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1. WOORDJE VOORAF
Het is ondertussen weeral 2 maanden geleden dat we nog eens een AKC/Luma-Flitsen hebben uitgegeven wegens
Covid-19. De voorbije twee maanden hebben enkel en alleen onze U6, U8, U10 en U12-ers zich nog kunnen
uitleven en mogen bezighouden met korfbal. Voor al de rest was er… NIETS. Er waren geen wedstrijden, geen
trainingen, geen evenementen en onze leden mochten niet naar onze kantine komen. Triestig, niet meer dan dat
en het wordt er de komende weken/maanden waarschijnlijk niet beter op. In deze donkere dagen is het bijzonder
moeilijk om zonder familie en vrienden feestdagen te vieren, maar we doen er alles aan om het toch zo gezellig
mogelijk te maken.
Nadat we de competitie 2019-2020 al vroegtijdig hadden moeten beëindigen door Covid-19 werd ook deze van
2020-2021 gestopt. Geen zaalkorfbal en geen hervatting van de veldcompetitie. Dit laatste ten vroegste in februari,
dat willen we trouwens nog eerst zien. De coronacijfers doen het absoluut niet goed en i.p.v. versoepelingen zou het
wel eens goed kunnen dat er verstrengingen aankomen. We hopen nog altijd het beste en dat is dat we de
veldcompetitie van dit seizoen toch nog kunnen hervatten vanaf maart.
Ondertussen mogen we nog steeds niet naar onze kantine komen, kunnen we niks gaan eten en niks gaan drinken,
zien we onze vrienden en familie nog nauwelijks en toch hopen we dat het met de komst van het vaccin in 2021
allemaal terug in orde komt en dat we ons normale leven terug kunnen hervatten. We kijken ernaar uit om samen
met jullie, onze vrienden, terug pinten te kunnen pakken aan de toog. Hou nog even alle maatregelen vol en maak
er het beste van tijdens de komende feestdagen. En ook al zal er deze keer voor het eerst in vele jaren geen
AKC/Luma nieuwjaarsreceptie zijn, toch wil de raad van bestuur jullie het allerbeste wensen voor het komende
jaar. We hopen dat jullie alsnog een gezond en sportief 2021 zullen krijgen.
Hopelijk tot binnenkort.
Pit
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AKC100 – VIRTUELE ERVARING
Vanaf 21 december a.s. tellen we nog precies 4 maanden af
naar onze 100ste verjaardag: op 21/04/21 blazen we de
kaarsjes uit. Omdat er heel wat minder activiteiten mogelijk
zijn in de kerstperiode wegens het vervelende COVID-19beestje, wilden we onze leden en sympathisanten toch laten
meegenieten van wat er allemaal in het AKC-archief te
vinden is. Daarom lanceren we op die dag de AKC100website.
Deze site is momenteel nog afgesloten voor het publiek en
zal pas maandagavond 21/12/20 om 21u worden
opengesteld. Vanaf dan kan je daar gaan grasduinen!
We sturen die dag de link door met de nodige instructies.
Je zal er oude foto’s en zelfs filmpjes terug kunnen vinden.
De stambomen die we eind 2019 aan jullie hebben
opgevraagd met eventueel bijhorend fotomateriaal kan je
ook doorzoeken.
De criteria om de stamboom op te maken waren:
- minstens 3 generaties AKC-leden van dezelfde familie binnen één tak of
- minstens 10 AKC-leden van dezelfde familie binnen één tak of
- een familie- of partnerrelatie met iemand van de bovenstaande takken
Als je ook in aanmerking komt, laat het dan zeker weten. We kunnen je na
onderzoek mogelijk nog mee opnemen met jouw familie. Mocht je nog interessant
materiaal hebben dat je met ons wil delen, neem dan contact op met Agnes de
Boer (agnes.de.boer@telenet.be) of Eric Duchesne (eric.duchesne@telenet.be).
Indien je bepaalde informatie storend vindt, kan je deze personen ook benaderen
om aanpassingen aan te vragen.
In de maanden nadien zal er nog inhoud aan worden toegevoegd. Dat zal je
kunnen opvolgen in het online logboek.
Nog enkele dagen aftellen dus!
Met vriendelijke groeten,
Namens de “AKC 100” projectgroep
Eric Duchesne
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3. SPORTKAMPEN
Afgelopen zaterdagnacht werden de inschrijvingen officieel geopend voor de verschillende sportkampen in 2021.
We ontvingen al bijna een goede 165 inschrijvingen sindsdien waar we uiteraard al zeer tevreden mee zijn. Er zijn
echter nog voldoende plekken die kunnen ingevuld worden! We bereiken ook niet iedereen (jammer genoeg) via
onze website… Daarom de vraag of jullie, als club, aub via jullie interne kanalen ook mee ons sportkampen willen
promoten?!
https://www.korfbal.be/?oid=1126&pid=30902&aid=146415&lg=2
Alvast bedankt en hopelijk mogen we vele jeugdkorfballers verwelkomen op onze kampen! #togetherforkorfball
Sportieve groeten,
Stefaan Segers, Sporttechnisch coördinator

