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BERICHTEN 
 
 
 
 
 

1. COMPETITIE START VOOR IEDEREEN IN HET WEEKEND VAN 19 SEPTEMBER 
Een nieuwe week, een nieuwe startdatum. De KBKB heeft voor een klein gedeelte oor gehad naar de 
verzuchtingen van de clubs en zal voor IEDEREEN opstarten in het weekend van 19 en 20 september. Geen 
bekercompetitie dit seizoen en vrijblijvende zaalcompetitie voor IEDEREEN. Dit alles natuurlijk volledig 
afhankelijk van hoe het coronavirus evolueert. Het wedstrijdschema proberen we jullie volgende week door te 
geven. 
 

Onderstaand schrijven mochten wij ontvangen van de bondsbobo’s: 
In tijden waarin woorden als quarantaine, veiligheidsraden, testdorpen, …. gemeengoed geworden zijn, is het niet 
altijd vanzelfsprekend om besluitvormer te zijn. Wat iedereen dacht dat vandaag de norm was, kent morgen alweer 
een nieuwe verspoeling of verstrenging. De federatie en al haar leden ondergaan samen dit ‘nieuwe normaal’ en we 
handelen samen naar ons beste oordeel. Soms moeten we versnellen, gas terug nemen of bijsturen. De beslissing om 
de competitie te laten starten in oktober was in eer en geweten genomen op basis van de op dat moment beschikbare 
informatie. De communicatie over deze beslissing werd echter ingehaald door onverwachte veranderingen aan de 
maatregelen. Velen contacteerden ons over deze beslissing en gaven ons feedback. Los daarvan werd er achter de 
schermen reeds op alle niveaus overleg gepleegd. Op basis van de informatie die voorhanden is op donderdag 20 
augustus 2020, beslist de Raad van Bestuur van de KBKB bijsturingen te doen aan de aankondigde maatregelen 
voor de competitiestart. Dit impliceert volgende beslissingen: 
  

Veldcompetitie: 
Start van ALLE reeksen in het weekend van 19 september 2020. De honger naar korfbal is groot bij clubs en spelers. 
Daarnaast heeft onze overheid alle competitie terug toegelaten. Deze startdatum geeft onze clubs voldoende 
voorbereidingstijd om verantwoord aan een competitieseizoen te beginnen. Daarnaast kunnen we de evolutie van het 
virus van nabij blijven opvolgen en impact van de opening van de scholen observeren. Om een zo normaal mogelijk 
verloop van de competitie mogelijk te maken en om overbelasting van onze spelers te vermijden, wenst de KBKB om 
dit jaar geen bekercompetities te laten doorgaan. Zo vermijden we midweekwedstrijden en het extra mixen van de 
verschillende bubbels.  De veldcompetitie zal doorlopen in november en terug opstarten in maart. De jeugd zal na de 
voorronde heringedeeld worden in functie van de naronde veld. 
Gezien er een bezorgdheid heerst binnen de RvB omtrent het uitbreken van het virus onder onze sporters zal het héél 
belangrijk zijn dat alle clubs, spelers, ouders, trainers en supporters de nodige verantwoordelijkheid blijven nemen 
en de uitgeschreven richtlijnen blijven volgen.  De Corona Werkgroep zal hier ook nog verder over communiceren. 
  
Zaalcompetitie: 
De zaalcompetitie zal georganiseerd worden op basis van inschrijving in de periode van december-februari. Deze 
inschrijving zal mogelijk zijn in ALLE reeksen voor jeugd en senioren. De zaalcompetitie zal een verkorte vorm 
kennen. Hierbij wordt een kampioen aangeduid, maar er zullen geen stijgers of dalers zijn. De inschrijfdatum zal in 
overleg met het Comité Wedstrijdzaken nog nader bepaald worden. 
  
Alle hierboven vermelde beslissingen zijn uiteraard onder voorbehoud van een verdere evolutie van het aantal 
besmettingen en onder voorbehoud van eventuele extra lokale en nationale maatregelen. 
 
