrale zone staan/zitten. Ook deze kaarten kosten 12 euro, zowel voor volwassenen als kinderen, zowel voor
staan- als zitplaaten.
Voor de halve finale van de U19A op zondag kan je geen kaarten vooraf bestellen, die dien je ter plaatse te kopen.
Hier betaald IEDEREEN 9 euro.
KANTINE OPEN OP ZATERDAG 14/3
Je kan samen met ons vooraf iets komen drinken vanaf 16 u, we smeren onze stembanden en heffen de gezangen
daar al aan. Iedereen is welkom, ook zij die niet met de bus meegaan, maar met eigen vervoer naar Beveren zullen
afzakken. Na de wedstrijd komen we terug bijeen in onze chalet, zowel bij winst als verlies zal de kantine open
gaan.
BROODJES TE VERKRIJGEN OP ZATERDAG 14/3
Vooraleer we naar Beveren trekken moet uiteraard de innerlijke mens versterkt worden en dat kan met onze
heerlijke broodjes, die je wel vooraf dient te bestellen, zodat we exact weten hoeveel we er nodig hebben. Je
bestellingen moeten binnen zijn uiterlijk op zondag 8/3. Je hebt de keuze uit: kaas, hesp, préparé, kip-curry of
smoskes met kaas, hesp, kaas en hesp, préparé en kip curry. Uiteraard zijn ook de broodjes kroket en broodjes
curryworst verkrijgbaar. Je kan de broodjes ook laten inpakken zodat je ze eventueel op de bus of in Beveren kan
opeten.
Een eenvoudig mailtje met opgave van het aantal broodjes volstaat, betalen doe je ter plaatse in onze kantine.
Stuur je mailtje naar akc.evenementencel@korfbal.be
Pit
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – SIKOPI A: 23 – 11
WIJ GON NOAR BEVEREN, WIJ GON NOAR BEVEREN!
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:
8
8
10
10
10
16
19
20
23

1
1
2
2
3
3
4
5
6

-

0
1
1
2
2
3
3
3
3

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

Shari

schot
schot
Sayer
achter korf
Christoph Van Steelant schot
Jari
achter korf
Steve Verdonck
schot
Thalia
korte kans
Jiska
schot
Shari
schot

3
4
7
9
11
11
11
11
12
13
13
13
15
16
16
18
19
19
20
21
22
22
23
24
25

6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
21
22
23
23
23

-

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
9
9
9
10
11

Enya Michielsen
Dennis
Dennis
Jiska
Jari
Krikry Colin
Maite
Jiska
Jari
Maite
Jasper Van den Bos
Jiska
Jari
Maite
Krikry Colin
Jari
Jari
Thalia
Sayer
Dante Bernard
Christoph Van Steelant
Sayer
Thalia
Enya Michielsen
Christoph Van Steelant

schot
schot
schot
inloop
achter korf
inloop
achter korf
schot
schot
schot
schot
schot
schot
onder korf
onder korf
schot
schot
schot
korte kans
schot
schot
inloop
inloop
schot
schot

