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BERICHTEN 
 
 
 
 
 

1. WOORDJE VOORAF 
KANTINE TERUG OPEN 
Volgende zaterdag (22/8) zullen we als wijze van test onze kantine terug openen. Je kan er terecht vanaf 13.00 u. 
Indien we alles in goede banen kunnen leiden gaan we dan vanaf het weekend van 29 en 30 augustus terug 
definitief van start. Er zullen wel een heleboel maatregelen zijn waaraan je je zal moeten houden. Die maatregelen 
vind je terug in het vervolg van deze Flitsen. 
 
2. ONZE HOOFDSPONSOR DOET HET WEER – BEDANKT LUC EN FIRMA LUMA 
In deze bizarre Covid-19 tijden, waarin iedereen het moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden is het 
uiteraard ook voor onze vereniging niet makkelijk om alles financieel rond te krijgen. We hebben vanaf maart al 
geen inkomsten meer van onze kantine, de kosten blijven echter gewoon doorgaan. Huur, gas, water, elektriciteit, 
maandelijkse kosten die telkens weer terugkomen en geen rekening houden met virussen. Gelukkig kunnen wij bij 
rood-wit rekenen op een schare trouwe sponsors om financieel te overleven, niet in het minst dankzij onze 
hoofdsponsor Luma, in hoofde van Luc Vingerhoedt, ons allen welbekend. 
 
Luc zat een tijdje geleden in moeilijke papieren nog voor de coronacrisis uitbrak en liet ons toen weten dat hij even 
niet rond kwam. Covid-19 zorgde er voor dat het nadien uiteraard nog moeilijker werd. AKC/Luma was bezorgd 
om zijn hoofdsponsor en bood hem een nieuw afbetalingsplan en uitstel van betaling aan. En toch wist hij zich door 
hard te werken in zijn bedrijf door deze crisis te worstelen. Hij belde ons enige tijd geleden zelfs op om ons te 
bedanken dat wij hem uitstel van betaling wilden geven of… de wereld op zijn kop. Wij moeten hem bedanken 
omdat hij nog altijd wil sponsoren, niet andersom! 
 
Vandaag hadden we Luc aan de lijn en hij was duidelijk terug de oude. Hij bevestigde ons dat het kwaadste achter 
de rug was en dat hij het verschuldigde bedrag vandaag nog volledig op onze rekening stort. Geen afbetalingsplan, 
geen uitstel van betaling meer, gewoon meteen de full Monty. Een fantastische geste van onze hoofdsponsor. 
Nadat hij ons al jarenlang de nodige financiële steun heeft geboden laat hij ons ook nu niet in de steek. We zongen 
het al allemaal samen in Barcelona, maar willen het zeker nog een keertje overdoen als het terug kan en mag: “De 
Luc die is van ons, olé, olé”. Met onze oprechte en welgemeende appreciatie voor Lucske Luma en meteen ook voor 
al onze andere sponsors die ons nooit in de steek laten. Wij zijn jullie eeuwig dankbaar. Zonder jullie lukt het niet! 
 
We hopen jullie allen in de nabije toekomst terug op AKC te mogen begroeten om samen (mits de nodige afstand) 
een pint te drinken. 

Pit 
 

 
3. COMPETITIE START VOOR IEDEREEN  OP IN HET WEEKEND VAN 3 EN 4/10 
De KBKB heeft gemeend dat het veiliger is om de veldcompetitie pas op te starten in het weekend van 3/10 en niet 
de jeugd en gewestelijken begin september en de kern half september. Er zal dus ook een compleet nieuwe 
programmatie worden gemaakt die we u van zodra ze in ons bezit is zullen overmaken. 
 
Wat betreft de zaalcompetitie besliste de KBKB dat er daar een alternatieve competitie zal gehouden worden voor 
A- en B-ploeg en voor U19A en U16A, al de rest valt uit de boot. Hierover is het laatste woord echter nog niet 
gezegd, hier komen we vast en zeker later op terug. 
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Wat betekent dit voor AKC/Luma? De sportweek is ondertussen al aan de gang en vanaf volgende week zullen de 
meeste jeugdploegen ook normaal starten met de trainingen. We maken jullie zo spoedig mogelijk een compleet 
schema over wat betreft het gebruik van onze velden. Dit vereist eventjes wat puzzelwerk om alle trainingen en 
oefenwedstrijden doorgang te laten vinden. 
 
