
AKC-Flitsen                                                                     Pagina 1 
 

 

BERICHTEN 
 
 
 
 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Nog twee weken en dan is het eindelijk zover. Na 6 maanden zonder korfbal wegens coronaperikelen mogen onze 
spelers (kern, gewestelijken én jeugd) in het weekend van 19 en 20 september eindelijk terug de wei in om hun 
geliefkoosde sport te beoefenen. Ondertussen hebben velen de weg naar ons clubhuis terug gevonden en het was de 
voorbije zaterdagen een gezellige drukte waarbij iedereen zich zo goed mogelijk aan de regels trachtte te houden. 
Registreren bij aankomst, handen ontsmetten, bestellen met de app en niet aan de toog zitten zijn het nieuwe 
normaal geworden waaraan we ons dienen te houden voor onze wekelijkse portie toog- en korfbalplezier. Leuk is 
anders en het zal wel nooit wennen dat we onze vrienden geen hand mogen geven, niet mogen kussen en ook niet 
mogen knuffelen, maar we komen al terug buiten, dat is al een begin We maken er samen het beste van en we 
hopen dat de komende veld- en zaalcompetitie enigszins normaal zal kunnen verlopen. Een aantal topleagueclubs, 
waaronder AKC/Luma, hebben er bij de KBKB voor gepleit om alsnog de competities normaal te laten verlopen. 
Dat wil zeggen mét een volwaardige zaalcompetitie voor iedereen mét halve finales en finales en mét een volledige 
bekercompetitie zowel bij de senioren als de jeugd. 
 
De afgevaardigden van de KBKB luisterden naar de grieven van de clubs en beloofden ons om er in de mate van 
het mogelijke rekening mee te houden. Het is dus best mogelijk dat u in de nabije toekomst opnieuw een volledig 
aangepast wedstrijdschema zal krijgen. Eén ding is echter zo goed als zeker: normaal begint de competitie binnen 
twee weken en daar kijken we met z’n allen naar uit. 
 
Ondertussen heeft onze raad van bestuur gemeend dat we ons voorlopig enkel en alleen gaan focussen op het 
korfbal, dat zal al moeilijk genoeg zijn. Zoals eerder gemeld zullen nevenactiviteiten zoals het MMM-tornooi, de 
Kickoff van AKC 100, het recreantentornooi, de activiteiten van onze Evenementencel, de World Cleanup Day 
spijtig genoeg niet kunnen doorgaan. We hebben het op dit moment al meer dan druk genoeg om alles 
cornonaproof te laten verlopen omdat we onze leden, vrienden en kennissen zeker niet in gevaar willen brengen. 
Laat ons hopen dat er snel een definitieve oplossing komt voor Covid-19 zodat we terug normaal met ons leven en 
clubleven verder kunnen. 
 
Aan alle organisatoren van die nevenactiviteiten die al heel wat tijd in de voorbereidingen staken onze 
welgemeende excuses  

 aan Sandra - World Cleanup Day 
 aan Rob – recreantentornooi 
 aan de Werkgroep AKC 100 - Eric, Eric, Rita, Franky, Kristel en ondergetekende - Kickoff van AKC 100 
 aan onze voorzitter en ondergetekende - MMM-tornooi 
 aan de mensen van de Evenementencel – Anneke, Chris, Muke, Pat, Sven, Albert en ondergetekende - alle 

geplande activiteiten  
 aan de mensen van de Jeugdevenementencel – Carine, Anneke, Joke, Hilde, Priscilla, Peggy, Sarah, Jens 

en Georgette – die ook hun seizoen wel liever anders hadden zien starten 
 

Ondertussen is onze kern volop bezig aan de voorbereidingen voor het komende seizoen. Het zal zonder enige 
twijfel een moeilijk seizoen worden na het vertrek van ons boegbeeld Jari Hardies, maar we doen er alles aan om 
het goed te doen. Er werden al enkele stevige oefenpartijen afgewerkt. Veertien dagen geleden begon het aarzelend 
tegen Voorwaarts, een week geleden werd er een knappe oefenpartij afgeleverd door A en B tegen Boeckenberg en 
vrijdagavond kwam Borgerhout op bezoek om te oefenen en ook dat werd een aardige partij die ons vertrouwen 
geeft voor de toekomst. 
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Volgende week de laatste voorbereidingen met op vrijdagavond oefenwedstrijden op Scaldis (B-ploeg om 19.30 u en 
A-ploeg om 20.45 u) en op zondag op Putse (C-ploeg om 12.40 u, B-ploeg om 14.00 u en A-ploeg om 15.30 u). De 
week nadien openen we de competitie op Boeckenberg. We zijn benieuwd hoe ver we staan. 

Pit 
 
2. RALLY’S 
Er zijn momenteel vijf rally’s die je kan doen. We hebben geoordeeld dat we iedereen nog de kans geven tot 31 mei 
om deze vijf rally’s te doen. We verwachten wel dat de antwoorden worden binnen gestuurd als je een rally gedaan 
hebt. De uiteindelijke prijsuitreiking zal plaats vinden in juni 2021. 

Sven en Pit 
 
3. BEDANKT 
Langs deze weg willen wij de firma JODIMA (André De Nijs) hartelijk bedanken voor de hulp bij aankoop van de 
toestellen en schenking van de ontsmettingsmiddelen. 

Chris 
 
4. 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 
5. 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 
 

6. 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 
 

7. NIEUWE LEDEN 
Om onze U14 te kunnen vervolledigen spelen onderstaande jeugdleden van Spartacus dit jaar samen met 
AKC/Luma: 
 Noa Geeraerts (°28/06/2007) U14 
 Nienke De Pooter (°30/05/2007) U14 
 Thor Fabri (°18/09/2007) U14 
 Charlotte Bocxstael (°02/01/2017) 
Veel korfbalplezier! 