ZOU SIKOPI NOG ROET IN HET ETEN GOOIEN?
Dat was de vraag waar iedereen bij voorbaat al het antwoord wist: “Neen, Sikopi zou ons vast en zeker niet
tegenhouden om op de derde plaats tijdens de reguliere competitie te eindigen en zo een plaats in de halve finales
tegen Floriant af te dwingen.” Dat was de mening van alle AKC-ers bij aanvang van deze partij tegen het al
veroordeelde Sikopi. Zij gingen ons niks in de weg kunnen leggen daar waren we 100 % zeker van.
BEDROEVEND SLECHTE EERSTE HELFT
Waren het de zenuwen die een rol speelden, waren we niet goed genoeg voorbereid op deze wedstrijd en al te veel
met de halve finales bezig, speelde de afwezigheid van Lars ons parten? We weten niet wat er scheelde de eerste
helft maar we deden niks goed. Het kwam zeker niet door de tegenstand, want die was echt ondermaats te noemen
(drie doelpunten op een helft moet zowat het slechtste zijn geweest wat we ooit te aanschouwen kregen),
AKC/Luma had in die eerste helft gewoon een collectieve offday. Als de stand na 20 minuten 3 – 3 is kunnen we
spreken van een non-match, het feit dat we voor de rust nog drie keer scoorden en met 6 – 3 gingen rusten was ook
al niet om over naar huis te schrijven. Het kon alleen maar beter in die tweede helft.
UITSTEKENDE TWEEDE HELFT - GIRLPOWER
Dennis kwam in en legde er direct twee binnen en dan was er de AKC/Luma girlpower. Onze dames overklasten
de Sikopi-dames op onnavolgbare wijze. Eens de goede richting gevonden was er geen houden meer aan. Jiska
tekende voor vier stuks, Thalia en Maite elk voor drie en Shari voor twee, 12 doelpunten uit dameshanden, lang
geleden dat we nog zoiets mochten meemaken. TOP girls!
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De wissels van ons coaching trio wierpen deze keer duidelijk hun vruchten af, vooral de vakwissel van Maite en
Jiska bracht direct op. Onze twee kleintjes (Jiska en Shari) kwamen samen te staan en we moeten toegeven dat
het draide fantastisch draaide. Ook Maite en Thalia vonden elkaar blindelings.
Jari, die de eerste helft enkele vogels naar beneden had gegooid vond plots zijn schot terug en legde er nog liefst
zes binnen, van een ommekeer gesproken en ook Sayer had er weer duidelijk zin in (3).
En Sikopi… dat stond er bij en keer ernaar en zag dat het geen partij was voor een plots op volle toeren draaiend
AKC/Luma. We deden wat we moesten doen: winnen en onze halve finaleplaats was binnen. Op zaterdag 14 maart
spelen we dus om 21.30 u tegen Floriant voor een plaats in de finale. De laatste wedstrijd van volgende week tegen
Boeckenberg is enkel en alleen nog goed voor de geschiedenisboeken want er zal niks meer aan het klassement van
de top drie gewijzigd worden. Misschien de ideale gelegenheid om iedereen rust te geven die rust nodig heeft en
ons voor te bereiden op de week nadien.
DEGELIJK ZAALSEIZOEN MET UPS EN DOWNS
Nu de halve finale binnen is kunnen we terugblikken op het voorbije zaalseizoen en we moeten toegeven dat het er
eentje was met veel ups en downs. We begonnen uitstekend met een grandioze overwinning tegen Borgerhout/GW
(21 – 26), al direct gevolgd door een complete non-match tegen Voorwaarts waar we slechts 12 keer wisten te
scoren en dus verloren (12 – 14) tegen een op dat moment nochtans bijzonder zwakke tegenstrever. De wedstrijd
tegen Floriant werd uitgesteld door een lek in het dak en we moesten de week nadien vol aan de bak tegen Putse
waar we gelukkig vrij makkelijk (22 – 16) van wonnen. Ook Kwik ging eraan na een matige partij (18 – 14) en
Sikopi kwam de volgende wedstrijd niet in het stuk voor, ook al laat de einduitslag (21 – 23) anders vermoeden. In
de laatste partij van de heenronde waren we niet opgewassen tegen Jesse en Co en verloren we met een dertiger
(21 – 31). Met 8 op 12 stonden we er goed voor en hadden we uitzicht op de halve finales, de top drie leek toen al