De raad van bestuur van AKC/Luma is echter niet gediend met deze gang van zaken en heeft volgend schrijven 
gericht aan de KBKB: 
 
Beste leden van de raad van bestuur van de KBKB 
 
Wij hebben de videoboodschap van Danielle Ruts met veel aandacht bekeken en stellen ons hierbij een heleboel 
vragen. 
 
De maatregelen in Antwerpen worden versoepeld, er mag vanaf vorige week woensdag eindelijk terug getraind 
worden in bubbels van 50 mét contact en vier dagen later gaan jullie als KBKB de maatregelen verstrengen. 
Begrijpe wie het kan... Nadat onze korfballers maanden hebben stilgelegen wegens corona kunnen ze eindelijk terug 
de wei in en dan blijkt dat ze veel te vroeg beginnen te trainen omdat de veldcompetitie verschoven wordt van 
midden september naar begin oktober omdat het misschien niet gezond genoeg is om te sporten? 
 

We hebben er uiteraard alle begrip voor dat er vragen worden gesteld bij de gezondheid van onze sporters maar we 
moeten ook niet heiliger zijn dan de paus en niet anticiperen op zaken waarvan NIEMAND weet hoe het verder zal 
lopen. Als binnenkort blijkt dat er terug moet verstrengd worden dan zal dit gebeuren op nationaal, provinciaal of 
gemeentelijk niveau en dan kunnen we niet anders dan volgen. Komt er binnenkort een derde coronagolf? Daar is 
momenteel geen enkel passend antwoord op. De regels van de overheid volgen is noodzakelijk, maar we moeten ze 
niet strenger maken dan ze al zijn. 
 

Het niet-korfballen zal trouwens het coronavirus zeker niet uitroeien en we vragen ons af wat het nut is om een 
korfbalcompetitie te verzetten terwijl alle andere sporten gewoon opstarten. Covid-19 zit echt niet te wachten op het 
al dan niet starten van de veldcompetitie, daar heeft niemand vat op. 
We stellen ons tevens de vraag wat het nut is om nu al te beslissen dat de zaalcompetitie een alternatieve competitie 
zal zijn waaraan je niet moet maar mag deelnemen en die alleen zal ingericht worden voor A en B-ploegen en U19A 
en U16A. Wat doen we met al die anderen die ook lidgeld betalen? Clubs hebben hun zalen al lang vastgelegd en 
voorschotten betaald, het zou dus bijzonder jammer zijn om de zaalcompetitie af te vlakken of misschien wel uit te 
wissen. Wachten op wat komen gaat lijkt ons de enige oplossing, ook hier niet anticiperen op iets wat je nu nog niet 
weet en wat je niet in de hand hebt. 
 

We willen jullie dan ook verzoeken om jullie beslissing om de veldcompetitie uit te stellen tot 4 oktober en van de 
zaalcompetitie een alternatieve competitie te maken terug te draaien en je te houden aan het vorige voorstel, 
veldcompetitie begint midden september voor A- B- en C-ploegen en voor de rest (gewestelijken en jeugd) begin 
september en de zaalcompetitie wordt gewoon behouden zoals voorzien. Indien er door de overheid anders beslist 
wordt kan er geanticipeerd worden op dat moment en niet nu. 
 

Wij zijn graag bereid om met jullie in dialoog te gaan en positief mee te werken aan een oplossing. We waren 
trouwens volledig akkoord met het voorstel van Jean-Claude Ghillebert om iemand uit elke club af te vaardigen in 
een comité om samen de coronacrisis te evalueren en toe te passen voor onze korfbalcompetitie. Dat lijkt ons een 
verstandige beslissing en we hebben dat ook zo gecommuniceerd naar jullie toe. Nu zien we echter dat het een 
eenzijdige beslissing vanwege de KBKB betreft en dat hadden we toch graag anders gezien. 
We treden hierbij de e-mail van onze trainer Jan Nelen en de andere trainers uit de topleague bij. 

AKC/Luma 
 

CORONAMAATREGELEN 
 

1. WAT MAG EN WAT MAG NIET? 
TRAININGEN EN OEFENWEDSTRIJDEN 
Trainingen zijn toegelaten in bubbels van max 50 personen o.l.v. minstens 1 verantwoordelijke. Contact is in alle 
leeftijdscategorieën toegelaten. Voor en na de trainig is het voor iedereen verplicht om de handen te ontsmetten 
met alcoholgel die op AKC voorradig is. Al het materiaal dat gebruikt wordt dient voor en na de training eveneens 
ontsmet te worden. 
 