Dat hierover het laatste woord nog niet gezegd is en dat er waarschijnlijk nog wel één en ander zal veranderen is 
duidelijk. AKC/Luma is het helemaal niet eens met het schrappen van de bekercompetitie en nog minder met het 
degraderen van de zaalcompetitie tot een aanhangseltje dat mag maar niet moet. 
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CORONAMAATREGELEN – NIEUW! 
 
Zaterdag jl ging onze kantine voor het eerst in bijzonder lange tijd weer open en heel wat geïnteresseerden zakten 
af naar onze velden om daar de oefenwedstrijden van AKC/Luma A en B tegen Voorwaarts mee te maken en terug 
een pintje te komen drinken onder strikte voorwaarden. Nog niet alles verliep zoals het moet, er is nog een ruime 
marge voor verbetering mogelijk, maar het was al iets en de meesten hielden zich wel aan de voorschriften. 
Als je op AKC komt dien je je te houden aan volgende maatregelen: 

1. In de kantine draag je altijd een mondmasker, tenzij je aan een tafel zit. 
2. Ook buiten die je een mondmasker te dragen indien de maximum afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd 

wordt.  
3. Je dient je bij aankomst ELKE KEER OPNIEUW te registreren via de QR-code die je aan onze kantine 

kan terugvinden. Indien je van de oude stempel bent en niet beschikt over een smartphone dien je achter 
de toog een registratieformulier te vragen en in te vullen. 

4. Je dient je te houden aan het circulatieplan en de pijlen op de vloer in onze kantine te volgen. 
5. Je dient je handen bij binnenkomst in onze kantine verplicht te ontsmetten. 
6. Bestellen kan enkel en alleen via de website, makkelijk te downloaden via de QR-code die je in de kantine 

op de tafels terug kan vinden. Er kan onder geen enkel beding besteld worden aan onze toog, daar mag je 
enkel en alleen komen om je bestelling af te halen. 

 

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 training 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. 
 
DOUCHEN 
Er mag enkel en alleen gebruik gemaakt worden van onze douches bij oefenwedstrijden, NIET NA TRAININGEN! 
 

2. 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! 
 
3. REGISTRATIE VERPLICHT (zie pagina 2) 
Iedereen ouder dan 12 jaar is verplicht zich individueel te registreren via Twizzit 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. 
 
4. 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 eerste dubbele deur die je tegenkomt, je ontsmet je handen en je gaat terug buiten langs 
de andere dubbele deur aan de andere zijde van onze kantine. Volg de pijlen en aanwijzingen 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. 
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5. 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 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 alleen door de verantwoordelijke van dienst gebeuren! 
 
6. 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. 
 
7. CLUBCARD 
Onze kantine is terug open en dat wil ook zeggen dat je terug met je clubcard kan betalen. We hebben ervoor 
gezorgd dat je ook na bestelling met de app kan betalen met je clubcard en van 5% korting geniet. Nieuwe leden en 
leden die nog niet over een clubcard beschikken kunnen er op eenvoudig verzoek een krijgen achter de toog van 
AKC. De kaart kost je niets, wanneer je ze echter verliest rekenen we een aanmaakkost van 2 euro. 
Als je de kaart hebt ontvangen dien je je nog wel te registeren. Hoe je dat doet vind je in deze Flitsen op de 
pagina’s 8 en 9. Je kan ook een mailtje sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com om een kaart aan te vragen, we 
leggen ze dan klaar op jouw naam. 

