
AKC-Flitsen                                                                     Pagina 1 
 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A:  18 - 22
 

Aanval:  Sayer (3) - Levi (3) - Eline (3) - Shari (1) 
Verdediging:  Lars (3) - Siebe (4) - Maite - Thalia 
Ingevallen: Jiska (1) - Jade 
Scheidsrechters: Van Goidsenhoven – Lauret (zwak) 
 

 

1 0 - 1 Britt schot  2 10 - 11 Eline vrijworp 

1 0 - 2 Daphne schot  4 11 - 11 Sayer schot 

5 1 - 2 Siebe schot  8 12 - 11 Siebe stip 

5 1 - 3 Glenn stip  9 12 - 12 Amy schot 

6 1 - 4 Britt schot  10 13 - 12 Levi schot 

8 1 - 5 Britt schot  13 14 - 12 Eline schot 

16 2 - 5 Jiska schot  13 14 - 13 Amy schot 

17 2 - 6 Jarni vrijworp  14 15 - 13 Lars inloop 

18 2 - 7 Jaro stip  16 16 - 13 Shari schot 

20 3 - 7 Levi schot  16 16   14 Jaro stip 

20 3 - 8 Jarni schot  20 17 - 14 Lars schot 

23 4 - 9 Siebe inloop  20 17 - 15 Elke onder paal 

24 4 - 9 Jaro stip  13 17 - 16 Daphne schot 

25 5 - 9 Sayer stip  25 17 - 17 Jaro schot 

26 6 - 9 Siebe stip  24 17 - 18 Glenn schot 

27 6 - 10 Glenn schot  28 17 - 19 Glenn schot 

27 7 - 10 Levi schot  29 18 - 19 Sayer stip 

27 8 - 10 Eline vrijworp  29 18 - 20 Sven schot 

33 9 - 10 Lars vrijworp  30 18 - 21 Glenn stip 

34 9 - 11 Glenn korte kans  34 18 - 22 Jarni schot 
 
 
 

MEISJES EN JONGENS VERLIEZEN VAN VENTEN EN VROUWEN 
Met de komst van Borgerhout/GW wisten we dat we ons mochten verwachten aan een harde partij, die net op het 
randje zou gespeeld worden en soms er ook wel over. We zouden daar “ballen” moeten tegenover stellen want we 
wisten ook dat het duo in het zwart veel te laks zou reageren. Spijtig genoeg bleek al vlug dat we gelijk zouden 
krijgen. 
 
We misten net als vorige week compleet onze start en stonden binnen de toen minuten al vier doelpunten in het 
krijt (1 – 5), de Zebra-girls waren heer en meester, bovendien viel Thalia al na 10 minuten uit met een kwetsuur 
en moest Jiska, die al in de C en in de B-ploeg had gespeeld voor de derde keer aan de slag. Laat ons zeggen dat ze 
het uitstekend deed en de vlot scorende Britt vanaf dan volledig lam legde. 
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Naarmate de eerste helft vorderde wisten we aan de achterstand te knabbelen en kwamen we net als de week 
voordien terug en hoe… We gingen er de tweede helft vlotjes op en over en kwamen van een vijf doelpunten 
achterstand op een 3 doelpunten voorsprong (17 – 14) en we dachten dat de wedstrijd binnen was. Daar dachten de 
Zebra’s anders over. Rood-wit viel volledig stil, Borgerhout/GW toonde meer maturiteit, speelde volwassener, 
profiteerde van de laksheid van de scheidsrechters, zij speelden als leeuwen en wij konden daar enkel welpjes 
tegenover zetten. We scoorden in de laatste 15 minuten slechts 1 keer en daar win je nooit een wedstrijd mee. Ook 
nu kwamen we weer niet aan 20 doelpunten en het zal moeilijk zijn om matchen te winnen als we de twintig niet 
halen. 
 
Laat ons stellen dat we opnieuw een degelijke wedstrijd speelden, dat we waarschijnlijk vergaten om enkele 
prijsschutters van de bank te halen en dat Borgerhout/GW uiteindelijk verdiend won, voornamelijk ook door het 
grote dames doelpuntenaantal (7) – in het verleden hét zwakke punt van de Zebra’s) en het uitstekende 
verdedigende werk van een 44-jarige, Sven Vervloet, die ons een lesje gaf in wilskracht. 
 