Oefenwedstrijden zijn toegelaten onder dezelfde voorwaarden als de trainingen, er mag dus contact zijn. Materiaal 
en handen dienen voor en na de wedstrijd grondig ontsmet te worden. 
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2. KANTINE OPEN ONDER STRIKTE VOORWAARDEN 
Onze kantine zal terug geopend worden tijdens de trainingen en oefenwedstrijden. Als test daarvoor gebruiken we 
de eerste oefenwedstrijden van onze kern tegen Voorwaarts, aanstaande zaterdag om 14 u voor de B-ploeg en om 
15.30 u voor de A-ploeg. Er zijn een heleboel maatregelen die we dienen te volgen. Deze maatregelen zijn 
misschien niet prettig, maar het is de enige manier om onze kantine open te kunnen houden. Als u erop 
aangesproken wordt om afstand te houden, je mondmasker op te zetten, … doe dat dan en schiet niet op de 
boodschapper aub. Indien dit niet werkt zullen we verplicht zijn de kantine terug te sluiten, we rekenen dus op uw 
goodwill en gezond verstand. 
 
 
3. EXTRA MAATREGELEN 
 
MONDMASKER VERPLICHT 
Een mondmasker is verplicht van zodra je onze accomodatie betreedt. Wanneer je langs de lijn wil rechtstaan is dit 
eveneens verplicht, wanneer je kan zitten op minimum 1,5 meter van anderen is dit niet verplicht. Van zodra je 
rechtstaat zet je je mondmasker op! 
 
REGISTRATIE VERPLICHT 
Iedereen ouder dan 12 jaar is verplicht zich individueel te registreren via Twizit of op papier. Er hangt een code bij 
het betreden van ons domein, scan die in en vul de gevraagde gegevens in aub. Geen smartphone? Vul dat het 
papiertje dat je bij de ingang zal vinden volledig is en geef het af achter de toog. Personen die geen registratie 
hebben verricht kunnen geweigerd worden. 
 
Opgelet: je dient dit iedere dag die je op AKC doorbrengt opnieuw te doen. 
De gegevens die je invult zullen enkel en alleen gebruikt worden om eventueel de contacttracers in staat te stellen 
om mensen op te sporen bij een uitbraak van covid-19. De gegevens worden gewist na 4 weken. 
 
 
CIRCULATIEPLAN 
Er is een circulatieplan voorzien, daarvoor dien je de witte pijlen (in groene cirkels) te volgen en te wachten waar 
dit staat aangegeven. Er dient steeds een tussenafstand te zijn van 1,5 meter indien je moet staan wachten.  
 
Voor zij die onze kantine willen betreden om iets te consumeren 
Je komt binnen langs de dubbele deur die vlak naast de deur van onze hoofdinkom gelegen is en je gaat terug 
buiten langs de andere dubbele deur aan de andere zijde van onze kantine. Volg de pijlen en aanwijzigingen op de 
grond. 
 
Voor zij die de toiletten of kleedkamers bezoeken 
Je komt binnen langs de enkele inkomdeur (de hoofdingang) en je gaat buiten langs de achterzijde in de gang. Dat 
is naast de deur aan het materiaalhok. 
 
 
ZITPLAATSEN IN EN BUITEN DE KANTINE 
In en buiten onze kantine zullen tafels staan waar je enkel en alleen samen met mensen uit uw bubbel mag 
plaatsnemen. Het is ten allen tijde verboden om aan de toog te komen staan, deze mag enkel en alleen gebruikt 
worden om bestellingen af te halen en te komen betalen. Gelieve tafels en stoelen op hun plaats te laten staan en 
ze zeker niet bij elkaar te schuiven, dit kan enkel en alleen door de verantwoordelijke van dienst gebeuren! 
 
BESTELLINGEN 
Wanneer je iets wenst te bestellen doe je dat met onze gloednieuwe bestelapp op uw smartphone (zie verder voor 
de gebruiksaanwijzing dienaangaande). Enkel en alleen in het geval geen van je tafelgenoten over een smartphone 
beschikt kan je mondeling komen bestellen aan de toog maar je zal dan wel moeten wachten tot de bestellingen 
mét app klaar zijn. 
 