 

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 

 
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 gegevens 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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8. 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 
 
9. 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 
 

10. 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 
 

11. NIEUWE LEDEN 
Deze week weeral een nieuw jeugdlid: 

 Casper Bruyninckx (°21-03-2016) - U6 
 

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

 Dries Tielemans (°13-11-2007) U14 
 Izaak Ivens (°09/04/2006) U16 
 Thibo Van Alstein (°23/09/2008) U14 
 Lucas Van Alstein (°30/01/2006) U16 
 Fay Nelen (°18/02/2006) U16 
 Hanae Abatouy (°05/12/2007) U14 

Veel korfbalplezier! 
Martine 

 
 

12. LOTTO 
Op 29 augustus beginnen we weer met het reservegetal van de lotto. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten spelen 
we elke zaterdag op dit reservegetal. Voor een heel seizoen kost dit €20. De helft van dit geld gaat naar de persoon 
met het juiste nummer, de andere helft is voor onze jeugd. Voor het komende seizoen hebben we nog 2 nummers 
over (24 en 25). Laat snel weten als je hierin geïnteresseerd bent. 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de personen die momenteel meespelen. Moest je niet meer willen 
meespelen, wat we niet hopen, laat het dan even weten aan Carine.  
We hebben de vrijheden genomen om het geld dat vorig seizoen gewonnen werd maar door Corona nog niet aan de 
winnaars werd uitgedeeld, te gebruiken voor het nieuwe seizoen. Daarom staat er niet bij iedereen hetzelfde te 
betalen bedrag.  Drie personen hebben na de betaling nog €10 tegoed. Dat komt zo snel mogelijk in orde (Anneke 
Peeters, Joke Bonte en Liliane Rubbens). 
Je kan betalen op rekeningnr.:BE19 7895 1831 8912 (misschien veiliger in deze Corona-tijd) of als we elkaar zien 
bij een volgende gelegenheid.   
Voor alle info of meldingen: Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be). 
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  nummer te betalen    nummer te betalen 
Amorgaste Serge 5 10  Keyl Gerda 10 20 
Bedeer Sam 14 20  Lauwers Bert 8 20 
Blyweert Anny 40 20  Leprince fam 39 10 
Bocxstael Anke 15 0  Luypaers Ingrid 7 10 
Bocxstael Birger 21 0  Luypaers Jetty 18 10 
Bocxstael Katrien 40 20  Luypaers Jetty 33 20 
Bocxstael Marc 13 0  Mertens Nick 29 20 
Bonte Joke 30 0  Mertens Thierry 11 20 
Boudiny Kim 35 10  Meyvis Peggy 38 20 
Bulens Karin 38 10  Nevejans Danny 2 20 
Cambré fam 27 20  Padin Maria 20 20 
Caudron Valerie 44 20  Palinckx Chris en Regine 31 10 
Claes Ronny 6 20  Pals Sandra 32 10 
Coeckelberghs Lisbeth 9 20  Pals Tania 32 10 
Cortois fam 15 20  Peeters Ann 39 0 
Covents Shirley 42 20  Pooters Irma 23 20 
de Boer Agnes 1 0  Pooters Kim 9 20 
de Boer Georgette 5 0  Robberechts Emiel 43 20 
de Boer Nancy 37 20  Rubbens Liliane 30 0 
de Boer Rosita 16 0  Schellens Eric 27 20 
De Ley fam 19 20  Sels Francine 11 20 
de Meester Franky 26 20  Springael Paco 16 20 
De Meester Kurt 7 10  Steyaert Danielle 36 20 
De Prins Patrick 3 20  Van den Berg Franky 34 0 
De Prins Patrick 35 20  Van den Berg Jessy 41 10 
Debève Simonne 44 20  Van den Eynde Anita 4 20 
Denie fam 45 20  Van Dorst Wendy 25 20 
Dillen Dirk 19 20  Van Dyck Pit 31 20 
Duchesne Andreas 3 20  Van Gullik Cindy 28 0 
Duchesne Anne 41 10  Van Hecke Patty 20 20 
Duchesne Carine 22 0  Van Hoof Bo 28 0 
Duchesne Eric 2 20  Van Hoof Eddy 13 20 
Duchesne Jos 21 en 22 30  Van Hoof Jens en Priscilla 45 10 
Duchesne Martine 6 20  Van Mieghem Sven 23 20 
Fernande Liliane 17 20  Van Peteghem Anneke 24 20 
Francken fam 8 20  Van Riet Chris 18 10 
Hardies Danny 34 0  Van Steenbergen Rita 1 en 10 40 
Hardies Frank 26 10  Verbeeck Viv 37 20 
Hardies Jari 29 20  Verwimp Paula 14 20 
Hermans Ann 4 10  Vleminckx Monique 36 20 
Hufkens Christel 43 20  Wellens fam 33 20 
Huppertz Kenny 17 20  Wittebolle Lieve 42 20 
Jobe Sayer 12 20  Zielens Bea 12 20 
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Acties werving seizoen 2019-2020 
 