VOLGENDE WEEK AL DIRECT D-DAY 
Door twee nederlagen op rij staan we op een gedeelde laatste plaats. We gaan volgende week op bezoek bij Ri4A en 
laat dat nu net een ploeg zijn die ons niet écht ligt. Er zal dus alles aan gedaan moeten worden om de punten mee 
te brengen van de andere kant van de Ruggeveldlaan om het ons niet nodeloos moeilijk te maken. Geloof in eigen 
kunnen zal noodzakelijk zijn en we zouden het bijzonder appreciëren als we weer niet van minuut 1 op 
achtervolgen worden aangewezen. 
De week nadien komt Sikopi naar het Rivierenhof en we moeten trachten om een 4 op 8 te halen. Als dat lukt zijn 
we vertrokken. 
 
SORRY LARS 
Langs de lijn staan, aangesproken worden door Jan en Alleman en ook nog doelpunten noteren, het gaat niet altijd 
samen. Dat werd vorige week zondag bewezen op Boeckenberg. We hebben enkele keren moeten vragen voor een 
tussenkomst qua doelpunten. Wie heeft het vorige doelpunt gemaakt, wie miste die strafworp,… en blijkbaar 
hadden de personen rondom mij ook niet altijd even goed opgelet en gaven verkeerde info door. Daardoor stond er 
vorige week in het verslag dat Lars een stip miste, terwijl hij helemaal geen stip heeft genomen en bovendien 
werden er twee treffers teveel toegekend aan Rick. Hij maakte er geen 11 maar 9 waaronder 2 stippen. Nog altijd 
meer dan genoeg, dat wel. Het leek alsof Lars er elf had tegen gekregen en dat was helemaal niet het geval. Mea 
culpa Larske, vanaf deze week ga ik dus met niemand nog een gesprek aan tijdens de wedstrijd maar let ik op wie 
de doelpunten scoort. 

Pit 
 

AKC/LUMA C  -  Borgerhout/GW C : 16 – 13 
 
Aanval: Kevin, Quiten, Rubi, Amber 
Verdediging : Aaron, Wim, Jiska, Famke 
Res: Yent’l, Brend, Peter 
 
Eerste helft                                                     Tweede helf 
1   -   0             Quinten shot                           10  -   9            B/GW shot 
1   -   1             B/GW shot                               11  -   9            Jiska shot 
2   -   1             Jiska shot                                11  -  10           B/GW shot 
2   -   2             B/GW shot                               12  -  10           Quinten shot 
3   -   2             Amber shot                              13  -   10          Aaron shot 
3   -   3             B/GW shot                               13  -   11          B/GW shot 
3   -   4             B/GW shot                               14  -   11          Quinten inloop 
3   -   5             B/GW shot                               15  -   11          Quinten shot 
4   -   5             Quinten stip                            15  -   12          B/GW shot 
5   -   5             Amber shot                              16  -   12          Wim shot 
5   -   6             B/GW shot                               16  -   13          B/GW shot 
6   -   6             Jiska shot 
6   -   7             B/GW shot 
7   -   7             Kevin shot 
8   -   7             Jiska shot 
9   -   7             Wim shot 
9   -   8             B/GW shot 
10 -   8             Quinten shot   
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Onze C’tjes hadden er echt zin in vandaag.  Dat kon je al merken bij de bespreking en zeker nadien bij de 
opwarming.  Er werd dadelijk met een serieus tempo ingelopen en ingeschoten.  Ik kreeg er een goed gevoel bij. 
Onthou dit voor de volgende wedstrijden, dit is de manier hoe je een wedstrijd moet voorbereiden.  Knap allemaal!  
Borgerhout stond er zeker ook met een sterk achttal.  De eerste helft kon je dat merken aan de inzet van beide 
ploegen.  Het was een dubbeltje op zijn kant.  In het begin van de eerste helft namen wij een goede start, maar bij 
3-3 sputterde onze scoremachine even. Om vanaf 7-7 terug de bovenhand te nemen, met als resultaat een mooie 
10-8 voorsprong bij de rust. 
 