De bestellingen dienen afgehaald te worden op 1 van de 2 aangeduide plaatsen aan onze toog. Gelieve af te halen 
en direct terug plaats te nemen. Wanneer je rondloopt dien je verplicht je mondmasker te dragen, wanneer je aan 
tafel zit mag het af. 
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4. NIEUWE LEDEN 
Het doet ons plezier ook in deze rare Corona-tijden toch onderstaande nieuwe leden te kunnen verwelkomen: 

 Loui Lenaerts (°31-08-2013) - U8 
 Pim Vermeiren (°14/12/2013) - U8 
 Kato Boonen (°08-10-2013) - U8 
 Laura Traets (°25-06-2008) - U14 
 Mireille Pellis - mama van Laura - Recr. 
 Thijs De Rouck (°29-08-2012) - U10 

 
Volgende ex-leden sluiten terug aan bij AKC/Luma: 

 Matti Lüdecke (°03-05-2002) - U19 
 Chaya Nevejans (°08-01-2001) - kern 

 
Om onze U14 en U16 te kunnen vervolledigen spelen onderstaande jeugdleden van Spartacus dit jaar samen met 
AKC/Luma: 

 Kamiel Van Camp (°17-06-2006) 
 Bram Wellens (°13-11-2007) 

 
Veel korfbalplezier! 

Martine 
 
 

REGISTRATIE VERPLICHT VOOR 
ELKE BEZOEKER 

 

 
 

1.  scan de qr-code of surf naar 
twizzit.com/go/twizzit-AKC 

 

2.  registreer online: vul voor elke 
bezoeker ouder dan 12 jaar het 
online formulier in 
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VANAF NU BESCHIKBAAR BIJ 
AKC/LUMA: DE BESTELAPP 

 
Door de coronacrisis moet uiteraard ook onze verenging zich houden aan de geldende 
maatregelen. 
Je mag dus enkel en alleen aan tafeltjes zitten, niet aan de toog staan en ook niet bestellen aan 
de toog. 
 
Hoe moet ik dan bestellen zal u zich afvragen? 
AKC/Luma heeft ervoor gezorgd dat je via je smartphone kan bestellen vanaf uw zitplaats in of 
buiten onze kantine. Als dat niet makkelijk is. 
 
De eerste keer dat u deze app gebruikt lijkt alles een beetje omslachtig, maar eens je alles hebt 
ingesteld verloopt nadien alles vlotjes. Je zal de eerste keer je persoonsgegevens moeten 
ingeven, nadien kan je gewoon inloggen zonder nog iets te moeten ingeven. 
 
1. Ga via je smartphone naar https://antwerpsekorfbalclub.12waiter.eu/ 
2. Je kan nu kiezen tussen Drinks (drinken) en Food (eten). Maak uw keuze. 
3. Kiest u voor Drinks dan kan je daarna kiezen tussen Alcohol – Frisdrank – Warme 

dranken 
4. Kies je voor Food dan kan je kiezen tussen Keuken – Snoep 
5. Maak uw keuze en u komt in het lijstje dat u hebt aangeduid 
6. Duid het product aan dat je wenst. Je kan nu het aantal exemplaren dat je van dat 

product wenst selecteren door op de + of de – te duwen 
7. Klik vervolgens op “Plaats in mandje” en het totaal bedrag zal bovenaan rechts in beeld 

verschijnen 
8. Wil je nog iets bestellen in dezelfde categorie (Drinks of Food) klik dan weer op het 

product dat je wenst en herhaal stappen 4 en 5 hierboven. Wil je overgaan naar een 
andere categorie druk dan op de vier streepjes bovenaan links en kies de andere 
categorie en vervolgens gaat u verder met de stappen 4 en 5. 

9. Is je bestelling compleet? Druk dan op het bedrag rechts bovenaan. Je krijgt dan een 
overzicht van alles wat je bestelde en je kan dat desgewenst nog aanpassen. 

10. Klik vervolgens op “Bestelling afronden” 
11. Als je voor de eerste keer inlogt dien je je gevens eenmalig in te geven. Vul daarvoor je          

e-mailadres, voornaam, achternaam en telefoonnummer in. 
12. Vervolgens kan je direct verder met je bestelling door op “Bestelling afronden” te klikken. 
13. Vervolgens “Betalen bij afhalen” aanvinken en klikken op “Bestelling plaatsen” 
14. Je krijgt nu de kans om een account aan te maken met de gegevens die je daarnet 

invulde, zodanig dat je de volgende keer automatisch kan inloggen zonder al je gegevens 
te moeten invoeren. Kies hiervoor een Wachtwoord en herhaal datzelfde wachtwoord nog 
een keer en klik op “Account aanmaken” 

15. Je zal eerst eens mailtje krijgen dat men je bestelling heeft ontvangen 
16. Je zal vervolgens een mailtje krijgen als je bestelling klaar is. Kom ze afhalen aan de 

toog en betaal met je clubcard, cash geld of je bankkaart. 
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5. BESTELLINGEN WEBSHOP  
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of 
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen. Bestellen doe je via Twizzit met 
volgende link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Anneke 
 