datum Wat  resultaat 
Augustus 
‘19 

Sportweek:  67 leden en een 20-tal coaches namen deel aan dit 
jaarlijkse evenement.  Organisatie door Anke,Chris en Agnes. 
Succesvolle, zonnige en sportieve week. 
2 nieuwe leden:  -     Mattz Daems U19 

‐ Lenthe Fabri  U16, meegebracht door broer 
Brent 

2 nieuwe leden U16 en U19 

september Ook dit jaar geven we weer een beker aan al wie een lid aanbrengt 
bij AKC. Carine plaatst telkens een foto in de jeugdflitsen 
1 nieuw lid:  -  Floor Vinck U12, meegebracht door Fen De meester. 
Tijdens de 2e training was er een reuze opkomst van enkele kinderen 
die aan de sportweek hadden deelgenomen,  een tiental U6 en U8ers 
daagden op, nu even wachten wie er lid wordt 

‐ Vriendjesdag 
Ditmaal werden er flyers meegeven aan U6, U8 en U10-ers, oplage 
35, kopies door Pit gemaakt en flyer door Sandra Pals, thanks 
friends. 28 U6-ers aanwezig en 20 U8-ers,  

‐ Mamakes-papakesdag:  
3 nieuwe leden:  Lenn bracht Amy Angorrilla mee U6 
                               Amy bracht Noa Angorrilla mee U6 
                                Lou S’Jongers U10 

1 nieuw lid:  U12 
2 nieuwe leden 
 
Totaal 4 nieuwe leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 nieuwe leden 2 U6, 1 U10  
Totaal: 7nieuwe leden 

Oktober 
November 

1 nieuw lid:  Pauline Simons U8 
Halloweenfuif voor U6; U8 en U10 met gratis grime, heel veel 
volkook vele nieuwe ouders aanwezig. 
9 nieuwe leden:  - Saar Vercammen, U6 

‐ Samuel Van Hunskerken, U8 
‐ Remi Liebaert, U10 
‐ Lukas Lange U6 
‐ Sander Lange U8 
‐ Charlotte De Bruyne U8 
‐ Feline Claessens U6 
‐ Oliver Tossens U6 
‐ Inky Springael U6 
‐ Hana van de Velde 8 

Halloween: een succes, een 50-tal jongeren kwamen verkleed naar 
de training, werden achteraf gegrimeerd, Halloweenfuif en 
Halloweenhapjes, met dank aan alle helpers:  Jens, Nikki, Nick, Mu, 
Valerie, Irma, Danny, Karin, Priscilla, Charis en Shirley…. 
Danny nam foto’s die achteraf op Facebook verschenen. 

1 nieuw lid, U8 
Totaal 8 nieuwe leden 
 
9 nieuwe leden,U6,  U8, 
U10 
Totaal:  18 nieuwe leden 

December 
Januari 

6 nieuwe leden:  -       Bent Van Roey, U8 
‐  Juliette Havermans U6 
‐ Camille De Bruyne U6 
‐ Sander Van Eynde U8 
‐ Perla Collet U8 
‐ Mathis Havermans U8 
‐  

Sinterklaas, dit jaar speelden we als animatie  het toneelstukje 
“Hans en Grietje”, het  werd “Zwans en Trientje “ met als cast: Tjer, 
Chris, Gerda, Pit , Hilde en Agnes. Vertelster werd Anneke van 
Petegem.  Achteraf deden de Sint en 2 zwarte Pieten  hun  intrede 
….( via Joke gerekruteerd ! , en Marc  en Nick Janssens ) 