Martine 
 

8. GRATIS RAILPAS NMBS 
Iedereen kan tot 30/09 bij de NMBS een gratis rittenkaart aanvragen n.a.v. corona via deze link: https://hello-
belgium.be/#/ 
 Beschikbaar voor Belgische inwoners ouder dan 12 jaar (Kinderen die 12 jaar worden voor 31 maart 2021 

moeten deze aanvraag ook doen voor 30 september) 
 De Railpass is goed voor 2 gratis enkele ritten per maand vanaf 5 oktober 2020 t.e.m. 31 maart 2021. 
 Op weekdagen mag je met je Railpass reizen vanaf 9.00 uur, in het weekend is er geen uur beperking. 
 Enkel door jezelf te gebruiken, dus elke reiziger vult zijn of haar eigen Railpass in. 
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9. LOTTO 
Nummer: 21 
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael 
Op 29 augustus zijn we weer begonnen 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 1 
nummer over (14). Laat snel weten als je hierin geïnteresseerd bent. 
Hieronder vinden jullie een overzicht van de nog te betalen bedragen. Je kan betalen op rekeningnr.:BE19 7895 
1831 8912. Voor alle info of meldingen: Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be). 
 

  nummer te betalen    nummer te betalen 
Bedeer Sam 14 20  Huppertz Kenny 17 20 
Bocxstael Katrien 40 20  Jobe Sayer 12 20 
Cambré fam 27 20  Keyl Gerda 10 20 
Caudron Valerie 44 20  Lauwers Bert 8 20 
Claes Ronny 6 20  Mertens Nick 29 20 
Coeckelberghs Lisbeth 9 20  Meyvis Peggy 38 20 
Cortois fam 15 20  Nevejans Danny 2 20 
Covents Shirley 42 20  Padin Maria 20 20 
de Boer Nancy 37 20  Pooters Kim 9 20 
De Ley fam 19 20  Robberechts Emiel 43 20 
de Meester Franky 26 20  Schellens Eric 27 20 
De Prins Patrick 3 20  Sels Francine 11 20 
De Prins Patrick 35 20  Springael Paco 16 20 
Denie fam 45 20  Van den Eynde Anita 4 20 
Dillen Dirk 19 20  Van Dyck Pit 31 20 
Duchesne Andreas 3 20  Van Hecke Patty 20 20 
Duchesne Martine 6 20  Van Hoof Eddy 13 20 
Duchesne Thalia 25 20  Vleminckx Monique 36 20 
Fernande Liliane 17 20  Wellens fam 33 20 
Francken fam 8 20  Wittebolle Lieve 42 20 
Hardies Jari 29 20  Zielens Bea 12 20 
Hufkens Christel 43 20    14 20 

	

Weer een jaar pronostiek voorbij 
 
 

Tijdens het voorbije seizoen 2019-2020 werd er 21 maal gepronostikeerd (7 x veld en 14 x zaal, de laatste 6 
veldwedstrijden werden niet gespeeld wegens Covid-19). 7 van deze 21 keer was er geen winnaar en werd er de 
daaropvolgende week voor een dubbele pot gespeeld. In totaal werd er een bedrag van 679,53 euro uitgekeerd aan 
27 winnaars. Een even groot bedrag ging naar onze jeugd. 
Het kleinste bedrag (3,5 euro) werd gewonnen door Kristel Janssens, Kristel Van Oeckel, Karin Bulens, Hilde 
Diels, Thierry Mertens, Cindy Van Gullik, Chris Van Riet en Anneke Van Peteghem. Zij voorspelden met z’n 
achten dat AKC/LUMA de openingsmatch op Boeckenberg zou winnen met 20-22. Het is al het tweede jaar op rij 
dat deze twijfelachtige eer is weggelegd voor Anneke. Het grootste bedrag was €136,5 en werd gewonnen door 
Kevin Van den Berg die op 01/02 gokte dat AKC/LUMA thuis tegen Floriant zou verliezen met 14-20.  
 
  Top 5:  
 1 Van den Berg Kevin 136,50 euro (1x) 
 2 Van Dyck Pit 104,99 euro (2x) 
 3 de Boer Georgette 93 euro (1x) 
 4 Merckx Filip 56,80 euro (1x) 
 5 Van den Berg Franky 50,37 euro (1x) 
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Een echte super gokker hadden we het voorbije seizoen niet. Slechts 3 personen hadden het hadden het 2 keer 
juist (Marina Van de Leur, Kristel Van Oeckel en Pit Van Dyck) en voor de overige 24 bleef het bij 1 keer. Bij het 
aantal juiste prognoses blijft het net als vorig seizoen ‘vrouwen aan de macht’ (17 keer gewonnen). 
 

Nog te vermelden:  
- Opvallend bij de top 5 is dat er 3 van dezelfde familie in staan deze keer. We weten nu waar de gokkers zitten. 
- Bij de eerste competitiewedstrijd, op 07/09 tegen Boeckenberg wonnen, zoals hierboven al vermeld, 8 gokkers 

nl Tjer and the ladies.  
- Op 29/09 speelden we tegen Sikopi. Met nog 2 minuten op de klok scoorde Jiska 21-9 en mama Carola riep 

blij; ‘Yes, dat heb ik’. Dat was echter zonder de ingevallen Demy gerekend want die deed er nog 2 bij waardoor 
we de week daarop met een dubbele pot konden spelen. 

- Op 13/10 speelden we op Voorwaarts en wonnen we met 17-24. Anne Duchesne was de enigste die het juist 
had nochtans was er veel gegokt met 17 goals voor Voorwaarts: 6 x 17-19, 10 x 17-20, 11x 17-21, 4x 17-22 en 
7x 17-23. 

- Op 27/10 verloren we met 19-24 van Boeckenberg. Die dag gaf Dave Cools tegen zijn principe 4 keer ‘verloren’. 
Commentaar was: ‘ik heb geld nodig’. Hij won echter niet. 

- Op 01/02 verloor AKC/LUMA thuis van Floriant met zware 14-20-cijfers. Dat had niemand verwacht, de pot 
bleef dan ook staan. 9 gokkers hadden een winst van 23-24 ingevuld. 

- Op 09/02 speelden we op Putse en Agnes kwam te laat. Ze kon ook niet nadenken over haar eigen pronostiek 
en zei zomaar wat. We wonnen de spannende wedstrijd met 15-16. Agnes was alleen winnaar. 

- Op 13/02 werd de wedstrijd Floriant-AKC/LUMA gespeeld die oorspronkelijk was afgelast wegens een 
waterlek in het dak. Eline Denie en de gokfamilie Peeters wonnen. Het was wel maar 4,25 euro want slechts 
weinigen waren voor de weekwedstrijd afgereisd naar Merelbeke. Eline had haar uitslagen opgegeven toen we 
de eerste keer in Gent waren en was zeer verbaasd dat ze gewonnen had want ze was het helemaal vergeten. 