6. 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 
 

7. 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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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 
 

Nieuwe leden 
Vorige week stond ze al in de ‘grote flitsen’ maar we willen haar hier in de jeugdflitsen toch nog eens apart 
vermelden: welkom bij AKC/Luma Pim Vermeiren, onze U8-ploeg is zeer verheugd met je komst. Ook bij onze U10-
ers kunnen we een nieuw lid verwelkomen, veel plezier bij de rood-witten Thijs De Rouck. Bij de kleppers van de 
U14 komt Laura Traets de ploeg vervoegen, hartelijk welkom Laura. En tenslotte bij onze oudste jeugdgroep, de 
U19 zijn we zeer blij om terug in ons midden te mogen verwelkomen na een periode bij een andere vereniging: 
Matti Ludecke, welcome back Matti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
Dat het seizoen 2019-2020 op een bizarre manier geëindigd is weet iedereen. Wij hopen dat iedereen terug de weg 
naar ons geliefde AKC/Luma zal vinden. Voor het nieuwe seizoen is ook nog niet alles duidelijk. Veel informatie 
kunnen we nog niet geven maar noteer alvast onderstaande data, hopelijk kan alles doorgaan zoals gepland. 
 
1. Data lopend seizoen (onder voorbehoud) 
19/09/2020 Testen 
31/10/2020 Halloween, gecombineerd met Movie-night  
11/11/2020 ontbijtbuffet 
5/12/2020 Sinterklaasfeest 
20/02/2021 Carnaval 
13-14-15/05/2020 Jeugduitstap 
26/06/2021? Combitornooi + eindeseizoensviering 
 
2 Sponsorloop 
Denken jullie nog aan de sponsorloop?  
AKC/Luma organiseert een sponsorloop waarbij leden, vrienden en sympathisanten gevraagd worden om een 
bepaalde afstand te lopen en zich hiervoor te laten sponsoren door familieleden en/of vrienden. Als je de juiste 
afstand gelopen hebt krijg je € 5, voor elke meer gelopen kilometer 1 euro extra. Het bedrag wordt doorgestort aan 
de club. 
Het is uiteraard de bedoeling dat je meerdere sponsors zoekt voor de gelopen kilometers. Hij/zij die de meeste 
kilometers laat sponsoren, wint zijn reeks en krijgt in ruil die schitterende nieuwe sweater gratis aangeboden. 
 
 

JEUGDFLITSEN 

Pim  Laura  Thijs  Matti  
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Per reeks werd een streefafstand bepaald:  U6: minimum 500 meter (1 euro meer per 500 meter) 
 U8: minimum 1 kilometer 

 U10: minimum 2 kilometer 
 U12: minimum 3 kilometer 
 U14 en U16: minimum 4 kilometer 
 U19 en senioren: minimum 5 kilometer 

 
Je loopt de afstand die overeenkomt met je leeftijdscategorie en je zoekt daarvoor een aantal sponsors. Elke 
sponsor betaalt je 5 euro als je de volledige afstand hebt gelopen. Je moet wel minimum het aantal kilometers 
lopen dat hierboven opgegeven werd. Loop je meer kilometers? Zoveel te beter hiervoor krijg je telkens 1 euro meer 
per gelopen kilometer. 
Als jullie de uitdaging volbracht hebben, dan mailen jullie hiervan een bewijs (Strava- of Runkeeper-afdruk, foto, 
filmpje …) naar patrick.van.dyck@gmail.com. Trek zeker een foto. We willen jullie ook vragen om zoveel mogelijk 
in de AKC/Luma kleuren te lopen en vragen jullie toestemming om de doorgestuurde foto’s in de volgende 
Flitsen/Nieuwsbrief te mogen gebruiken. 
 