In de tweede helft lieten we zien hoe sterk je kan zijn als je met z’n vieren in het vak samen wil spelen. Mooie 
combinaties, minder balverlies door slechte passing, tijd nemen wie je het beste kan aanspelen om een kans te 
nemen of de steun te belopen. Top!  We liepen uiteindelijk 4 doelpunten uit en je kon voelen dat het lontje bij 
Borgerhout stilaan begon te doven. 
 
Je zal merken in het score verloop, dat er van de 29 doelpunten, 27 gescoord werden met shot, 1 stip en 1 inloop.  
Wat zeker en vast wil zeggen dat het shot op scherp stond, maar dat de spelers/sters veeeeel te weinig inside zijn 
gegaan.  En dan was die ene inloop nog vlak na de rust, toen ik het nog gevraagd had tijdens de rust aan enkele 
spelers.  Als je een wedstrijd aanvangt, kan je best ineens veel druk inside trachten te brengen, waardoor je 
verdediger alert zal zijn om zeker geen inside tegen te krijgen, waardoor je veel vrijer tot shot zal kunnen komen 
en meer tijd zal kunnen nemen om geconcentreerd te doelen.  Volgende keer toch even over nadenken. 
Met deze overwinning hadden we een mooie voorzet gegeven.  AKC B had de wedstrijd van heel nabij gevolgd met 
als resultaat ook een hele knappe partij van onze B’tjes met winst als gevolg.  Spijtig genoeg kon AKC A daar geen 
3 op 3 van maken. 
 
Namen noemen in een verslag doe ik niet graag.  Ik wil niemand vergeten.  Over deze wedstrijd kan ik enkel 
zeggen dat het een knappe teamprestatie was en ik hoor jullie al denken, “als we vorige week tegen Boeckenberg 
maar zo hadden…”, dat moeten jullie dan in de terugronde tegen Boeckenberg maar eens tonen. 
Knappe match heel de ploeg, van IEDEREEN. 

Frank 
 
 

Spreuk van de Weuk  
We schuiven het niet op de lange baan, 

onze eerste overwinning komt er heus wel aan !! 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

SIKOPI U19 A AKC/LUMA U19 A 6 36 

BORGERHOUT/GW U16 B AKC/LUMA U16 A 12  6 

CATBA U14 A AKC/LUMA U14 B 4  3 

KCBJ U14 A AKC/LUMA U14 A 1  22 

THE VIKINGS U12 A AKC/LUMA U12 B 1  8 

MINERVA 2 AKC/LUMA 2 5  0  ff 

KWIK 2 AKC/LUMA 3 11  11 

AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C 16  13 

AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B 22  15 

AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A 18  22 
 

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 2 OKTOBER 
20:30 u: RIJKO 2 - AKC/LUMA 2  
Everaert Debby - Schoonvaere Sandra - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy - Vanherck 
Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Deloffer Jenthe - Duchesne Andreas – Mollet Simen 
 

ZONDAG 4 OKTOBER 
 

15:30 u: RIVIERA A - AKC/LUMA A  

14:00 u: RIVIERA B - AKC/LUMA B 
12:40 u: RIVIERA C - AKC/LUMA C  
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - Grootaert 
Yent’l - Leprince Shari - Merckx Jana - Nevejans Chaya - Peeters Steffi - Remeysen Rubi - Rottiers Jade - Wellens 
Famke 
Campsteyn Aaron - De Ley Siebe - De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Dewinter Quinten - Harrus Wim - 
Huppertz Lars - Huybrechts Demy - Jobe Sayer - Simoen Brend - Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi - Van 
Herck Robbie 
 
 

BERICHTEN 
 
 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Deze week al iets meer overwinningen, het gaat dus de goede kant uit.  
De A-ploeg verloor van Borgerhout/GW, B en C wisten echter hun eerste punten binnen te halen. Tot onze grote 
ergernis moest AKC/Luma 2 forfait geven wegens een tekort aan dames. Er was niemand van onze jeugdploegen 
bereid om aan te vullen. Het zou nochtans een eer voor jullie moeten zijn als je in een dergelijke ploeg MAG 
meespelen. De volgende keer graag een beetje meer enthousiasme. AKC/Luma 3 kon voor de tweede 
achtereenvolgende week niet winnen, maar wist wel een punt te halen op het sterke Kwik.  
Bij de jeugd was er een monsterscore voor onze U19-ers, een nederlaag voor de U16 en U14B, maar wisten onze 
U14A en U12B ruim te winnen. Het gaat dus de goede kant op. 