- Het verheugde ons ook dat Sven Hardies bij de laatste wedstrijd AKC/LUMA-Boeckenberg, die we trouwens 
verloren met 17-25, nog eens bij de winnaars was. Dat was lang geleden. In vroegere tijden maakte hij 
dikwijls een studie van voorbije uitslagen en opstellingen en was hij dikwijls bij de winnaars maar dat was al 
lang geleden. Nu broer Jari bij onze noorderburen gaat spelen hopen we wel Sven nog terug langs onze lijn te 
zien staan om terug regelmatig te winnen met onze pronostiek. 
 

Jos Duchesne bevond zich sinds 1992 van alle deelnemers al het meest in de top 5 (nl 10 maal). Hij wordt gevolgd 
door Jos en Chris Van Riet en Alida Brouwers met 4 vermeldingen. Jos Van Dyck, Anneke Van Peteghem, Kristel 
Van Oeckel en Kevin Van den Berg stonden al 3 keer in de top 5 en 18 personen stonden er al 2 maal in. 
 

Overzicht voorbije 12 jaar 
 2007-2008  2008-2009  2009-2010  
 Duchesne Jos 118,37 Simons Leon 99,74 Duchesne Jos 116,26 
 de Boer Nancy 93,15 Keyl Diane 71,58 Hardies Sim 84 
 Janssens Kristel 85,87 Hermans Ann 60,62 Pooters Irma 66,16 
 Van Nuffel Daniëlle 63,65 Pooters Irma 60,37 Van Dyck Jos 65,37 
 Deckers Simonne 36,12 De Meester Franky 60,37 Peeters Marc 65,37 
 

 2010-2011   2011-2012  2012-2013 
 Van den Berg Franky115,25 Van Peteghem Anneke 147,93 Duchesne Jos 155,93 
 Van den Berg Kevin 115,25 Herremans Yvonne 104,96  Van Ghysel Charis 102,93 
 Steyaert Daniëlle 81.50 Deckers Simonne 70,11  Peeters Anneke 70,87 
 Vlyminckx Nadia 77.30 Brouwers Chris 67,9  Van bosch Raymond 62,97 
 Naessens Luc 74.22 Bocxstael Katrien 67,9  Duchesne Anne  48,22 
 

 2013-2014   2014-2015  2015-2016 
 Nevejans Danny 127.00 Francken Pat 153,5 Wils Ludo 163,873 
 Hardies Frank 60.64 Van Peteghem Anneke 73,5 Duchesne Jos 94,87 
 Van Peteghem Anneke 56.27 Kegeleers Sandra 65,86 Hardies Dannny 94,87 
 Embrechts Krisje 50.12 Bollen Sissy 46,93 Van Oeckel Kristel 67,87 
 Lenjou Ronny 38.25 Amorgaste S + Bracke C 37,68 fam Peeters 52,12 
 

 2016-2017   2017-2018  2018-2019 
 Janssens Kristel 86,46 Lauwers Bert 179.74 Robberechts Emiel 119,5 
 Van Oeckel Kristel 81,68 Van de Leur Marina 101.02 De Boer Georgette 76.44 
 Bompa Y.V. Harneveldt 76,43 Keyl Gerda 60.19 Van den Berg Kevin 69.5 
 Fam Merckx 54,24 Steyaert Daniëlle 59.58 De Meester Kurt 67.93 
 Francken Pat 45,37 Simons Leon 39.87 Van Oeckel Kristel 65.04 
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De jeugdcommissie en alle jeugdleden bedanken de ‘pronostikeurs’ voor hun deelname. 
Tot slot nog een goede raad voor zij die dit jaar niets wonnen: ‘BLIJVEN VOLHOUDEN’. 

Agezeziemoetzegeldemme 
 

Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2019-2020 
 

De JTC (JEUGD Technische Cel), bestaande uit alle jeugdtrainers, aangevuld met de verantwoordelijken voor 
de individuele begeleiding, kwam dit seizoen onder voorzitterschap van Bjorn Denie (voor U12-U14-U16-U19) en 
Anke Bocxstael (voor U6-U8-U10) 2 keer samen. Al het sportieve van onze jeugd kwam hierbij aan bod.  
Jeugdleiders en trainers 
U19 Bjorn Denie, Robbie Van Herck, Aaron Campsteyn en Eddy Mertens  
U16  Jan Nelen en Demy Huybrechts 
U14  Kim Lenaerts en Geert Fabri (gemengde ploeg samen met Spartacus) 
U12  Debby Everaert, Jana Merckx, Kenny Huppertz en Marc Bocxstael  
U10  Jens Van Hoof en Bert Lauwers 
U8  Maite Dewinter, Valerie Jacobs, Nick Mertens en Amber Denie 
U6  Anke Bocxstael, Leen Claes, Jessy Van den Berg, Aida Jobe en Priscilla Illegems 
 

Resultaten jeugdploegen 
 

 VELD ZAAL BEKER v. België 

 behaalde plaats behaalde plaats   
 voorronde eindronde   

U19A  
1 op 7 (na 6 
wedstrijden) --- 

Top: 2 op 8, normaal 
halve finale 

Geplaatst voor ½ finale 
(niet doorgegaan) 

U19B 
3 op 6 (na 5 
wedstrijden) --- promo: 2 op 8 --- 

U16 A 
5 op 8 (na 7 
wedstrijden) --- promo: 2 op 8 

uitgeschakeld in 1/8e 
finale 

U14 (samen met 
Spartacus) 

4 op 8 (na 7 
wedstrijden) --- promo: 2 op 8 uitgeschakeld in 1/8e 

finale 

U12 A 3 op 7 (na 6 
wedstrijden) --- Top: 6 op 8 uitgeschakeld in 1/16e 

finale 

U12 B 2 op 7 (na 6 
wedstrijden) 

--- promo: 4 op 8 --- 

 

Door een knap begin van de veldcompetitie konden zowel onze U12A-als U19A-ploeg zich plaatsen voor de Top-
reeks in de zaal. Alle andere ploegen kwamen in de promoreeks terecht, wat op zich ook al een goede prestatie was. 
Spijtig genoeg kon geen enkele competitie tot een goed einde gebracht worden door Covid-19. 
Bij U10 en U8 verdeelt de KBKB alle verenigingen in clusters die dan zelf wedstrijden organiseren. Bij U8 is dat 
mono-korfbal en hier kregen ook al enkele U6-ers de kans om mee te doen en zo op een leuke en functionele manier 
kennis te maken met beweging en samenspel. Onze U10 namen deel aan de beker van België en strandden daar 
na een superspannende wedstrijd met verlengingen en 2 strafworpreeksen in de 1/8e finale, pech gehad. 
 