3 Sportweek editie 2020 
Onze eerste sportweek op de nieuwe terreinen van AKC. 
Nieuwe locatie, geen warme maaltijd, geen welkom en afscheidsdansje, onweersbuien voorspelt en “mister Corona, 
Covid -19” in het land: wat zou dit worden. Echter, Ilias was de eerste aanwezigen die na een eerste 
handontsmetting prompt zijn geoefende spieren kon tonen om samen met Maité de korfbalboom te plaatsen. 
Van toen af aan stroomden alle enthousiaste spelers binnen, maar eigenlijk buiten in hun respectievelijke 
“bubbels” per leeftijdsgroep. Ook alle begeleiding werkte vol overgave mee om deze “uitzonderlijke” sportweek van 
AKC in goede banen te leiden. Iedereen begaf zich met het nodige materiaal naar de aangeduide velden om alle 
korfbalvaardigheden tentoon te stellen. 
Amper 15 minuten aan de slag en onze eerste gekwetste liep binnen: Thore met blaren op de voetjes, foei mama of 
papa, mijn voetjes zijn gegroeid!!!! 
Als 10-uurtje kregen we een chocoladekoek met een halve appel, water à volenté, dus busjes konden zoveel men 
wou aangevuld worden dit natuurlijk gedurende gehele dag 
Het 3-uurtje werd een zebrakoek met halve appel en uiteraard ook water 
Ondertussen had Ilja al het materiaal van de Stad Antwerpen gebracht zodat we hier ook gebruik van konden 
maken. 
Het zonnetje scheen, vele lachende gezichten, vriendjes die elkaar warm ontmoetten, kortom alle ingrediënten om 
er een leuke dag van te maken. 
Eris en Lian waren de gelukkigen die toch nog Coronavrij in laatste instantie konden deelnemen. Jiepie. 
Het middagmaal verliep uiteraard ook anders: ieder in eigen “bubbel” de zelf meegebrachte lunch verorberen, ook 
speciaal hoor!!!!! Naar verluid zijn de keukenlady’s zo bedroefd dat ze onze spelers niet meer de lekkere maaltijden 
kunnen voortoveren. Agnes speelde nog even met de tuinslang waarbij ze gelukkig hulp kreeg van Maité om de 
spuit terug in elkaar te knutselen want handig is ze ook niet!!!!!! 
Regelmatig ontsmette Chris de toiletten, want ook dat is zeker nodig tijdens Covid – 19. 
Rond 15 uur verraste ons een fikse onweersbui, iedereen kletsnat, maar geen gejammer, er waren zelfs spelertjes 
die er trots op waren om eindelijk nat te zijn!!!! 
Activiteiten 
U8: kennismaking spelletjes; korfbaltraining op schot, doorloopbal, pasjes geven; “binnen-de-minuut-spelletjes”, 
kringspelletjes. 
U10: opwarmingsoefeningen; opfrissing korfbalbasisvaardigheden; korfbaltraining met uitwijkbeweging en 
doorloopbal; Olympische Spelen, schaar-steen-papier-challenge. 
U12: korfbaltraining met focus op voorverdedigen; pasjes geven en stabilisatieoefeningen; andere sporten onder 
spelvorm 
U14: Rivierenhofloop (amai, 2u30 onderweg) teambuilding, korfbaltraining met focus op verdedigen, spanning op 
de beenderen, wedstrijdje, vleermuizen!!!!!!! 
U16: korfbalschottraining, spelparcours, omnisport met voetbal en baseball. 
U8 en U10: uitslagen en ploegen van de omnisport wedstrijdjes  
Ploeg 1 werd het winnende team: met als spelertjes: Ferre Van Hoof, Evi, Hanna, Louiz, Loui, Lio, Margot en Dien, 
dikke bravo! 
Maar ook een dikke proficiat aan team 2 met:  Lenny, Paulien, Perla, Thore, Fien, Marie, Nathan en Andrea 
En uiteraard ook bravo voor team 3 met: Ferre Bruyninckx, Iebe, Thys, Bent, Lin, Pim, Mathis en Inky 
En de leste zijn de beste: team 4 met als superhelden: Ajoub, Liv, Lias, Sander, Louise, Kato, Thimo en Nina 
Jiepie, dat was leuk! 
We sloten af met ieder nog een spuitje ontsmetting bij het verlaten van het terrein en Inky en Thijs waren de 
laatste aanwezigen en gelukkigen die een “snoepje” kregen.  Hahaha!!!! 
Foto’s van deze eerste, speciale AKC-sportweek-dag vinden jullie terug op Facebook. 
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dinsdag 
Sommigen een beetje aarzelend, anderen daverend enthousiast, de aankomst op de tweede dag van de sportweek 
verliep afwisselend. Echter de “boost” van onze begeleiding bracht al vrij vlug dat elke deelnemer zich up en top 
voelde op dinsdag.  eenmaal aan gang geschoten met de verschillende activiteiten zagen we alleen nog maar 
vrolijke kinderen en iets grotere spelers. 
Het 10-uurtje werd ditmaal een appel en een chocoladekoek 
Het 3-uurtje werd heerlijke gele meloen zonder pitten en een wafel. 
Gekwetsten: Celine moest even forfait geven daar haar knie voor problemen zorgde en Eris was de pechvogel die 
vandaag tijdens een wedstrijdje zijn voet omsloeg en zelfs gisteren een grote blaar opliep, kop op Eris. 
Verdriet: Lio had het even moeilijk, mama had wel afscheid genomen, een dikke knuffel gegeven maar vergeten te 
blijven tot iedereen in zijn “bubbel” zat, gelukkig werd dit euvel vrij vlug opgelost, en na een kort emotioneel 
momentje werd het terug de enthousiaste Lio van weleer. 
Ook Louke had even een inzinking maar na een leuk gesprek met Jana werd dit ook van de baan geveegd. 
Het materiaal van de stad Antwerpen werd gretig gebruikt door vele deelnemers. 
Activiteiten: 
U8: opwarming met “stretchen”, korfbal-pikkedieven, doorloopbal en leren verdedigen!!!!! Wedstrijdje, naar 
speeltuin, wandeltocht naar het Speelbos aan “de grote Schijn” en daar genieten van de mogelijkheden…oef!!!! 
U10: perfectionering qua techniek van de doorloopbal door onze “Ben van de Kampioenen”. Het grote spel: “de 
geheime organisatie” waarbij korfballers bewijzen dat ze niet alleen kunnen korfballen maar ook niet dom, niet lui 
en niet egoïstisch zijn. We moesten denken, doen en vele opdrachten uitvoeren 
U12: balvaardigheid, schotoefeningen, wedstrijdjes met zwevend vak, korfbalbasebal en grote wedstrijd “tussen 2 
palen”. 
U14: Rivierenhof-loop, conditietraining met intervals en versnellingen, tactiek, schottraining, baseball en dans!!!!! 
Individuele training voor Fenneke???? 
U16: conditionele Rivierenhof-loop, krachtoefeningen, korfbalparcours, minigolf en ijsje!!!!!! 
Resultaten minigolf: Selina: 91, Lucas: 89, Kato: 89, Lowie: 81, Jade poepescheet: 73, Lenthe: 70, Quinten: 68, 
Feei: de winnares met 65 slagjes!!!!!proficiat allemaal. 
Nog even een aanvulling: gisteren speelden de U14 geen Vampiers maar “Weerwolven”…. 
Ditmaal een dagje met schitterend weer…… 
 