gemaakt met het ongenaakbare Boeckenberg op kop, gevolgd door Floriant en AKC/Luma. De thuiswedstrijd tegen
Borgerhout/GW presteerden we niks en werd het liefst 15 -22 in het voordeel van de Zebra’s, gelukkig namen we
revanche in de terugwedstrijd tegen Voorwaarts, waar we misschien wel onze beste partij van het seizoen speelden
(20 – 27). In de daaropvolgende thuiswedstrijd gingen we terug aan het klungelen en tegen een niet eens goed
spelend Floriant verloren we met 14 – 20. Tegen Putse werd het bibberen en beven tot in de laatste seconden om
uiteindelijk een 15 – 16 overwinning over de streep te trekken, maar goed en mooi was het zeker niet. We hadden
dan nog de inhaalwedstrijd in en tegen Floriant op een donderdagavond op het programma staan en het was daar
dat we ons zo goed als zeker stelden van de halve finales. Het werd buiten alle verwachting een 17 – 18
overwinning. Tegen Kwik zouden we ons dan kunnen plaatsen voor de halve finales mits het behalen van een
punt, dat gebeurde echter niet en voor de zoveelste keer dit seizoen speelden we aanvallend een uitermate zwakke
partij (19 – 16). De ruime overwinning van zaterdag jl zorgde voor zekerheid! We gaan naar Beveren!
We moeten stellen dat we het in alle partijen (buiten die tegen de Panters) verdedigend uitstekend deden, we
hebben trouwens de beste defensie uit de topleague, maar aanvallend zit het niet altijd goed. Met slechts 251
gemaakte doelpunten scoren we er liefst 107 minder dan Boeckenberg en hebben we de op één na slechtste aanval
(na Sikopi, maar dat is geen waardemeter). Er zal dus aanvallend tegen de halve finale moeten bijgeschaafd
worden willen we iets kunnen rapen. Dat AKC/Luma echter een ploeg is van uitersten is algemeen geweten en we
hebben er dan ook alle hoop op dat er binnen 14 dagen nog eens kan getoverd worden. Onze supporters zijn er
alvast klaar voor, aan onze fanions om te laten zien dat ze er even klaar voor zijn!
SCHEIDSRECHTERS DEZE KEER ZEKER EN VAST WÉL OP NIVEAU
We hebben Vincent en Kenny deze competitie al talrijke keren gekregen en daar zijn we zeker niet rouwig om.
Beide heren floten steeds degelijke tot goede wedstrijden en dat was nu niet anders. We hebben geen van beiden
opgemerkt tijdens de wedstrijd, dat wil dus zeggen: uitstekend gefloten! Het werd hen deze keer door twee
sportieve ploegen dan ook niet moeilijk gemaakt, het is al bijzonder lang geleden dat we nog een wedstrijd zagen
eindigen zonder 1 enkele strafworp en met slechts 3 vrijworpen. Als je op die manier toch een wedstrijd in goede
banen kan leiden dan is dat knap! We zien hen waarschijnlijk nog terug in Beveren voor een halve finale of finale.
AKC/LUMA B MAAKTE ER EEN SHOW VAN
Onze B-ploeg heeft niks meer te winnen of te verliezen en kwam aan de ingooi met Kian, die de gekwetste Lars en
Raf kwam vervangen. Ook de B-ploeg van Sikopi is het zwakke broertje in de reeks en onze B-tjes besloten er dan
maar een show van te maken. Van bij aanvang van de partij was duidelijk dat ze naar een “dertiger” mikten en
uiteindelijk haalden ze die nog ook. Het was Alexia die voor de dertigste treffer tekende. Maar zelfs dat was nog
niet genoeg, ons team ging nog verder met de show: op 30 seconden voor tijd werd Kian door alle bankzitters
aangemaand om een “hoekie” (schot vanuit de verste hoek van het veld) te ondernemen en wat dacht je? Ja hoor,
bingo! Om te bewijzen dat dit geen toeval was probeerde hij het in de laatste seconde nog een keer en ook deze bal
eindigde bovenop de mand. Een apotheose van een spectaculaire wedstrijd waar onze supporters heerlijk van
genoten hebben. Proficiat aan gans het team!
Pit
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK
ZATERDAG 7 MAART 2020
20:45 u : AKC/LUMA A – BOECKENBERG A (Kwik Indoor)
19:00 u : AKC/LUMA B – BOECKENBERG B (Kwik Indoor)

Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Frensh Jiska Leprince Shari - 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

ZONDAG 8 MAART 2020
16:00 u : AKC/LUMA 2 – SIKOPI 2 (Boeckenberg Sportcenter)

Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk

15:00 u : AKC/LUMA 3 – SIKOPI 3 (Boeckenberg Sportcenter)

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

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
za 14/3
zo 15/3

21:30 u
14:30 u

Halve finale
Halve finale

Floriant 1
AKC/Luma U19A

AKC/Luma 1
??

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK
FLORIANT C
AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U19 A
SPARTACUS/NDN U14 B
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA 3

AKC/LUMA C
SIKOPI A
SIKOPI B
SIKOPI C
SIKOPI U12 A
HOBOKEN/MERCURIUS U12
TEMSE U19 A
HOEVENEN U14 B
SPARTACUS/NDN 2
BORGERHOUT/GW 3

15 27
23 11
32 13
20 10
5 0 FF
7 2
26 11
11 5
15 5
10 11

INKOM ZAAL
Dat
7/03
7/03
7/03
7/03
7/03
7/03
7/03

Uur
11:30
12:45
14:05
15:45
17:20
19:00
20:45

AKC-Flitsen

Thuis
AKC/LUMA U12A
AKC/LUMA U12B
AKC/LUMA U16
AKC/LUMA U19A
AKC/LUMA U19B
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A

Bezoekers
TEMSE U12A
BORGERHOUT/GW U12
KWIK U16B
BOECKENBERG U19A
VOBAKO U19B
BOECKENBERG B
BOECKENBERG A

Inkom
11:00 t/m 11:25
11:25 t/m 12:35
12:35 t/m 14:00
14:00 t/m 15:40
15:40 t/m 17:15
17:15 t/m 18:55
18:55 t/m 21,30

Wie
fam. Van Hove
fam. Vinck
fam. Van Riel
fam. Wellens
fam. Verholen
fam. Van Daele
fam. Hardies
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ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
Dat

Uur

Thuis

7/03 20:45 AKC/LUMA A

Bezoekers

Zaal

Filmen

BOECKENBERG A

Kwik Indoor

Haylee/Femke

Scouting Vloer Club
Jana

???