De JEC (Jeugd Evenementen Cel) verzorgde de verschillende nevenactiviteiten. Deze cel bestond dit seizoen 
uit: (tussen haakjes: het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 6) 
voorzitter: Anneke Van Peteghem (5), secretaris: Carine Duchesne (6) 
leden: Georgette de Boer (4), Peggy Meyvis (4), Maria Padin (1), Kevin Van den Berg (4), Hilde Diels (5), Jens Van 
Hoof (4), Priscilla Illegems (3), Joke Bonte (4) en Sarah Martin (2). 
 

Activiteiten 
19 – 23 augustus 2019: Trainingsweek 
Tijdens de laatste week van augustus werd er onder leiding van Chris, Anke en Agnes andermaal een 
trainingsweek ingericht op AKC/Luma. Dagelijks werden korfbaltrainingen afgewisseld met allerhande 
nevenactiviteiten. De huur van enkele springkastelen werd, vooral door onze jongste korfballertjes, enthousiast 
onthaald. Voor de innerlijke mens werd ook gezorgd. Dankzij onze vaste cateringcrew onder leiding van Danny 
Hardies kregen alle deelnemers steeds een lekker middagmaal en nog enkele tussendoortjes.  
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84 jeugdleden namen deel en waren na afloop zeer tevreden. Iedereen had zich goed geamuseerd en onze 
jeugdploegen waren klaargestoomd voor de eerste korfbalwedstrijden van het seizoen. Een pluim voor onze jonge 
jeugdtrainers (20 in totaal), en keukenhelpers (8) is hier zeker op zijn plaats. 
 

25 augustus 2019: AKC/Luma/Belfius-M.M.M.-tornooi 
58 ploegen namen deel aan ons jaarlijks tornooi. Ongeveer 1500 toeschouwers konden de wedstrijden volgen onder 
een stralende zon. Sportief gezien was het een succes, voor alle ploegjes werd het een goede voorbereiding voor het 
nieuwe seizoen. U10 en U14 (gemengd met Spartacus) behaalden de 4e plaats, onze U12 ploeg eindigde vijfde. 
U16A verloor de finale en werd dus tweede en beide U19-ploegen speelden tegen elkaar in de finale. Bij U8 is 
deelnemer belangrijker dan winnen en bij deze jonge ploegjes was het een ideaal moment om veel bij te leren. Het 
vele werk tijdens deze organisatie werd verlicht door de hulp van enkele bereidwillige ouders en sympathisanten. 
Onze eet- en drankkraampjes draaiden uitstekend en zo kende dit tornooi ook een financieel succes. 
 

14 september 2019: testen 
54 jeugdleden namen deel aan onze korfbaltesten. Voor het eerst had dit evenement plaats op de nieuwe locatie, 
het was anders maar even geslaagd. 47 behaalden het streefgetal en verdienden een sleutelhanger. De winnaars 
van elke reeks kregen een wimpel. De beker van het bestuursorgaan werd gewonnen door U19-speler Brend 
Simoen. Na afloop kregen alle deelnemers een gratis hotdog en frisdrank.  
 

2 november 2019: Halloween 
U6, U8 en U10 kwamen in Halloween-outfit naar de training en konden zich daarna laten grimeren. Er werden 
lekkere Halloween-hapjes geserveerd. Het was grrrrriezelig gezellig.  
 

10 november 2019: herfstontbijt 
Eens iets anders! I.p.v. het traditionele paasontbijt werd er nu een herfstontbijt georganiseerd. 76 AKC/Luma-ers 
kwamen naar het clubhuis om er te genieten van een schitterend, uitgebreid buffet met allerlei lekkere 
broodproducten, beleg, fruit… kortom superlekker. Het was weer een gezellige boel in onze kantine. 
 

7 december 2019: sinterklaasfeest 
Voor het voorprogramma werden kinderen en ouders getrakteerd op een toneelopvoering ‘Zwans en Trientje’ (met 
Tjer, Chris, Gerda, Hilde, Agnes en Pit). Dit werd viel zeer in de smaak bij de aanwezigen. 53 kindjes (een 
recordaantal) werden door de Sint en zijn hulpvaardige Pieten verwend en kregen een mooi geschenk en een zak 
fruit en snoep mee naar huis. 
 

29 februari 2020: carnaval 
Animator Tjer zorgde voor een tof carnavalsfeest voor onze kleinste korfballertjes en hun broertjes of zusjes. 35 
kindjes kwamen opdagen en speelde allerlei spelletjes en gingen uit de bol op de dansvloer dankzij DJ Jens VH. 
Huiskok Peggy verzorgde de hongerige magen en zorgde dat iedereen een zakje popcorn kreeg. Toen wisten we nog 
niet dat dit de laatste organisatie van het seizoen zou zijn. 
 

21, 22 en 23 mei 2020: jeugduitstap 
We kregen een massaal aantal inschrijvingen want ons jeugdledenaantal was flink gegroeid in de loop van het 
seizoen. Spijtig genoeg is deze uitstap niet kunnen doorgaan wegens Corona. 
 

6 juni 2020: combi-tornooi 
Ook deze organisatie werd afgelast. 
 

6 juni 20209: eindeseizoensviering 
Normaal gezien worden tijdens deze viering alle jeugdleiders bedankt door hun jeugdleden en zorgen deze op hun 
beurt voor een aandenken voor de ploeg. Dat is niet kunnen doorgaan dit seizoen maar wel werden er Corona-proof 
cadeautjes afgeleverd bij de coachen en kinderen thuis. 
 

Verdienstelijkste jeugdleden  
Dit seizoen vond geen verkiezing plaats. 
 

Trainingen 
De trainingen werden regelmatig bijgewoond. Iedereen kreeg de kans om 2 maal per week te oefenen. Tijdens de 
winterperiode kon iedereen in zaal trainen. 
 