6 nieuwe leden, U6 en U8 
Totaal:  24 nieuwe leden 

Februari 
Maart 

Carnaval :  succes, alweer, vele verkleedde jongeren maar ook onze 
ouders staken zich in hun lievelingsoutfit.. Tjer zorgde voor de 
animatie, Jens speelde DJ, Peggy voor de popcorn en de JEC voor 
den toog! Danny tradiotioneel fotograaf van dienst. 
de voorlopig laatste stuiptrekking van AKC voor dit kalenderjaar 
daar het coronavirus vanaf  13 maart de lock down instelde. 
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April 
mei 

Corona! Geen opening van onze chalet, geen organisaties toegelaten 
jammer! 

 

Juni, juli, 
augustus  

Corona!!! de spelbreker:   
Toch nog 2 nieuwe jeugdleden 
Loui Lenaerts , U8 
Kato Boonen, U8 

2 nieuwe leden,  
Totaal: 26 nieuwe leden 
tijdens dit toch wel bizarre 
korfbalseizoen 
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Waar: op de terreinen van AKC|Luma in het Rivierenhof 
Wanneer: zaterdag 12 september 2020 van 14.00 tot 15.00 uur 
Wie: alle vriendjes & vriendinnetjes van AKC|Luma-leden 
Wat: leuke korfbalinitiatie voor meisjes en jongens vanaf 4 jaar door gediplomeerde trainers 
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Casper  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Ook deze week mogen we een nieuw jeugdlid noteren. Casper Bruyninckx, broer van Ferre 
en kleinzoon van onze secretaris Martine Duchesne komt onze U6-groep vervoegen. Hopelijk 
is hij snel even enthousiast als zijn broer. Wij wensen hem heel veel plezier op en naast het 
korfbalveld. Welkom Casper! 
 
 
 
 

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 
Vergeet de sponsorloop niet!!! 
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 
Donderdag 
10-uurtje: appel en zebrakoek 
3-uurtje: meloen zonder pitjes en wafel 
Gekwetsten: oei, vandaag sloeg het noodlot toe, maar liefst   gekwetsten, echter geen van allen onoverkomelijk, 
zelfs de meesten vrij vlug opgelost: 
‐ Onze Jasper S. botste in het springkasteel 
‐ Loui werd gestoken door een stoute wesp 
‐ Lenny had een schafwonde aan zijn knie 
‐ Marie plette haar pinkje tussen 2 palen, niet tussen de tanden van Louiz!!! 
‐ Ferre VH + Ferre B maakten met hun hoofd tegen elkaar een botsing die kon tellen, alle deugnieterij verdwenen 

JEUGDFLITSEN 
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Activiteiten: 
U8: 2 keer een uur op het springkasteel, jiepie!!!!opwarming met leuke tikspelletjes, een korfbalparcours, 
korfbalwedstrijdjes, de oudsten tegen elkaar en de jongste ook onderling, zo mooi om te zien!!!! dansen ifv het 
vrijdagoptreden, waterspelletjes, tof hoor… 
U10: 2 keer springkasteel, korfbaltraining met focus op het dynamische rond de korf, bingo, waterspelletjes, dans 
ifv van de laatste dag.  
U12: 2 keer springkasteel, coördinatieoefeningen, stabilisatie, stretchoefeningen, dans ifv de laatste dag, globale 
korfbaltraining, korfbalbasebal, waterspelletjes  
U14: conditietraining, training met focus op balaardigheid en afwerking, waterspelen, estafettes met memorie, en 
tijdens de middagpauze profiteerden we van toch nog even “het springkasteel”!!!!!! de waterschuifmat met 
hindernissen!!!! 
U16: de gelukzakken, die mochten samen met Brent en Eline naar “Bobbejaanland”!!!!!!! 
Globaal gezien verliep de hele week tijdens de lunch ongelooflijk rustig, ieder in zijn/haar eigen bubbel: U8 binnen 
in de kantine, U 10 in de Jongenskleedkamer, U12 in de meisjeskleedkamer, U14 onder de tent buiten, U16 op 
ATBS, gedisciplineerd rustig uurtje, knap hoor!!!! 
Ons afscheid van de dag verliep voor Bertje een beetje in mineur: nadat hij met zijn GSM als bescherming voor 
zich, zijn dochtertje Liv bedreigde dat ze niet naar hem met water mocht gooien, amper enkele ogenblikken later is 
hij met de andere dochter Fien aan het praten en Liv nam haar kans te baat: papa Bert kletsnat na doop van 
dochter Liv…en wij maar lachen!!! 
Foto’s van de hele week kunnen jullie terugvinden op fb.  Ik denk dat iedereen wel een leuke indruk zal krijgen 
van deze coronavrije rood-witte sportweek. 
 