4. ANTWERPEN GASTSTAD EK KORFBAL IN JUBILEUMJAAR 2021

Het Europees Kampioenschap korfbal wordt in 2021 in Antwerpen georganiseerd door de Koninklijke Belgische
Korfbalbond (KBKB) en de Internationale Korfbal Federatie (IKF) en zal één van de hoogtepunten worden in de
viering van het 100-jarig bestaan van de Belgische federatie.
Oorspronkelijk had het EK in het najaar 2020 moeten plaatsvinden (het EK wordt immers vanaf 2014 tweejaarlijks
georganiseerd; voor 2014 was dit om de 4 jaar) exact 100 jaar nadat het als demonstratiesport op de Olympische
Spelen in Antwerpen op het programma stond, maar de covid-pandemie maakte dat vrijwel de hele internationale
kalender met een jaar werd opgeschoven.
Voor de KBKB is het door deze omstandigheden leuk meegenomen om dit evenement dan in het jubileumjaar zelf
te kunnen organiseren en dat in de stad waar de eerste regels van het Belgische korfbalverhaal geschreven
werden.
Het Europees Kampioenschap voor A-landen wordt betwist door de beste 8 Europese landen:
België – Catalonië – Duitsland – Hongarije – Engeland – Nederland (uittredend Europees kampioen) – Portugal Tsjechische Republiek
Het EK vindt in het najaar plaats van 25 tot en met 30 oktober 2021. Op de vooravond van het tornooi wordt er
een test-event georganiseerd waarbij ook de G-werking binnen het korfbal wordt belicht. De voorronde wedstrijden
worden gespeeld in het Boeckenberg Sportcenter op maandag 25/10 tem woensdag 27/10. Donderdag 28/10 is een
algemene rustdag. Op vrijdag 29 oktober volgen dan de halve finales en op zaterdag 30 oktober wordt beslist over
de Europese titel. De eindfase van het tornooi op vrijdag en zaterdag wordt afgewerkt in de Lotto Arena in
samenwerking met Stad Antwerpen.
Yves Daelmans

5. NIET-KORFBALLERS OP ONS TERREIN – BLIJVEN BELLEN A.U.B.

De afgelopen weken zien we weer meer en meer niet-leden op onze velden sporten. Even duidelijk maken
(voornamelijk voor onze vrienden van de Provincie): de raad van bestuur van AKC/Luma heeft daar zeker en vast
geen toelating voor gegeven en we willen dan ook geen niet-leden op onze velden zien!
Indien dit toch het geval is willen we ieder van jullie verzoeken om niet het recht in eigen hand te nemen, niet in
discussie te gaan met zij die zich op onze velden bevinden maar onmiddellijk onderstaande 3 nummers te bellen en
door te geven dat er door niet AKC-leden op onze velden wordt gesport en dat daar dringend iets moet aan
veranderen.
Blijven volhouden is de boodschap, ooit zal men het bij de Provincie wel eens door hebben dat het noodzakelijk is
om een hek rond onze velden te zetten.
Het kan niet zijn dat wijzelf niet op onze velden mogen wegens Covid-19 maar dat er wel niet-korfballers van onze
velden gebruik maken zonder mondmaskers, in veel te grote groepen en hun vuil achter laten op onze velden.
Schandalig! Zijn we daarom moeten verhuizen van onze vorige locatie naar hier?
Dus een vraag aan ieder van jullie die een overtreding vaststelt: bel volgende nummers:
 Rivierenhof: 03 360 52 18
 Alain Geerts: 0487 58 31 50
 Politie Unolaan: 0800 123 12
Raad van Bestuur

7. OVERLIJDEN
Vorige week overleed Helene Dries, moeder van Agnes, Rosita, Georgette en Nancy. De begrafenis is ondertussen
al voorbij. Wij wensen de familie de Boer bij deze onze innigste blijken van deelneming aan tijdens deze voor hen
bijzonder moeilijke en zware tijden. Zij had al eeb respectabele leeftijd maar dat maakt het verlies er niet minder
om.
Pit
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8. LOTTO
24/10:
31/10:
07/11:
14/11:
21/11:
28/11:
05/12:
12/12:

Nummer: 17
Winnaars: Liliane Fernande en Kenny Huppertz
Nummer 44
Winnaars: Valerie Caudron en Simonne Debève
Nummer 25
Winnaars: Duchesne Thalia en Mireille Pellis
Nummer 3
Winnaars: Duchesne Andreas en Patrick De Prins
Nummer 43
Winnaars: Christel Hufkens en Emiel Robberechts
Nummer 6
Winnaars: Martine Duchesne en Ronny Claes
Nummer 8
Winnaars: Bert Lauwers en fam. Francken
Nummer 45
Winnaars: Jens+Priscilla Van Hoof en fam. Denie

We hebben twee extra nummers vrij: 27 en 33. Heb je interesse? Laat maar weten aan Carine.
(C.Duchesne@telenet.be).

9. KOEKJES

De tweede levering van onze lekkere AKC-koekjes zal gebeuren in het WE van 20 en 21 maart. Je kan bestellen
via Twizzit op https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265.
Voor meer informatie kijk ook in de jeugdflitsen..

10. NIEUWE LEDEN
Volgende nieuwe leden kunnen we bij AKC verwelkomen:

Otte Vinck (°23-08-2015) - U6

Jorijn Vaerenberg (°23-06-2015) - U6

Nienke Vaerenberg (°17-12-2017) - U6

Morris Janssens (°08-03-2011) - U10

Jaklien Janssens (°12-06-2013) - U8

Samuel Stoop (°28/06/2016) - U6

Nina Stoop (°05/09/2014) - U8

Luna Van Hoydonck (°30/06/2012) - U10

Emely Van der Steen (°05/05/2015) - U6

Fran Goossens (°15/03/2015) - U6

Abigail Ribeiro Lucas (°01/04/2017) - U6

Alice Ribeiro Lucas (°03/12/2015) - U6
Veel korfbalplezier!
Martine

11. 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!

12. BESTELLINGEN WEBSHOP – NIEUWE FOLDER OP VOLGENDE PAGINA’S
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
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JEUGDFLITSEN
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

In deze laatste jeugdflitsen van 2020 wil AKC/Luma alle jeugdleden en
hun ouders en ook al onze jeugleiders toch het beste toewensen voor het
einde van dit verschrikkelijke jaar. Wij rekenen er op dat jullie het
allemaal veilig houden en hopen dat we elkaar in 2021 weer terug
kunnen ontmoeten om gezellig met elkaar te supporteren, te
praten, iets te eten of drinken en we wensen iedereen een jaar
met terug heel veel korfbalplezier.
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Nieuwe leden
In deze moeilijk Corona-periode heeft AKC/Luma maar liefst 12 nieuwe jeugdleden te melden. Otte Vinck (zus van
Floor en korfbalkoningin van dit seizoen) komt samen met de zusjes Jorijn en Nienke Vaerenberg onze U6-ploeg
vervoegen. Ook broer en zus Janssens worden lid, Jaklien komt bij de U6-groep en Morris bij onze U10-ers. Broer
en zus Stoop vertegenwoordigen nu ook onze kleuren, Samuel bij de U6 en zus Nina bij de U8. Luna Van Hoydonck
komt de U10-ploeg versterken en Emily Van der Steen en Fran Goossens voegen zich bij onze grote U6-groep. Als
laatste hebben we nog 2 nieuwe zusjes bij de U6-ers namelijk: Abigail en Alice Ribeira Lucas. Heel hartelijk
welkom meisjes en jongens en veel plezier bij onze rood-witte familie.

Otte

Nina

Nienke

Jorijn

Luna

Emely

Jaklien

Morris

Samuel

Fran

Alice

Abigail

Berichtjes
1. Data lopend seizoen (onder voorbehoud)
20/02/2021
13-14-15/05/2020
05/06/2021
26/06/2021?

Carnaval
Jeugduitstap
jeugdfinales op AKC/Luma
Combitornooi + eindeseizoensviering voor de jongsten?