Sportdrank 
Alle jeugdleden in competitie kregen drankbussen met sportdrank, Peggy Meyvis verzorgde de verdeling. 
 

Snoepzakjes 
Er werd snoep aangekocht om aan de spelers van de halve finales te bezorgen maar ook deze wedstrijden werden 
van het programma geschrapt. 
 

Jeugdleiders 
Ondanks het rare seizoen kregen alle jeugdtrainers toch een kleine vergoeding van het bestuur als dank voor hun 
inzet tijdens trainingen en wedstrijden gedurende het ganse seizoen. 
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Financieel 
Om geld in het laatje te krijgen en zo een jeugduitstap aan een democratische prijs te kunnen aanbieden, werden 
verschillende acties ondernomen. 
 
 lotto:  Er werd met 2 lijsten op het reservegetal van de lotto gespeeld. 
 

 pronostiek:  Wekelijks kon men de uitslag van onze 1e ploeg voorspellen 1/2 van de inzet ging naar 
de winnaar. 

 

 Sint-doosjes:  Om de Sint financieel een beetje te helpen werden er op zaterdag Sint-doosjes (ter 
vervanging van de vroeger hangloten) verkocht. Altijd prijs! Een succesformule dus.  

 

 koekjesverkoop:  Ieder jeugdlid werd gevraagd om koekjes te verkopen aan familie of vrienden en velen 
reageerde positief op onze oproep. In totaal brachten we 567 dozen aan de man. 

 

 AKC/Luma-kledij Gedurende het seizoen kon sportkleding en -gerief van JAKO met AKC-logo, (zoals 
sweaters, rugzakken, sporttassen, handdoeken...) besteld worden. 

 

supporterspakketten: Nieuw in het assortiment waren dit seizoen de supporterspakketten met een kussen, 
een toeter, cheering-sticks, klaphandjes en schmink, alles in onze liefdevolle kleuren. 
Doordat er geen finalewedstrijden hebben plaats gevonden had dit niet het succes dat 
we verwacht hadden. Volgend seizoen beter. 

 

handtashangers: Nog een nieuwkomer is de handtashanger, wegens gebrek aan haakjes aan de toog is 
dit een handig instrument. 

 

mondmaskers: Er werd een pakket samengesteld met rode en witte maskers en ook een zwart met 
AKC-logo. Ook ontsmettingsgel werd toegevoegd. 

 
  

Jeugdflitsen 
De wedstrijden, samenstelling der ploegen en allerlei mededelingen werden getypt door Carine. Voor het 
samenvoegen en de lay-out van de verslagen konden we rekenen op Kristel Hufkens en Rob Dewinter, waarvoor 
onze dank. 
 

 Anneke Van Peteghem Carine Duchesne 
 voorzitter JEC secretaris 
 

Trainingen en wedstrijden volgende week 
 
 

Dag Datum Van Tot Wat Wie Tegen 1 2 3 Gras 

dinsdag 8/09/20 

18.30 20.00 training U12       x   

20.00 21.30 training U19   x x     

20.00 21.30 training AKC C       x   

woensdag 9/09/20 

18.30 19.30 training U10     x     

18.30 19.30 training U8       x   

18.30 20.00 training U14   x x     

19.30 22.00 training AKC A en B   x x x   

donderdag 10/09/20 19:00 20:30 training U19   x x x   

vrijdag 11/09/20 

18.30 20.00 training U16   x       

18.30 20.00 training U12     x x   

19:30 20:45 Oefen Scaldis B AKC B         

20:45 22:15 Oefen Scaldis A AKC A         

zaterdag 12/09/20 

13:00 14:00 Oefen Sikopi U19 AKC U19         

14:00 15:00 Oefen Sikopi B AKC U19         

14.00 15.30 training U6       x   

14.00 15.30 training U10     x     

14.00 16.00 Oefen AKC U8 Hoevenen x       
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zondag 13/09/20 

11.00 12.00 Oefen AKC U14B ASKC x       

12.00 13.00 Oefen AKC U14A ASKC x       

12:40 14:00 Oefen Putse C AKC C         

14:00 15:30 Oefen Putse B AKC B         

15:30 17:15 Oefen Putse A AKC A         

13.30 15.00 Oefen AKC U16 ASKC x       

12:40 14:00 wedstrijd AKC/LUMA C BOECKENBERG C     x   

14:00 15:30 wedstrijd AKC/LUMA B BOECKENBERG B x       

15:30 17:15 wedstrijd AKC/LUMA A BOECKENBERG A x       
 

Datum Uur Thuis Uit Veld 

19/09/2020 13:00 AKC/LUMA U14 A ASKC U14 A Spartacus (Kunstgras) 

19/09/2020 14:15 AKC/LUMA U14 B PUTSE U14 A Spartacus (Kunstgras) 

19/09/2020 14:30 TEMSE U12 A AKC/LUMA U12 A Temse (kunstgras) 

20/09/2020 11:00 AKC/LUMA U16 A LEUVEN U16 A Spartacus (Kunstgras) 

20/09/2020 11:00 SINT-GILLIS-WAAS U12 A AKC/LUMA U12 B Sint-Gillis-Waas 

20/09/2020 11:15 AKC/LUMA 3 ASKC 4 AKC (kunstgras) 

20/09/2020 11:30 BOECKENBERG C AKC/LUMA C Boeckenberg (kunstgras) 

20/09/2020 14:00 BOECKENBERG B AKC/LUMA B Boeckenberg (kunstgras) 

20/09/2020 15:30 BOECKENBERG A AKC/LUMA A Boeckenberg (kunstgras) 
 
 

TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 12 september    
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Sayer 
Zondag 13 september  
Van 10.00 tot 16.00 u: Ouders U14 A en B 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
 

Zaterdag 19 september (Tests)   
Van 9 tot 13 u: Jeugdevenementencel 
Van 13.00 tot 18.00 u: Jiska – Yent’l 
Zondag 20 september (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 10.00 tot 13.00 u: Recreanten 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne 
 

Zaterdag 26 september   
Van 13.00 tot 18.00 u: Jade - Dennis 
Zondag 27 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Borgerhout) 
Van 12.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 
Weekendverantwoordelijke: Pieter Jan Verbruggen 
 