Pit 
 

2. SAMEN OPRUIMEN IS OOK TEAMWORK! 
We moeten vaststellen dat het opruimen van het materiaal na een wedstrijd blijkbaar het werk is van enkelingen. 
Ook dat is teamwork en moet door de hele ploeg (A en B) gedaan worden. Het werk over laten aan anderen, die het 
wel zullen doen omdat ze nauwer bij de club betrokken zijn, is niet de juiste ingesteldheid. Plezante antwoorden 
als “Ik heb de lijnen al opgerold” zijn niet aan de orde. Bij een volgende thuiswedstrijd van de kern zouden we gaar 
zien dat IEDEREEN meehelpt en niet direct teleurgesteld naar huis trekt. 
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3. LOTTO 
Nummer: 8 
Winnaars: fam.Francken en Bert Lauwers 
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 
Amorgaste Serge 5 10  Keyl Gerda 10 20 
Bedeer Sam 14 20  Leprince fam 39 10 
Bocxstael Katrien 40 20  Luypaers Ingrid 7 10 
Boudiny Kim 35 10  Padin Maria 20 20 
Cambré fam 27 20  Pals Tania 32 10 
Claes Ronny 6 20  Pooters Kim 9 20 
Coeckelberghs Lisbeth 9 20  Robberechts Emiel 43 20 
Cortois fam 15 20  Schellens Eric 27 20 
Covents Shirley 42 20  Van den Berg Jessy 41 10 
de Boer Nancy 37 20  Van den Eynde Anita 4 20 
De Ley fam 19 20  Van Hecke Patty 20 20 
De Prins Patrick 3 en 33 40  Van Hoof Eddy 13 20 
De Rouck Marijke 14 20  Van Mieghem Sven 23 10 
Dillen Dirk 19 20  Wellens fam 33 20 
Fernande Liliane 17 20  Wittebolle Lieve 42 20 
Hermans Ann 4 10     
Jobe Sayer 12 20     
 
4. PRONOSTIEK 
Winnaars: Monique Vleminckx 
Bedrag: € 57,10 
 
5. KLEDIJ AKC/UMA 
De kledij van AKC/Luma voor de verschillende ploegen mag niet onderling uitgeleend of doorgegeven worden, 
anders heb ik daar geen overzicht meer over. Ik schrijf alles op wat er gegeven is en wat er terugkomt. Gelieve de 
oude kledij dringend terug in te leveren, waarvoor dank. 

Sandra Verlinden 
 

6. MAAK GEBRUIK VAN ONZE SPLINTERNIEUWE LOCKERS 
Geen handtassen, portefeuilles, gsm's en andere waardevolle voorwerpen meer in de kasten achter de toog leggen 
of afgeven aub, gebruik daarvoor de LOCKERS in de gang! Super handig, de gebruiksaanwijzing vind je op de 
lockers zelf. 
 
7. 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 
 

8. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO 
Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij 
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club 
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging. 
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt 
voor de moeite. 

Pit 
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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 
 
10. ONZE JONGSTEN WAREN ZONDAG EEN VOORBEELD 
We zagen zondag tijdens de wedstrijd van onze fanions onze jongste jeugd gezamenlijk supporteren, ook als het 
niet liep zoals we wilden. Zij bleven er de schwung inhouden met hun “Defense”, “We hebben A, we hebben een K, 
we hebben een C” en “Allez de rooie”. Schitterend van onze jongsten! 
Top hoor gasten, dit wordt zonder enige twijfel bijzonder geapprecieerd door onze fanions, zij trekken zich daaraan 
op. We hopen ook de volgende weken op jullie vocale steun te mogen rekenen. 