Kurt

Score

Micro

Pit/Inge Ben

TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL
Dat

Uur

Thuis

7/03 11:30 AKC/LUMA U12A

Bezoekers

Zaal

Tafel1

Tafel2

Schotklok

Kwik Indoor

Franky

Chris

Kwik Indoor

Franky

Chris

7/03 14:05 AKC/LUMA U16

TEMSE U12A
BORGERHOUT/GW
U12
KWIK U16B

Kwik Indoor

Sam

Bjorn

Marc

7/03 15:45 AKC/LUMA U19A

BOECKENBERG U19A

Kwik Indoor

Sam

Sandra

Marc

7/03 17:20 AKC/LUMA U19B

VOBAKO U19B

Kwik Indoor

Martine

Sandra

Andreas

7/03 19:00 AKC/LUMA B

BOECKENBERG B

Kwik Indoor

Martine

Sandra

PJ

7/03 20:45 AKC/LUMA A

BOECKENBERG A

Kwik Indoor

Martine

Andreas Sandra

8/03 17:00 AKC/LUMA 2

SIKOPI 2

Boeckenberg

Bert DL

8/03 16:00 AKC/LUMA 3

SIKOPI 3

Boeckenberg

Sam

7/03 12:45 AKC/LUMA U12B

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
WE SPELEN KRUISFINALES MET ONZE FANIONS EN U19A
Zoals verwacht kenden onze fanions weinig problemen met degradant Sikopi en spelen we binnen 14 dagen op
zaterdag 14 maart om 21.30 u de halve finale tegen Floriant. De dag nadien, op zondag 15 maart om 14.30 u
spelen de U19A hun halve finale tegen Boeckenberg. Beide halve finales zullen plaatsvinden op een nieuwe locatie,
namelijk de topsporthal gelegen in Beveren, Klapperstraat 103. Voor kaarten en busplaatsen verwijzen we u door
naar de eerste pagina van deze Flitsen.
SPORTIEF
We speelden tegen Sikopi en het werden ruime overwinningen voor zowel A, B als C-ploeg. Onze C-ploeg had
donderdagavond al gewonnen in en tegen Floriant en verzekerde zich hiermee van de zaaltitel. Proficiat gewenst
aan het ploegske van ex-toppers!
Bij de jeugd waren we getuigen van een heerlijke overwinning van onze U19-A-ploeg tegen halve finalist Temse.
De ploeg van Temse was verzwakt aan de ingooi gekomen door drie afwezigen, maar op de onzen stond geen maat.
Het Team van Bjorn, Robbie, Eddy en Aaron is er duidelijk klaar voor. Nog enkele schoonheidsfoutjes wegwerken
en we doen in Beveren een gooi naar de titel.
Onze U12A kregen forfait van Sikopi, de U16A hadden hun wedstrijd al gespeeld en de U19B spelen ze volgende
week. De U12B behaalden een mooie overwinning en staan op een vijfde plaats. De U14A kwamen niet in actie
deze week, de U14B wonnen hun wedstrijd, maar beide U14-teams zullen waarschijnlijk op een tweede plaats
eindigen.
AKC/Luma 2 won makkelijk en blijft op kop, AKC/Luma speelde een verdienstelijke wedstrijd en verloor nipt.

Spreuk van de Weuk
1Ste helft ?!! Niet over zeveren,
we gaan naar Beveren !!
AKC-Flitsen
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2. LOTTO
Vorige week Nummer: 1
Winnaars: Rita Van Steenbergen en Agnes de Boer (sorry Pit, Chris+Regine)
Deze week Nummer: 45
Winnaars: fam Denie en Jens+Priscilla Van Hoof

3. PRONOSTIEK

Winnaars: Bjorn Denie, Marina Vandeleur en Bob Jassin
Bedrag: € 22.05

4. GEBOORTE
Op zondag 23/2/2020 werd Margot Duchesne geboren, dochter van Eline en Andreas, kleinkind van Eric en
Danielle Duchesne-Steyaert en petekindje van Thalia. Moeder en dochter stellen het goed en waren zaterdag al te
bewonderen in Kwik-Indoor. Margot was bij de geboorte 51 cm groot en woog 3,675 kg. Wij wensen ouders,
grootouders en meter van harte proficiat!
Pit

5. 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.
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)

6. 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

7. 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
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8. 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

07/03/2019: tweede koekjeslevering
25/04/2020: filmavond vanaf U8
21-22-23/05/20: jeugduitstap
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud)
29/08/20: Belfius-MMM-tornooi

2. Carnaval op AKC/Luma
Afgelopen zaterdag was het feest op AKC/Luma. Onze jongste korfballertjes vierden carnaval. De JEC had
ervoor gezorgd dat ons clubhuis feestelijk versierd was met allerlei carnaval-attributen en vanaf 14u30 stond
een 35-tal zottekes klaar om de clown uit te hangen. Prins carnaval Tjer, aka Agnes, en DJ Jens hadden
verschillende liedjes, dansjes en spelletjes voorbereid om iedereen te entertainen. Huiskok Peggy zorgde voor
lekkere popcorn en Danny probeerde zoveel mogelijk aanwezigen vast te leggen op de gevoelige plaat. Door
de drukte op de dansvloer hebben we niet van iedereen een foto kunnen maken, sorry daarvoor. Kijk op fb om
de actiefoto’s te bekijken. Hieronder alvast een voorproefje.
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3. Jeugduitstap
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer
onveilig maken . Inderdaad op 21 mei vertrekken we naar Kattevenia in Genk
voor een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die op 21/05 de leeftijd van zes
jaar bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in via Twizzit via volgende
link:

https://static.twizzit.com/v2/public/form/db78a0b2ed3aad638e9ba8e570dbb555
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes verkocht hebben krijgen
een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-7200-4036 met duidelijke
vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).
Gelieve snel in te schrijven aub en ook vermelden of je later aankomt of vroeger vertrekt.
De praktische details volgen later maar we kunnen al wel zeggen dat het vertrek gepland staat op donderdag
21/05 om 08u00 aan het Maurice Dequeeckerplein of UNOlaan en dat we terugkomen op zaterdag 23/05 rond 17u
op dezelfde plaats. Daarna kan er nog wat nagepraat worden op AKC. Parkeren kan eventueel ook op de parking
achter het districtshuis (naast politiebureau).