Zaterdag 3 oktober  
Van 13.00 tot 18.00 u: Chaya – Demy - Raf 
Zondag 4 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 10.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
 

Zaterdag 10 oktober  
Van 13.00 tot 18.00 u: Kevin - Quinten 
Zondag 11 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Sikopi) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Chris, Karen, Rita en Danny 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
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Zaterdag 17 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Steffi – Wim - Robbie 
Zondag 18 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Floriant) 
Van 12.00 tot 19.00 u: Ouders U19 A en B 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
 

Zaterdag 24 oktober  
Van 13.00 tot 18.00 u: Famke – Siebe - Rubi 
Zondag 25 oktober (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U12 A en B 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck 
 

Zaterdag 31 oktober  (Halloween op AKC) 
Van 13.00 tot 18.00 u: Jeugdevenementencel 
Zondag 1 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 13.00 tot 19.00 u: Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Jeugdevenementencel 
 

Zaterdag 7 november 
Van 13.00 tot 18.00 u: Levi - Shari 
Zondag 9 november (AKC/Luma 1 speelt niet) 
Van 09.30 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 

 

Zaterdag 14 november  
Van 13.00 tot 18.00 u: Lars – Ellen - Shari 
Zondag 15 november (AKC/Luma 1 speelt uit) 
Van 09.30 tot 13.00 u: Ouders U8 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Sandra Kegeleers 

 

Zaterdag 21 november  
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Sayer 
Zondag 22 november (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 12.00 tot 19.00 u: Ouders U10 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 

 

JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR  
1. Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 De jaarlijkse algemene vergadering vond plaats in het clubhuis op 6/09/2019 
 Er waren 39 stemgerechtigden. Samen met 11 volmachten betekende dit 50 stemmen. 
 Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar: Bert 

De Ley (50/50), Bjorn Denie (50/50), Andreas Duchesne (50/50), Martine Duchesne (50/50), Patrick Van Dyck 
(50/50), Chris Van Riet (50/50) 

 Kandidatuur werd ontvangen van Pieter Jan Verbruggen (50/50), hij wordt verkozen voor een periode van 1 
jaar. 

 Uittredend en niet herkiesbaar: Franky De Meester 
 Het aantal bestuurders blijft daarmee op 11. 
 Met alle stemmen (50 op 50) werd Marc Bocxstael herkozen als voorzitter van AKC.  

2. Raad van bestuur 2019-2020 
 (tussen haakjes het aantal bijgewoonde vergaderingen op een totaal van 11) 

 Marc Bocxstael, voorzitter (11) 
 Chris Van Riet, penningmeester (9) 
 Pit Van Dyck, ondervoorzitter (11) 
 Martine Duchesne, secretaris (11) 
 Ben Jassin (5) 
 Sam Bedeer (6) 

 Sandra Kegeleers (10) 
 Bjorn Denie (9) 
 Bert De Ley (10) 
 Andreas Duchesne (11) 
 Pieter Jan Verbruggen (8) 
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4. Commissies 

4.1. Jeugdcommissie 
Zie afzonderlijk jaarverslag  

4.2. Evenementencel 

Zie afzonderlijk jaarverslag 

4.3. Sporttechnische cel 
Net zoals vorig jaar werden de strikt sportieve zaken behandeld door de sporttechnische cel. Haar taak bestaat er 
in om de raad van bestuur raad te geven in sporttechnische zaken binnen de club, dit zowel voor “jeugd” als 
algemeen.  
Samenstelling sporttechnische cel jeugd:  

Coaches/trainers van de jeugdploegen olv Bjorn Denie en secretaresse Carine Duchesne 
Samenstelling sporttechnische cel algemeen:  

Bo Van Hoof, Ilja Cordon, Kurt de Meester, Franky de Meester, Pit Van Dyck, Marc Bocxstael, Bjorn 
Denie, Jari Hardies, en Maïté Dewinter. 
 

4.4. Selectiecommissie 
De selectie van de kern werd uitgevoerd door trainer-coaches Bo Van Hoof en Ilja Cordon, bijgestaan door Mitch 
Lenaerts.   

5. Cafetaria 
Ook dit seizoen werden op zaterdagnamiddag (13u00 - 18u) de “zondagnamiddagploegen” AKC A, B en C 
ingeschakeld voor de toogdienst.  
Op zondagvoormiddag (8u30-13u) konden we weer rekenen op 4 vrijwilligersploegen en 2 recreanten-ploegen die 
van 13u-19u werden afgelost door de gewestelijke ploegen AKC 2, 3, 4 en de junioren.  
De verschillende bestuurders hielden om beurten toezicht voor het ganse weekeinde en soms in de week. Voor 
avondwedstrijden en kerntrainingen waren Chris Van Riet, Sandra Kegeleers en Franky Van den Berg van dienst.  
In augustus konden wij een beroep doen op enkele bestuurders om de kantine open te houden. 
De bevoorrading was in handen van Franky Van den Berg, Franky de Meester en Chris Van Riet 

6. Sponsors 
Ook dit seizoen konden we rekenen op heel wat sponsors die er voor zorgen dat we de begeleiding en de 
organisaties op een semiprofessionele manier kunnen verzorgen. Deze sponsors maken deel uit van de "AKC 
ondernemersclub". We sommen de belangrijkste firma's op:  

 Luma 
 Casa Projects 
 JIS 
 Loodgieter Wim Harrus 
 Belfius 
 Copa Cava 
 Keurslager Didier & Barbara 
 Euro-Drive 
 Cebon Cibel fruit 
 R.P. Detavernier 
 Taverne Ter Rivierenhof 
 Bouwmaterialen Loyaerts 
 Aerenhouts Elektro 
 Bake & Cook by catering Kitty 
 Fritpaleis 
 Mokafina 
 Thuisverpleging Denie Bjorn 
 Transport Roadrunner container transport 
 Kantoor Theeus Marc verzekeringen - leningen 
 Azuleo Tegels 
 Hairroom Vanwauwe 
 Frituur centrum 
 Jako 
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7. Leden 
Ledenstatistiek op 30 juni 2020 (tussen haakjes verschil met vorig seizoen):  
 