4. AKC/Luma-Testen 
Zaterdag 19 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten. Hopelijk kan deze 
organisatie doorgaan. Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar testen alle jeugdleden hun 

sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef, steeds aangepast aan jouw 
leeftijd, worden de punten genoteerd op jouw persoonlijk scoreblad. Op het einde van 
alle proeven worden je punten verwerkt en vergeleken met de streefgetallen per 

leeftijdscategorie. Als je de vereiste score bereikt hebt, verdien je een AKC/Luma-
sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De jongen en het meisje 
met het hoogste aantal punten wint deze medaille. Ten slotte worden alle scores 

herberekend aan de hand van vooraf bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers 
vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde van grootte. Wie na deze berekening de meeste punten 

heeft, wordt de algemene winnaar en gaat naar huis met de beker van het bestuur. 
Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en spel met in het achterhoofd de Olympische 

gedachte dat het belangrijker is om deel te nemen dan te winnen.  
 
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + 
frisdrank.  
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
 Testen vanaf 10u00, inschrijven tot 14u00 
 Prijsuitreiking rond 16u00 
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub. 

We zijn nog op zoek naar: 
 mensen die vanaf 9u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen 
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag) 
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden? 

Graag een seintje aan Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) of iemand anders van de JEC als u graag hier of daar 
wil inspringen.  
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5. Vriendjesdag AKC/Luma 
Info voor ouders 
Op zaterdag, 12 september 2020 mogen alle U6-U8 en U10-ers een vriendje meebrengen naar onze AKC-velden. 
Elk kindje heeft op 5 september een flyer meegekregen die ze aan een vriendje of vriendinnetje kunnen 
overhandigen. Iedereen krijgt een leuke training, initiatie, gegeven door onze ervaren coaches. Wie geen flyer heeft 
gekregen wegens afwezigheid kan de flyer uit de AKC-jeugdflitsen meegeven. Na de training worden alle 
aanwezige deelnemers getrakteerd op heerlijke pannenkoeken dankzij Danny, Irma, Karin en Rosita. 
Op een toffe namiddag, namens de coaches, Agnes 
 