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

10/10/2020 0:00 TEMSE U12 C AKC/LUMA U12 B Temse (kunstgras) 

10/10/2020 14:00 VOORWAARTS U14 A AKC/LUMA U14 B Voorwaarts (kunstgras) 

10/10/2020 14:00 TEMSE U19 B AKC/LUMA U19 A Temse (kunstgras) 

10/10/2020 16:00 TEMSE U19 A AKC/LUMA U19 B Temse (kunstgras) 

11/10/2020 11:45 AKC/LUMA U12 A SCALDIS U12 A AKC (kunstgras) 

11/10/2020 11:00 LEUVEN U14 A AKC/LUMA U14 A Leuven (kunstgras) 

11/10/2020 10:30 AKC/LUMA 2 ASKC 2 AKC (kunstgras) 

11/10/2020 11:15 AKC/LUMA 3 BORGERHOUT/GW 2 AKC (kunstgras) 

11/10/2020 15:30 AKC/LUMA A SIKOPI A AKC (kunstgras) 

11/10/2020 14:00 AKC/LUMA B SIKOPI B AKC (kunstgras) 

11/10/2020 11:00 AKC/LUMA U16 A VOBAKO U16 B Spartacus (Kunstgras) 
 

TOOGPLOEGEN 
 
 

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 
 

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 
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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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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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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 
 

Berichtjes 
Door het vieze Covid-beestje waren wij genoodzaakt om onze vriendjesdag en de 
AKC-testen niet te laten doorgaan maar daarom niet getreurd: deze activiteiten 
krijgen zeker een nieuwe datum! Lees dus steeds aandachtig onze flitsen. 
 

1. Data lopend seizoen (onder voorbehoud) 
10/10/20210 Vriendjesdag 
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!!! 
Momenteel zitten we nog niet aan 1/3e van het beoogde resultaat, wat zoals jullie misschien nog wel weten 1921 
was. We zagen bedragen binnenkomen van de U19-ploeg, van sommige U12-ers en een enkele U14, U10, U8 en 
U6-speler. Dat moet beter kunnen. Doe nog snel een poging zodat we toch wat dichter bij het einddoel komen!!!! 
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. Het opgehaalde geld mag gestort worden op rekeningnummer van AKC: 
BE46 0680 7200 4036. 
 
3 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.  
 
 

4 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/ 

 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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5 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. 
 
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.  
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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 30/09 Training U8+U10 
Za 3/10 Training, daarna korfbal- en korfbalkoningin 

Wedstrijdjes voor U8 (op Hoevenen om 13u) + U10 (op Hoevenen om 14u) 
Smullen: frietjes 

U6 
U8+U10 
 

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

Wedstrijdjes voor U8 (thuis om 14u) + U10 (thuis om 14u) 
Bijzonderheid: springkasteel 

U6 
U8+U10 

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

Wedstrijdjes voor (op Scaldis om 13u) + U10 (op Scaldis om 14u?) 
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 (thuis om 14u) 
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  
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Zaterdag 3 oktober 2020 

Clusterwedstrijden 
 
13u00: U8: AKC/Luma - Hoevenen 
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Lange Lucas, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, 
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 
 
14u00: U10: Hoevenen - 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 
Hoevenen KC: Populierenlaan,  90 2940 Hoevenen  

 

Competitie 
 
11u00: U12 Afd 1A: Vobako A – AKC/Luma A 
15u30: U12 OZ A: AKC/Luma B – Catba B 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
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: 3 kwartier op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Amber, Jana, Erik en Marc 
Vobako (Kunstgras) Molenstraat , 2460 Lichtaart, Belgium 
 
13u00: U14 Afd.1A: AKC/Luma/Spartacus A – Neerlandia A (op de velden van Spartacus) 
14u15: U14 Afd.1B: AKC/Luma/Spartacus B – Hoboken/Mercurius A (op de velden van Spartacus) 
 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries, Van Alstein Thobo, 
Verholen Jarri, Vermeylen Per, Wellens Bram 
Aarts Marie, Abatouy Hanae, Ceelen Ella, De Meester Fen, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Noens Lisa, Somers 
Youna, Traets Laura, Vinck Floor 
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Kim, Kenny, Geert 
Spartacus (Kunstgras) Ruggeveldlaan 486 , 2100 Deurne, Belgium 
 