Vrijdag:  
En toen was het vrijdag: alleen Lio was niet aanwezig, zij was zo moe dat mama Jana haar afmeldde. Echter de 
andere 66 aanwezige jeugdleden stonden terug paraat om aan de laatste dag van de sportweek te beginnen.  De 
bedoeling was om als afscheid dat elke “bubbel” een dansje in elkaar knutselde, hetwelk dan op het einde van de 
namiddag net voor het naar huis keren voor de hele groep werd gepresenteerd, iedereen enthousiast, alleen onze 
U14-ers zagen het niet zo zitten, echter zie later in dit verslag!!!!! 
10-uurtje: 2 madeleintjes en een heerlijk verfrissende watermeloen 
3-uurtje: een ijsje op een stokje met chocolade errond 
Afscheid: bij het huiswaarts keren iedereen nog een madeleintje  
Gekwetsten:  
- Fenneke met een nog steeds vervelende knie 
- Dien met zomaar eventjes 3 wespensteken 
‐ Lin kreeg toevallig de golfstick van Thore op haar hoofd 
‐ Ferre van Hoof een bloedende blaar 
‐ Lenny 2 schaafwonden 

Activiteiten: 
U8: oefenen voor hun dansje, minigolf, korfbalwedstrijdjes 
U10: dansje in elkaar steken, korfbaltraining met focus op de doorloopbal, korfbalestafettes, kwartet, kampen 
bouwen op oud AKC (en dat was vol nostalgie) 
U12: oefenen voor hun dansje, korfbalcircuit, reuzenganzenbord, baseball en speeltuin 
U14: tactiek met focus op steun, rebound, korfbalcircuit, minigolf, waterspelen in estafettevorm, 
Weerwolven!!!!!met de “leuke” verrassing van de coaches, op het ogenblik dat iedereen de oogjes gesloten had, 
kregen ze van hun coaches allen een waterbad over zich: de wraak zal zoet zijn!!!!maar vooral: hilariteit alom, hoe 
ze ook probeerden de coaches op hun beurt beet te nemen: het lukte niet!!!!!! 
U16: oefenen voor hun dansje, korfbaltraining, voorbereiding naar de oefenwedstrijd van zaterdag, wedstrijd, loop-
foto-rally, korfbaltactiek 
 
Voor het minigolf van onze U8-ers was het moeilijk om een winnaar te bekronen daar sommige groepjes veel meer 
postjes hadden uitgespeeld dan anderen. De uitslagen zijn dus niet naar waarheid qua winnaars: toch hier de 
punten, en misschien kennen de kids zelf hun groepje waarmee ze de postjes afwerkten. Marie en Louise: 36, 
Tima: 42, Matis:46, Andrea en Kato: 49, Loui: 52, Dien en Fien: 53, Inky: 55, Pim: 56, Nathan: 57, Margaut: 60, 
Nina: 63, Lin: 78, Thore: 80 en tot slot Louiz met 83 slagjes. 
 