4 Supporterspakket

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

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2

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

6. AKC/Luma-kledij
AKC/Luma-kledij kan terug besteld worden. Je kan T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken,
sportzakken, rugzakken, regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op
anneke_v_p@hotmail.com of via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53.
Bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, extra bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op
onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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7. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020)

Veld:
wie leeftijd
U6
3,4 en 5-jaar
U8

6 en 7- jaar

U10

8 en 9- jaar

Zaal:
ploeg
U8

wo

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

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

14u00-15u30
14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66, Priscilla, Jade VM
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

zaal
uren
kledij
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.
datum
Wo 4/03
Za 7/03

za
X

wat
Laatste woensdagzaaltraining
Laatste zaterdagzaaltraining voor U8

Voor wie
U8 + U10
U8

Hieronder volgt het schema tot aan de grote vakantie:
Alle geplande activiteiten hebben plaats op onze AKC-kunstgrasvelden. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen nog
apart verschijnen in onze flitsen, dus wekelijks nalezen aub.

datum

wat

Wie

Za 7/03
Wo 11/03
Vr 13/03
Za 14/03
Wo 18/03
Za 21/03
wo 25/03
Za 28/03

Eerste zaterdagveldtraining voor U6 en U10
Eerste Woensdagveldtraining
Halve finales voor onze U19 (aparte info via flitsen)
Veldtraining, mogelijk andere trainingsuren wegens halve finale zaal AKC1
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en -koningin per reeks (info

U6+U10
U8 + U10
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/06 1/04
Za 4/04
06/04-17/04
Wo 8/04
Za 11/04
Wo 15/04
Za 18/04
Di 21/04
Wo 22/04
Za 25/04
Wo 29/04
Do 30/04
Vr 1/05
Za 2/05
Wo 6/05
Za 9/05
Wo 13/05
Za 16/05
Wo 20/05
21-23/05
Za 23/05
Wo 27/05
Za 30/05
wo 3/06
Za 6/06

volgt) Na de uitreiking: smullen van pannenkoeken
Veldtraining: Grapjesdag: jullie mogen je coaches eens goed foppen!!!!!
Veldtraining
Paasvakantie
Veldtraining (ov)
Veldtraining
Veldtraining (ov)
Veldtraining, na de training: Paaszoektocht voor U6 (paaseieren rapen) Alle
U6-ers brengen een mandje mee om hun geraapte paaseieren in te steken
AKC wordt 99 jaar: dikke bravo en een vrolijke hipperdepiep hoera voor onze
Rood-Witte vereniging
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Voor de ouders: Tasting en Gewestelijke Fuif (info volgt)
Smullen, drinken en beentjes strekken
Beker Van België, op de terreinen van Scaldis (info volgt)
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Omnisporttrofee (7-kamp), voor U6 we spelen andere sporten (info volgt).
Na de training: smullen van gezonde fruitspiezen
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Jeugduitstap naar Kattevennen te Genk voor +6-jarigen (info volgt)
Geen training voor U6
Veldtraining
Veldtraining
Allerlaatste Zaterdagtraining voor U8 en U10
na de training: smullen van poffertjes
Allerlaatste Woensdagtraining: jullie mogen je coaches eens goed verrassen
Allerlaatste afscheidsveldtraining voor U6
Combitornooi voor U8 en U10 (aanvang ochtend)
BBQ, voor wie heeft ingeschreven + Eindeseizoensviering op AKC, voor alle
leden + ouders, met afscheid van dit leuke en drukke korfbaljaar (info volgt)

U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
Alle ouders
Allen in Rood-Wit
U6, U8 + U10
U8 + U10
U8 + U10
U6
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
Ingeschrevenen
U6
U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8, U10 + alle
ouders