15u30: U16 Afd 1C: Kwik A - AKC/Luma/Spartacus 
Ceelen Lowie, Ivens Izaak, Van Alstaein Lucas, Van Camp Kamiel 
De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Brend S, Steven, Mitch 
Kwik (Kunstgras) Fortsteenweg 111 , 2170 Merksem, Belgium 
 
14u30: U19Afd 1B: AKC/Luma A – Vobako A 
De Prins Renzo, Ernst Davidts, Fabri Brend, Lauwers Rune, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen 
Vinnie 
Audenaert Lotte, De Ryck Lotte, Haghebaert Zoë, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke 
Bijeenkomst: een uur op voorhand klaar op het veld Jeugdleiders: Aaron, Eddy, Bjorn 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U8 
 
Temse-HMKC-AKC/Luma 
Na heel  lang trainen, konden we zaterdag dan toch onze eerste matchen gaan spelen met twee ploegjes. Hier 
hadden we allemaal zo lang naar uitgekeken!!! We maakten twee ploegjes, zodat we drie matchen konden spelen 
met elk team. 
 
Ploeg “rood” bestond uit : Louiz, Marie, Kato, Loui en Fien. Zij speelden de eerste match tegen Temse. Er werden 
heel mooie passen gegeven, zoals we al die weken hadden getraind en scoorden wel 7 keer. Louiz, Kato en Fien 
vonden de mand en scoorden hun eerste goals van dit seizoen. Loui was de onderschepper van dienst. Zij sprong 
telkens tussen haar dame en de bal en zorgde ervoor dat we telkens opnieuw konden aanvallen. Ook Marie speelde 
al knap mee.  
 
Hierna speelde de “rode” ploeg tegen HMKC. Dit waren 4 jongetjes en het ging allemaal iets sneller. Scoren was 
moeilijker deze match. Enkel Fien scoorde met een knap ver schot, nadat HMKC al had kunnen scoren. We gaven 
deze match te veel passen naar de jongens van HMKC ipv naar onze spelers. We hadden nog enkele kansen, maar 
kregen de bal niet meer door de mand. We probeerden ook met een inloper, maar vergaten af te werken. 
 
Ploeg “wit” waren Thore, Lin, Pim, Louise en Nina. Zij speelden eerst tegen HMKC. Lin kon 2 keer scoren, maar 
ook HMKC deed dit en dus speelden we de eerste match gelijk. Ook bij deze ploeg werden al heel wat knappe 
aanvallen gezien. Voor de tweede match mochten zij tegen Temse. Tijdens deze match was het Thore die de goals 
maakte. Hij scoorde twee keer. Er werden al wat inlopers geprobeerd, maar jammer genoeg konden we daar niet 
mee scoren. Verdedigen deden we als de besten, want Temse kon niet tegenscoren. Pim, Louise en Nina gaven heel 
knappe passen, maar hun kansjes gingen er jammer genoeg niet in. 
 
De laatste match van vandaag speelde team “rood” tegen team “wit”. Zoals op training speelden we dus tegen 
mekaar. De witten waren meteen wakker. Zij gaven heel snelle passen, waardoor de roden hun tegenstanders 
soms wat kwijt waren. Vooral Lin vond de mand heel snel en Thore maakte een knappe inloper (hoewel het 
bovenhands gegooid was  ). Tijdens de tweede helft was team “rood” wakker geschud en wisten zij enkele mooie 
aanvallen op te zetten. Kato kon 1 ervan belonen met een mooie goal.  
 
Het was een heel leuke middag, we vonden het vooral super om te zien hoe enthousiast iedereen was, hoeveel jullie 
al hebben geleerd dit seizoen en dat jullie iedereen lieten meespelen. Af en toe moeten we nog iets beter kijken 
naar wie we best de pas geven, iets sneller passen en onze passen iets strakker geven. We weten weeral wat te 
doen woensdag op training!!! We oefenen zeker ook nog op het roepen voor de wedstrijd . Bedankt aan Temse 
dat we nog mochten komen en ook aan de ouders om zich last minute nog aan te passen aan de veranderingen…  
 
Volgende week staan de volgende matchen op de planning en kunnen we hopelijk met allemaal laten zien wat we 
al kunnen!!!  
 

