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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

 

ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 
 

15:30 u: BOECKENBERG A - AKC/LUMA A 
14:00 u: BOECKENBERG B - AKC/LUMA B 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Haghebaert Zoe - Leprince 
Shari  - Nevejans Chaya  
De Ley Jarre - De Ley Siebe - De Ryck Raf - Dewinter Quinten – Hardies Jari - Huppertz Lars - Huybrechts Demy  
Jobe Sayer - Simoen Brend - Van Daele Kevin 
 

BERICHTEN 
 

1. CORONAMAATREGELEN 
 
MONDMASKERS 
Wat blijft is echter de mondmaskerplicht. Van zodra je in onze kantine komt ben je verplicht om je mondmasker 
ten allen tijde op te zetten (ook wanneer je achter onze toog staat). Het mag enkel en alleen af als je plaatsneemt 
aan een tafel. 
 

HANDHYGIENE 
We hebben er op AKC voor gezorgd dat er voldoende mogelijkheden zijn om uw handen te ontsmetten. We zouden 
het dan ook bijzonder appreciëren als iedereen zich ook daaraan zou willen houden. Met dank bij voorbaat. 
 

DOUCHEN 
Vanaf nu kan dit terug maar enkel en alleen per ploeg. We willen aan alle ploegverantwoordelijken dan ook 
vragen om met de tegenstrevers af te spreken wanneer welke ploeg gebruik zal maken van de sanitaire 
installaties. We stellen voor dat het steeds eerst de bezoekers zijn die kunnen douchen en daarna de eigen ploegen. 
Als iedereen zich hieraan kan houden zien we daar geen problemen. 
 

BLIJF WEG ALS JE ZIEK BENT 
Voel je jezelf geen 100 % of een beetje ziekjes, gelieve dan zeker niet naar AKC te komen en te wachten tot je weer 
volledig genezen bent alvorens terug te verschijnen. Verwittig tijdig je coach of ploeggenoten dat je ziek bent en er 
even niet zal zijn, zodat zij in uw vervanging kunnen voorzien. 
 
2. 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. 
Je kan een mailtje sturen naar patrick.van.dyck@gmail.com om een kaart aan te vragen, we leggen ze dan klaar op 
jouw naam achter onze toog. 
Je kan die kaart opladen met cash geld of met bancontact (binnenkort ook met Payconiq) voor eender welk bedrag. 
Haal ze nu nog in huis, het is makkelijk voor de club, makkelijk voor jezelf en je hebt er telkens 5 % korting mee. 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 2                                   Jaargang  98                        24 augustus 2021  
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3. MMM-TORNOOI OP ZATERDAG 28 AUGUSTUS  
Dat het op 28/8 weer een druk dagje zal worden is nu al duidelijk. We willen dan ook nu al een beroep doen op de 
hulp van al onze rood-witten om dit tornooi tot een hoogtepunt te doen uitgroeien. Omdat we de laatste 17 
maanden financieel niet veel hebben kunnen binnenhalen is het een must om er nu terug voor te zorgen dat er 
terug zaad in het bakje komt en hiervoor is ons MMM-tornooi de aangewezen gelegenheid. 
 

TOOGPLOEG 
09u00 – 10u00: JEC 

10u00 – 12u00: ouders van U9+U11 
12u00 – 13u30: ouders van U13 

13u30 – 15u30: ouders van U15+U17 
15u30 – 17u30: ouders van U19 

17u30 - ?: JEC 
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4. BESTELLEN MET APP, BETALEN MET CLUBCARD, BANKKAART, PAYCONICQ 
We raden nog altijd iedereen aan om met de app te bestellen. Hou onze toog vrij, bestel met de app en laat je 
bestelling afhalen door één iemand van de groep waarvoor er besteld werd. We proberen het nog altijd zo veilig 
mogelijk te houden. Betaal bij voorkeur met je clubcard of met een bankkaart (binnenkort is er ook Payconicq). 

Pit 
5. NIEUWE LEDEN  
Voor dit nieuwe seizoen kunnen we al volgende nieuwe leden vermelden: 
- Milou De Roey (U9) 
- Dean Gils (U17) 
- Mike Gils  
en terug van weggeweest: 
- Anthe De Pauw (C) 
- Jarre De Ley (kern) 
- Jari Hardies (kern) 
- Niki Sporen (C) 
We wensen iedereen een sportief korfbalseizoen toe. 

Martine Duchesne 
 
6. 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 
 
7. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 

Sam Bedeer 
 

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 
 

9. PARKINGS RIVIERENHOF AFGESLOTEN OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 
Op zaterdag 4/9/  is er weer de Deurnese Reuzenstoet 
Voor dit evenement wordt de Sterckshoflei – Hooftvunderlei vanaf 12.00 tot 17.00 u afgesloten voor alle verkeer; 
Tevens zullen de parkings voor en achter het districtshuis van Deurne niet toegankelijk zijn. 