Adherenten 43 (-8) 
Recreanten Dames 5 (+1) 
Recreanten Heren 5 (+1) 
Senioren Dames 34 (-5) 
Senioren Heren 40 (-6) 
U19 Meisjes 9 (-2) 
U19 Jongens 13 (+2) 
U16 Meisjes 4 (-3) 
U16 Jongens 5 (-7) 
U14 Meisjes 4 (-1) 
U14 Jongens 4 (+4) 
U12 Meisjes 9  (+3) 
U12 Jongens 6 = 
U10 Meisjes 6 (-1) 
U10 Jongens 7 (-1) 
U8 Meisjes 9 (+3) 
U8 Jongens 12 (+6) 
U6 Meisjes 14 (+3) 
U6 Jongens 10 (-2) 
Totaal K.B.K.B. 243 (+1) 
Steunende Leden 5 (=) 
Supporters 48 (-4) 
Totaal AKC 296 (-3) 

8. AKC sportief 

8.1. Begeleiding 

 AKC A en B: T1 Bo Van Hoof T1 Ilja Cordon T2 Mitch Lenaerts, begeleider/ploegleider Franky de Meester  
 AKC C: trainer-coach Mitch Lenaerts en ploegbegeleider Kristel Van Oeckel 
 Jeugdleiders en trainers: zie jaarverslag jeugdcommissie  

8.2. Resultaten 

VELD - 
EINDRONDE 

Reeks Plaats Punten Opmerkingen 

AKC/Luma A Topleague A 4e plaats 10 / 16 Enkel heenronde wgs Covid-19 
AKC/Luma B Topleague B 3e plaats 12 / 16  
AKC/Luma C Topleague C 4e plaats 8 / 12   
AKC/Luma 2 1e gew. A 2e plaats 10 / 14  
AKC/Luma 3 1e gew. C 1e plaats 9 / 12  
AKC/Luma 4 2e gew. A 8e plaats 4 / 16  

 
ZAAL Reeks Plaats Punten Opmerkingen 

AKC/Luma A Topleague A 3e plaats 16 / 28  
AKC/Luma B Topleague B 5e plaats 16 / 28  
AKC/Luma C Topleague C 1e plaats 22 / 24  
AKC/Luma 2 1e gew. B 2e plaats 22 / 24  
AKC/Luma 3 1e gew. E 7e plaats 4 / 28   

 
 De recreanten konden dit jaar opnieuw aantreden in een wedstrijdschema dat werd opgesteld door de K.B.K.B.      

Rob Dewinter was hier wederom organisator, coach en begeleider. 
 Jeugd: zie jaarverslag jeugdcommissie  
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8.3. Beker van België  
 

1/16e finale 13/09/2019 ASKC – AKC/Luma Veld  9 (13) - 30 

1/8e finale 20/09/2019 AKC/Luma – Leuven Veld 23 – 19 (21) 

1/4e finale 03/10/2019 Voorwaarts – AKC/Luma Veld 18 - 20 

Finale  Niet gespeeld wegens Covid-19   

8.4. Selecties (bron: Paula Verwimp, waarvoor dank!!) 

 
Nationale selecties  
  
Diamonds       Jari Hardies – Maité Dewinter 
 
U21:     IKF WKC - Siebe De Ley – Lars Huppertz 
U19 Kian Amorgaste - Raf De Ryck – Eline Denie 
 
U17 Luwis Van Camp – Kyan Van Bouwel – Vinnie Verholen 
 

9.  “Sportieve” organisaties 

9.1. Organisaties van de jeugdcommissie 
Zie verslag jeugdcommissie (AKC-flitsen) 
 

10. K.B.K.B. 

10.1. Medewerkers - alfabetisch (bron: leidraad KBKB) 

 Anny Blyweert: lid Scheidsrechterscomité (SC) 
 Marc Bocxstael: Comité Erebeker & Onderscheidingen (ERE) 
 Gilbert Bollaert: voorzitter Comité Spelregels (CS), lid Comité Reglementen (CR) 
 Franky de Meester: lid Comité Wedstrijdzaken (CWZ) 
 Frank D’Hooge: Voorzitter en Travel-Officer voor het Comité Evenementen en Organisaties (CEO), lid 

Comité Veiligheid (CVE) 
 Eric Duchesne: voorzitter Comité Sponsoring (SPONS) en lid Comité Subsidies (CV) 
 Thalia Duchesne: Voorzitter Comité Studentenkorfbal  (CSK) 
 Gerda Keyl: Lid Logistieke Cel Comité Topkorfbal (CTK) 
 François Springael: lid Comité Kwaliteitszorg (CKZ), lid Comité Ondersteuning Clubs (COC) 
 Eddy Van Hoof: lid Comité Spelregels (CS) 
 Chris Van Riet: secretaris Comité Laureatenjury (LAUR), lid logistieke cel Comité voor TopKorfbal (CTK), lid 

comité Ethisch Verantwoord Sporten (EVS), penningmeester Comité Evenementen en Organisaties (CEO) 
 Paula Verwimp: secretaris en lid logistieke cel Comité Topkorfbal (CTK), Secretaris Comité Evenementen en 

Organisaties (CEO) 
 Bea Zielens: Coördinator vergaderingen en contactpersoon reservaties bondsgebouw, Lid Comité 

Evenementen en Organisaties (CEO), lid Comité Marketing (MARK) 

10.3. Scheidsrechters 

 Klasse B: Eddy Mertens 
 Klasse C: Paul Boudiny, Erik Van Hove 
 Tom Goddefroy 
 Scheidsrechterbegeleider: Anny Blyweert 
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11. Clubblad + Website 
In jaargang 98 verschenen er 29 “AKC-flitsen” op 438 bladzijden en 3 nieuwsbrieven van telkens 8 bladzijden in de 
Corona-periode. De redactie van onze flitsen was zoals steeds in de kundige handen van Pit Van Dyck. Vanaf dit 
seizoen werden de flitsen enkel nog via internet bezorgd.  De andere harde werkers waren: Carine Duchesne en 
Rob en Christel Dewinter voor de jeugdflitsen. Zij kregen van de jeugdleiders of supporters de teksten voor de 
wedstrijdverslagen. 
Via www.akckorfbal.be kon iedereen die toegang heeft tot het internet informatie opvragen van onze club. Zo 
kunnen daar ook telkens de digitale versies van ons clubblad gelezen worden (Pit Van Dyck zette er wekelijks een 
nieuwe versie op). 