6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2020-2021: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders  
Nadat Covid-19 al 5 maanden roet in het eten stak bij ieder die met korfbal begaan was trachten we echter van 
ons nieuwe korfbaljaar toch nog iets te maken. We plaatsen een schema maar alles hangt af van wat de 
veiligheidsraad beslist, zo zullen organisaties al of niet doorgaan. (afwachten maar!!!!) 
Woesdagavondtrainingen zijn voorzien voor U10, en vrijblijvend voor U8, deze zijn niet verplicht, doch voor 
zaterdagnamiddagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig gezien. 
Hetzelfde geldt voor de clusterwedstrijdjes voor U8 en U10, deze staan voorlopig nog niet geprogrammeerd, dus 
uitkijken in de flitsen blijft de boodschap. Afschrijvingen dien je te maken bij de betrokken coaches, liefst zowel 
voor trainingen als voor wedstrijden. 
Samen met onze coaches hebben we weer getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, bewegen, 
uitdagingen, ontspanning en hapjes. 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam (ov) van Irma, Danny, Karin en Rosita om 
onze jongste spelertjes te verrassen op allerlei heerlijkheden, alvast bedankt lady’s.  
We blijven duimen en hopen dat ieder AKC-ertje, ondanks de slechte omstandigheden toch nog een leuke vakantie 
heeft gehad.  
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3-, 4- en 5-

jarigen 
 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-jarigen 18u30-19u30  

door Anke 
14u00-15u30 Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, 

Priscilla:0474/33 32 51 
U10 8- en 9-jarigen 18u30-19u30 14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Valerie: 0475/29 60 37, Sandra: 

0487/16 96 20 
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datum wat Voor wie 
17-8 tot 21-8 Sportweek op AKC/LUMA (die is ondertussen al bezig)  vanaf U8 
Wo 26 sept 1e Woensdagtraining U8+U10 
Za 28 sept  1e zaterdagtraining U8+U10 
Wo 2 sept 2e Woensdagavondtraining  U8+U10 
Za 5 sept 1e zaterdagtraining voor U6 

Wedstrijdjes voor U8+U10 (waar weten we nog niet) 
Bijzonderheid: spelers krijgen uitnodiging mee voor vriendjesdag 

U6 
U8+U10 

Wo 9 sept training U8+U10 
Za 12 sept Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
Bijzonderheid: vriendjesdag: (aparte info via flitsen)  
Smullen: pannenkoeken 

U6,  
U8+U10 
U6 

Wo 16 sept training U8+U10 
Za 19 sept Training 

AKC/LUMA – testen (aparte info via flitsen) 
Smullen: hotdog 

U6 
U8+U10 
 

Wo 23 sept Training U8+U10 
Za 26 sept Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
U6 
U8+U10 

Wo 30 sept Training U8+U10 
Za 3 okt Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
Bijzonderheid: korfbal- en korfbalkoningin voor U6 (aparte info via flitsen) 
Smullen: frietjes 

U6 
U8+U10 
 
U6 

Wo 7 okt Training U8+U10 
Za 10 okt Training  

Wedstrijdjes voor U8+U10 
Bijzonderheid: indien toegestaan: springkasteel 

U6 
U8+U10 

Wo 14 okt Training U8+U10 
Za 17 okt Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
Bijzonderheid: mamakes+papakesdag (aparte info via flitsen) 

U6 
U8+U10 

Wo 21 okt Training U8+U10 
Za 24 okt Training U6, U8+U10 
Wo 28 okt Training U8+U10 
Za 31 okt Halloween-training 

Halloween-movie-night 
Smullen: Halloween-hapjes 

U6, U8+U10 
U8+U10 

Wo 4 nov Training U8+U10 
Za 7 nov Training U6, U8+U10 
Wo 11 nov Geen training  
Za 14 nov Training U6, U8+U10 
Wo 18 nov Training 

Smullen: smoutebollen 
U8+U10 

Za 21 nov Training 
Bijzonderheid: Officiële start AKC/LUMA 100 jaar (aparte info via flitsen) 

U6, U8+U10 

Wo 25 nov Training U8+U10 
Za 28 nov Training U6, U8+U10 
Wo 2 dec Training U8+U10 
Za 5 dec Training 

Bijzonderheid: Sinterklaasfeest op AKC/LUMA 
U10 
U6+U8 

Wo 9 dec Training U8+U10 
Za 12 dec Training 

Bijzonderheid: Zevenkamp (aparte info via flitsen) 
Smullen: popcorn 

U8+U10 
U6 

Wo 16 dec Training U8+U10 
Za 19 dec Kersttraining (aparte info via flitsen) U6, U8+U10 
23/12 tot 3/1 Kerstvakantie: geen training  
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