2. Trainingen tot en met U12

Zoals iedereen uiteraard ondertussen weet zijn er nog steeds veel beperkende maatregelen om te trachten de strijd
tegen Covid-19 te winnen. Daarom mag er tot nu toe alleen gesport worden door kinderen jonger dan 12. Volgende
trainingsmomenten werden opnieuw ongepland:
U6 op zaterdag van 14u00 tot 15u00
U8 op zaterdag van 14u00 tot 15u00 en op woensdag van 18u30 tot 19u30
U10 op zaterdag van 14u00 tot 15u00 en op woensdag van 18u30 tot 19u30
U12 op zaterdag van 12u30 tot 13u45
Deze trainingen zijn voorlopig in open lucht op de velden van AKC/Luma maar mogelijk vanaf begin volgend jaar
ook terug indoor . Tijdens de kerstvakantie zijn er geen trainingen.
Van zodra er iets veranderd worden de ouders ook via WhatsApp verwittigd.
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3. De sint was op AKC/Luma
Zaterdag 5 december: een verrassing, de Sint kwam toch naar AKC/Luma. Ons jaarlijks Sinterklaasfeest
met toneel, de komst van de Sint, voorlezen uit het Gouden Boek, bij de Sint op schoot, foto’s nemen,
liedjes zingen….door Covid-19 kwam er dit jaar niets van in huis. Dan maar een alternatief
gezocht….en gevonden. De Sint bezocht , samen met zelfs 3 knappe Zwarte Pieten onze terreinen van
AKC….en de veiligheid indachtig, allen met een mondmasker!!!
Een 70-tal jongeren tussen 4 en 10 jaar verwelkomden onze kindervriend, niets dan glunderende
gezichtjes, soms toch ook nog wat spanning, maar vooral alle kinderen dolblij met de komst van dit
verrassende bezoek. Van trainen kwam achteraf niet veel meer in huis, je zou voor minder. Wel kreeg
elk aanwezig kindje nog een mooi gevuld zakje van de Zwarte Pieten.
Blijkbaar wisten de Pieten niet wat korfbal is maar gelukkig konden onze kinderen hen vrij vlug
informeren, de Pieten speelden zelfs een wedstrijdje mee .en ze konden het ook nog, flink hoor
Pieten!!!!!

Er kwam een opmerking van Thore: “die
Sint heeft een andere hoed” waarop ik
reageerde: “
die
heeft
natuurlijk
verschillende hoeden, jij draagt toch ook
niet elke dag dezelfde jas” waarop Thore
reageerde: “ dat is wel geen hoed hoor, dat
is ne mijter!!!!”
Zo Sinterklaas en Zwarte Pieten, tot
volgend jaar op AKC/Luma en hopelijk
zonder Corona!!!!!
Dank u Sinterklaasje!!!! en de mensen die
deze spannende dag organiseerden.
Namens de JEC, Agnes

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, handdoeken, toilettassen, trollies en turnzakken 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/
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5 Koekjesverkoop
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De tweede
(en laatste) bestellingen moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten
laatste op zondagavond 07/03. 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. Deze tweede levering zal gebeuren in het WE van 20 en 21 maart onder het motto ‘Start
de lente met een lekker AKC/Luma-koekje’. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de
prijs van onze jeugduitstap.
Van onderstaande leden kregen wij reeds een bestelling:

6. Verslag U6: het zoektochtje
De voorbije zaterdag stond in functie van een iets andere training dan normaal. We
maakten groepjes van vriendjes en samen met onze coaches trokken we op weg om de
buurt van AKC onveilig te maken.
Anke, Jessy, Leen, Jade en Fen waren de gelukkigen om onze jongste AKC-ertjes te
begeleiden tijdens dit tochtje.
Gedurende 4 minuten moesten ze telkens een proefje uitvoeren om dan vervolgens op
één minuut tijd richting volgende opdracht te stappen.

Opdrachtjes: sommige met punten, andere gewoon om te bewegen of te genieten
1.
Korfbalbatterij: zoveel mogelijk doelpunten maken in
verschillende doelen
2.
Zakdoek leggen: het kringspelletje uitvoeren
3.
Trekken, stappen: de mensen wegjagen aan het
prieeltje
4. Boomklimmen: spreekt voor zich
5. Vliegende Hollander
6. Speeltuinparcours
7. Tekenen met stoepkrijt
8. Stoelendans
9. Reactieoefeningen
10. Korfbalboom
Uiteindelijk werden de Aapjeskampioenen de winnaars met 209 punten…tof hoor.
Zij kregen elk een doosje met fluo-armbandjes en mochten de overigen trakteren met marshmallows.
Dankjewel aan de vrijwilligers die zorgden voor de stoelendans!!!!!
Namens de jeugdleiders, Agnes
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7. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2020-2021: herfstprogramma

wie
U6
U8

leeftijd
3-, 4- en 5jarigen
6- en 7-jarigen

U10

8- en 9-jarigen

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

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

14u00-15u30
14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy:
0474/8477 60, Aida: 0475/85 44 66
Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94,
Priscilla:0474/33 32 51
Jens: 0479/82 28 55, Valerie: 0475/29 60 37, Sandra:
0487/16 96 20

Info via WhatsApp door jeugdleiders.
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
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

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy 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.
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