12. Personalia (Clubleden - periode 1/7/19-30/6/20) 

12.1. Geboorten 

 Noomi, dochter van Jiri Springael en Somchai Pueksanthia, geboren op 20.08.2019 
 Billie Bocxstael, dochter van Ann Janssens en Birger Bocxstael, geboren op 26.10.2019 
 Margot Duchesne, dochter van Eline Gabriels en Andreas Duchesne, geboren op 23.02.2020 

12.2. Overlijdens 

 Bob Allewijn (30-07-2019) 
 Raymond Van bosch (15.11.2019) 
 Yvonne Duchesne (29.03.2020) 

 
Marc Bocxstael 
Voorzitter 

 Martine Duchesne 
Secretaris 

 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 14 
 

CORONAMAATREGELEN 
 

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. 
 
2. MONDMASKER VERPLICHT 
Een mondmasker is verplicht van zodra je onze accommodatie 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 
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. 
 
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! 
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6. BESTELLINGEN ENKEL MET ONZE BESTELAPP 
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. 
 
ER MAG IN GEEN ENKEL GEVAL VOLK AAN ONZE TOOG STAAN. JE MAG ENKEL AFHALEN EN 
BETALEN OP DE DAARVOOR VOORZIENE PLAATSEN 
 
 
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 
 
3. geen smartphone? Vraag een registratieformulier achter 

onze toog, vul in en geef terug af achter de toog 
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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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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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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 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 
 
Onze toffe U6-groep blijft uitbreiden. Deze week verwelkomen we Charlotte Bocxstael, 
kleindochter van voorzitter Marc Bocxstael en jeugdsecretaris Carine Duchesne en petekindje 
van U6-trainster Anke Bocxstael. We wensen haar heel veel korfbalplezier bij onze vereniging. 
 
 
 

Berichtjes 
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. 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.  
 

JEUGDFLITSEN 

Charlotte 
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Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.   
 

Nog enkele praktische inlichtingen: 
Om zoveel mogelijk Corona-proof te kunnen werken hebben we per jeugdploeg een tijdslot voorzien zodat 
iedereen zo veel mogelijk in zijn/haar leeftijdsbubbel kan blijven:  
 10u30-11u30: U16 en U19 
 11u30-12u30: U14 (spelen thuis om 13u00 en 14u15) 
 12u00-13u00: U12 (spelen om 14u30 op Temse) 
 14u00-16u00: U8 en U10 
De prijsuitreiking is voorzien rond 16u30. 
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.  
 

4. 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 
 

5 Sintdoosjes 
 
Voor de prijs van €1 kan je een Sint-doosje kopen, €1 en altijd prijs. Lieve ouders 
en andere sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed hart en 
koop lootjes.  
 
 

6 Kledij 
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, 
regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op 
anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen kan ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn 
mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost 
€5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus. 
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 Koekjesverkoop 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. Vorige jaren werden de 
koekjes steeds aan de kopers geleverd tijdens het zaalseizoen omdat ons vorig clubhuis te ver van de parking 
verwijderd was. Op onze nieuwe locatie is de parking dichterbij en willen we graag vroeger beginnen met de 

koekjesverkoop. De eerste bestellingen moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) 
ten laatste op zondagavond 11/10. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit op 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265. 
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit 
seizoen een nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren in het WE van 24 
en 25 oktober. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze 

jeugduitstap. 
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8. 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 9/09 training U8+U10 
Za 12/09 Training 

Wedstrijdjes voor U8 (thuis om 14u) + U10 (op ASKC om 10u) 
Bijzonderheid: vriendjesdag: (aparte info via flitsen)  
Smullen: pannenkoeken 

U6  
U8+U10 
U6 

Wo 16/09 training U8+U10 
Za 19/09 Training U6 
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AKC/LUMA – testen (aparte info via flitsen) 
Smullen: hotdog 

U8+U10 
 

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

Wedstrijdjes voor U8 (thuis om 14u) + U10 (?) 
U6 
U8+U10 

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

Wedstrijdjes voor (op Hoevenen om 13u) + 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 (thuis om 14u) + U10 (?) 
Bijzonderheid: indien toegestaan: springkasteel 

U6 
U8+U10 

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

Wedstrijdjes voor (op Scaldis om 13u) + U10 (?) 
Bijzonderheid: mamakes+papakesdag (aparte info via flitsen) 

U6 
U8+U10 

Wo 21/10 Training U8+U10 
Za 24/10 Training 

Wedstrijdjes voor U8 (thuis om 14u) + U10 (?) 
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 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  
 

Zaterdag 12 september 2020 

Clusterwedstrijden U8 
14u00: U8: AKC/Luma - Hoevenen  
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Lange Lucas, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Van 
Hunskerken Samuel, Verdyck Timo 
Boonen Kato, De Meester Lin, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea, 
Springael Inky, Tossens Lio, Van Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Maite, Debby en Priscilla 
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Clusterwedstrijden U10 
10u00: U10: ASKC – AKC/Luma  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, De Rouck Thijs, Havermans Mathis, Heirman Lias, Lange 
Sander, Van den Eynde Sander, Van Hoof Ferre, Van Roey Bent, Verholen Lenny 
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe, 
Simons Pauline, Van de Velde Hana 
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar op het veld jeugdleiders: Jens, Sandra en Valerie 
Sportcomplex De Zeurt, Eksterdreef 10 2900 Schoten 

 
Oefenwedstrijd U12 

11u00: ASKC – AKC/Luma 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Liebaert Remi, Segers Jasper, Van 
Mieghem Finne, Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Amber, Jana, Erik en Marc 
Sportcomplex De Zeurt, Eksterdreef 10 2900 Schoten 
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC 
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost 
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen. 
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zeventiende koekjesslag, iedereen te 
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze 
genoeg dus!!  

 
We stellen dit jaar volgende keuzes voor: 

 Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
 Frangipanes (4 x 6 = 840 g) 
 Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr) 
 Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr) 
 Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g) 

Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van €7 
Voor de prijs van €8 kan je kiezen uit: 

 Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
 Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy box 
 Assortimentsdoos Koffie: 

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

 Assortimentsdoos Snacks: 
 Carré Confituur 47g x 4  
 Frangipane 50g x 5 
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2) 
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5  

 
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een 
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde 
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee. 

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

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 
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