Tot slot: 
De reuzeleuke, korfbalvolle, rustige, toffe, vermoeiende maar warme sportweek van AKC/Luma is voorbij. Al onze 
jeugdleden gedroegen zich voorbeeldig. De coronamaatregelen in acht genomen werd het toch weer een belevenis 
om onze “bubbeltjes” bij elkaar te houden, en ”chapeau” voor alle begeleiding die alles in goede banen leidde. 
Er werd een applausje voor de coaches gegeven, maar ook door de coaches werd er een dikke bravo gegeven voor al 
dit jonge korfbaltalent. 
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Rond 15u30 maakten we via de dansjes per “bubbel” op veld 1 een einde aan deze traditionele sportweek.  
De U16 openden met een knappe versie van “de moderne versie van de “boerinnekesdans”, applaus hoor!!!! 
Dan kwamen onze U8-ers aan de beurt: met een echte Cha-cha-slide, tof gedaan van deze bende die ondanks even 
een hapering via de geluidsinstallatie, toch nog bleven voortdoen. 
 
De U10-ers verrasten iedereen met hun Macarena, de traditionele versie van deze reeds “oude “dans!!!!!! 
Onze U12-ers stalen de show met hun “striptease” act, succes verzekerd!!!!! Door de coaches werd dit uitgeroepen 
tot beste dans van de dag…bravo!!!! 
 
Als laatsten voelden de U14-ers, die eerst niet wilden deelnemen, na boegeroep van de rest van de bubbels, zich 
moreel verplicht om toch nog op te treden: zij brachten via treintjes het nummer van André Hazes jr: “leef”, en 
zorgden er wel voor dat elke “bubbel” in zijn eigen treintje meedeed. 
 
Filmpjes te zien op Facebook: Agnes de Boer…. 
En zo eindigde dit eerste gebeuren voor AKC voor het nieuwe korfbalseizoen, na de verschillende “lockdowns” door 
Covid 19…uiteraard hopen we dat de toekomst er meer rooskleurig zal uitzien, voor korfbal in het algemeen, voor 
AKC in het bijzonder en voor alle mensen op deze wereldbol. 

Drie gelukkige AKC-ers, Anke, Chris en Agnes 
 
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.  
 

 
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 
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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 
datum wat Voor wie 
Wo 26/08 1e Woensdagtraining U8+U10 
Za 29/08  1e zaterdagtraining U6+U8+U10 
Wo 2/09 2e Woensdagavondtraining  U8+U10 
Za 5/09 1e zaterdagtraining voor U6 

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

U6 
U8+U10 

Wo 9/09 training U8+U10 
Za 12/09 Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
U6,  
U8+U10 
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Bijzonderheid: vriendjesdag: (aparte info via flitsen)  
Smullen: pannenkoeken 

U6 

Wo 16/09 training U8+U10 
Za 19/09 Training 

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

U6 
U8+U10 
 

Wo 23/09 Training U8+U10 
Za 26/09 Training 

Wedstrijdjes voor U8+U10 
U6 
U8+U10 

Wo 30/09 Training U8+U10 
Za 3/10 Training 

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

U6 
U8+U10 
 
U6 

Wo 7/10 Training U8+U10 
Za 10/10 Training  

Wedstrijdjes voor U8+U10 
Bijzonderheid: indien toegestaan: springkasteel 

U6 
U8+U10 

Wo 14/10 Training U8+U10 
Za 17/10 Training 

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

U6 
U8+U10 

Wo 21/10 Training U8+U10 
Za 24/10 Training U6, U8+U10 
Wo 28/10 Training U8+U10 
Za 31/10 Halloween-training 

Halloween-movie-night 
Smullen: Halloween-hapjes 

U6, U8+U10 
U8+U10 

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

Smullen: smoutebollen 
U8+U10 

Za 21/11 Training 
Bijzonderheid: Officiële start AKC/LUMA 100 jaar (aparte info via flitsen) 

U6, U8+U10 

Wo 25/11 Training U8+U10 
Za 28/11 Training U6, U8+U10 
Wo 2/12 Training U8+U10 
Za 5/12 Training 

Bijzonderheid: Sinterklaasfeest op AKC/LUMA 
U10 
U6+U8 

Wo 9/12 Training U8+U10 
Za 12/12 Training 

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

U8+U10 
U6 

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