Fiere coachen 
Priscilla en Debby 
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U19A 
 
 
Sikopi  – AKC/Luma  : 6 - 36 (3 - 20) 
Dames : Femke 2 – Lotte DR 1 - Zoë 9  – Kadisha 1   (Nina) 
Heren : Vinnie 11 – Brend 5  – Ernst 3 – Rune 4  (Luwis – Renzo – Kyan) 
 
EINDELIJK, onze eerste officiële match sinds maart. Veel te lang geleden maar ja, het kroontje bepaalt ons leven 
sindsdien.  Hopelijk kunnen we al zeker het veld op een redelijk normale manier afwerken, maar dat we af en toe 
opnieuw eens zonder match zullen zitten daar mag je zeker van zijn. Daarom is het spijtig dat we niet vroeger zijn 
gestart aan de competitie want hoe gaan we dergelijke pauzes inlassen ?  
 
Het eerste verslag van het jaar is tevens het moment voor een vooruitblik en een kleine terugblik. Vorig seizoen 
eindigden we officieus op de 2de plaats en we zagen ondertussen 5 basisspelers vertrekken. Kian wil zich verder 
ontwikkelen naast zijn broer, trouwens hopelijk snel terug tussen de lijnen topper zodat we kunnen genieten van 
je kunsten op het veld, maar dan wel tegen andere ploegen hé. Eline, Famke en Brend hebben iets vroeger de 
groep verlaten om zich verder te ontwikkelen in de kern, succes, en Loran is “De Overpoort” aan het onveilig 
maken: ook daar succes kerel. 
 
Wij zagen dan wel Air Davidts  terug komen, na een jaartje heeft die beseft dat Korfbal toch wel iets heel moois 
heeft wat Basketbal niet heeft, blij je terug te zien. We werden ook versterkt door Rune en Lotte A vanuit de U16 
zodat we toch goed gewapend zijn om dit jaar te knallen en verder te ontwikkelen. We zouden AKC niet zijn 
moesten we daar ook geen resultaten aan koppelen. Mee doen voor de prijzen en het Vobako en Temse, de 2 
topfavorieten van het jaar, heel zwaar maken en wie weet … dit combineren met je verder ontwikkelen is het doel 
van dit jaar. 
 
Spijtig genoeg start de competitie voor ons een beetje in mineur. We wisten dat het heel krap zou zijn om onze B-
ploeg op de been te houden met maar 8 dames en aanvulling vanuit de U16 maar als er dan plots 2 dames op het 
laatste moment beslissen om andere wegen op te zoeken wordt het onmogelijk. Hierdoor hebben wij met veel pijn 
in het hart moeten beslissen om die terug te trekken en nog een veel moeilijkere beslissing om tegen 3 jongens te 
moeten zeggen dat we geen speelgelegenheid meer hebben. Hopelijk komen er voor hen nog oplossingen uit de bus 
zodat ze hun hobby met evenveel passie kunnen blijven uitoefenen: Matthias, Peter en Matti we hopen het van 
harte. 
 
Over de wedstrijd van vandaag kunnen we kort zijn.  Die was er niet. Zonder echt goed af te werken, op enkele 
uitzonderingen na, winnen we met 30 doelpunten verschil en knallen we er toch 36 binnen. Dit kan je dan enkel 
een doorgedreven schottraining noemen en zoals vorig jaar al aangegeven missen we het nationaal tornooi (in deze 
tijden uiteraard niet anders mogelijk, maar …).  Als ik ga kijken naar de andere uitslagen in onze reeks waar 
Vobako iedereen naar huis knalt dan weten we dat er nog meer van dergelijke wedstrijden zullen aankomen. Ik 
heb een vermoeden dat bij de bond de 2 kaartjes met de namen AKC en Vobako aan elkaar kleven.  Wel leuke en 
harde duels dus kijken we uit naar volgende week want dan is er de 1ste test van het jaar. Niet belangrijk, maar dit 
zal wel een indicatie geven waar we werkelijk staan op dit moment. Woensdag nog wat finetunen in een oefenpot 
tegen BKC en volgende week 1ste topmatch van het jaar. We love it. 
  
 

One team 
DN 
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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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