En ja, dan is dit korfbalseizoen 2019-2020 bij AKC voorbij!!!!
Op positieve examens, en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes en alle coaches hopen jullie terug te zien
tijdens het nieuwe korfbalfeestjaar 2020-2021, met AKC 100 jaar.
Namens de coaches ; Anke, Leen, Jessy, Aida, Priscilla, Jade, Maité, Valerie, Nick, Amber, Jens en Bert, Agnes

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Donderdag 5 maart 2020

Competitie

18u45: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Leuven A (zaal: Boeckenberg sportcenter)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd.
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
Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat 9 , 2100 Deurne, Belgium
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Zaterdag 7 maart 2020

Competitie
11u30: U12 Topleague U12: AKC/Luma A – Temse A (zaal: Kwik Indoor)
12u45: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – Borgerhout/GW (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

13u30: U14 Promoleague U14 A: Spartacus/AKC/Luma A – Floriant A (zaal: Sporthal De Rode Loop 2)
14u40: U14 Afd 2B: Spartacus/AKC/Luma B - KCBJ (zaal: Sporthal De Rode Loop 2)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa,
Somers Youna
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal
jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter
Sporthal De Rode Loop 2, Rodeloopstraat 2 , 2170 Merksem

14u05: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Kwik B (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

15u45: U19 Topleague U19 A: AKC/Luma A – Boeckenberg A (zaal: Kwik Indoor)
17u20: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Vobako 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

WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/Luma U19A – Temse KC : 26 - 11 (17 - 4)

Dames : Eline - Zoe 1 – Famke 2 – Femke 3 (Lotte)
Heren : Kian 5 – Renzo 5 – Brend S 7 – Kyan VB 3 (Vinnie – Peter - Scott)
Een bezoekje gekregen van de purple monkeys. De ploeg uit Temse heeft wat synergie met de onze. Ook in
voorbereiding op Beveren en konden ook niet beschikken over hun compleet team.
Zij moesten de broertjes Stan en Wart missen, spijtig want het is altijd leuker om toppers van dat kaliber op het
veld te zien staan dan ernaast. Hopelijk komen ze snel en vooral volledig op niveau terug. Wij dienden ook onze 2
brothers te missen, maar die waren op hoogtestage vertrokken ter voorbereiding van Beveren, en ook ons kleintje
die elke dag aan het trainen is om tegen dan terug te zijn.
Zoals al enkele malen aangegeven is één van onze sterkste punt onze bank en dit werd opnieuw bewezen. Temse
heeft het er duidelijk moeilijk mee om hen te missen, wij hebben zo’n sterke bank dat het ons veel minder deert.
De vervangers deden het meer dan behoorlijk en maken het de trainers er niet gemakkelijker op, love it.
Vanaf minuut 1 was het duidelijk, Temse miste drive, inzet en vooral ook geloof om het ons moeilijk te maken. De
eerste minuten vlogen ze lekker goed binnen en in feite match al na 10minuten gespeeld. Was het bij ons allemaal
top ? Neen, want in het ene vak ging alles veel te stroef, te traag en te inspiratieloos maar Temse was onmachtig
om daar gebruik van te maken.
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We gingen rusten met een wel heel duidelijke 17-4 stand, veel woorden hoef je daar niet aan toe te voegen.
De 2de helft heeft iedereen zijn of haar minuten gekregen om ervaring op te doen en iedereen verder klaar te
stomen en toch kwam Temse geen meter dichter.
Na de uitslagen van dit weekend lijkt het erop dat wij onze halve finale tegen de ploeg dewelke we volgende week
nog partij dienen te geven zullen moeten spelen. Zo’n laatste match tegen hetzelfde team spelen is hinken op 2
benen. Hoe gaan we dat aanpakken ? Volle bak of rustig aan om iedereen heel te houden ? Een match om
vertrouwen op te doen of gewoon om hen roet in de ogen te strooien ? Ben benieuwd wat de coachen en wat jullie
ons gaan voorschotelen.
Het belangrijkste blijft om alles te bekijken in voorbereiding op, en deze 2 weken te gebruiken om iedereen in
topconditie te krijgen.
Focus, drive, teamspel en veel inzet, de rest komt van zelf toppers.
One team.
DN
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