Pit 
 
10. LOTTO 
28 augustus beginnen we er weer aan: een nieuw seizoen met het reservegetal van de lotto. Voor wie het systeem 
niet kent: even een woordje uitleg. Je kan een nummer kopen voor 50 cent per week. We spelen met 2 lijsten dus 
elk van de 45 nummers komt 2 keer voor. Als jouw nummer op de reservebal van de zaterdagtrekking staat win je 
de helft van de ingezette pot (€ 10). De andere helft gaat naar de jeugd. We hebben nog enkele nummers over (27 
en 33). Wil je graag meespelen en zo onze jeugd steunen? Laat dit aub zo snel mogelijk weten aan ondergetekende 
op C.Duchesne@telenet.be of op 0486/86 42 09. Veel succes allemaal. 

Carine Duchesne 
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TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 28 augustus (MMM-tornooi) 
Van 10.00 tot 19.00 u: Ouders jeugdleden (zie pagina 2) 
Zondag 29 augustus  
Van 10.00 tot 13.00 u: Clubhuis gesloten (nog geen jeugd- en gewestelijken) 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (kern speelt op Boeckenberg) 
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael 
 

Zaterdag 4 september 
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari - Sayer - Shari 
Zondag 5 september  
Van 10.00 tot 13.00 u: Ouders U19 o.l.v. Franky Van den Berg  
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 (kern speelt thuis tegen Borgerhout/GW) 
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley 

 

Zaterdag 11 september 
Van 13.00 tot 18.00 u: Chaya - Eline - Demy 
Zondag 12 september  
Van 10.00 tot 13.00 u: Ouders U11 en U13 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (kern speelt op Ri4A/Deurne) 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 

 

Zaterdag 18 september 
Van 13.00 tot 18.00 u: Siebe - Jarre - Amber 
Zondag 19 september  
Van 10.00 tot 13.00 u: Ouders U5-U7 en U9 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3 (kern speelt thuis tegen Sikopi) 
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer 
 

Vrijdag 24 september 
Van 19.00 tot 23.00 u: Vrijwilligers opgeven aan PJ (kern speelt bekerwedstrijd) 
Zaterdag 25 september 
Van 13.00 tot 18.00 u: Ellen - Lars - Raf 
Zondag 26 september  
Van 10.00 tot 13.00 u: Ouders U15 en U17 
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma recreanten (kern speelt thuis tegen Floriant) 
Weekendverantwoordelijke: Pieter-Jan Verbruggen 
 

Zaterdag 2 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Steffi - Jade - Wim 
Zondag 3 oktober  
Van 10.00 tot 13.00 u: Familie Duchesne 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (kern speelt op Voorwaarts) 
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck 
 

Vrijdag 8 oktober 
Van 19.00 tot 23.00 u: Vrijwilligers opgeven aan Andreas (kern speelt bekerwedstrijd) 
Zaterdag 9 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Kevin - Brend - Zoë 
Zondag 10 oktober  
Van 10.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden op AKC)) 
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne 
 

Zaterdag 16 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Anthe - Levi 
Zondag 17 oktober  
Van 10.00 tot 13.00 u: Rita – Danny - Chris 
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (kern speelt niet) 
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin 
 

Zaterdag 23 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten - Nikki - Robbie 
Zondag 24 oktober  
Van 10.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden) 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
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Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2020-2021 
 

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) enkele keren samen maar door Corona gebeurde de meeste meetings online of 
gebeurden de afspraken per mail of WhatsApp. Al het sportieve van onze jeugd kwam hierbij aan bod.  
Jeugdleiders en trainers 
U19 Bjorn Denie, Aaron Campsteyn en Eddy Mertens  
U16  Brend Symoen, Steven Nelen en Mitch Van Landeghem (beiden Spartacus) 
U14  Kim Lenaerts, Kenny Huppertz en Geert Fabri (Spartacus) 
U12  Amber Denie, Lotte Audenaert, Jana Merckx, Eric Van Hove en Marc Bocxstael  
U10  Jens Van Hoof, Sandra Schoonvaere en Valerie Jacobs 
U8  Maite Dewinter, Debby Everaert en Priscilla Illegems 
U6  Anke Bocxstael, Leen Claes, Jessy Van den Berg, Aida Jobe, Jade Van Mieghem en Fen de Meester  
 

Resultaten jeugdploegen 
 

 behaalde plaats 
voorronde veld 

U19A  1 op 6 (na 4 wedstrijden) 

U16(samen met Spartacus) 6 op 7 (na 3 wedstrijden) 

U14 (samen met Spartacus) 2 op 7 (na 4 wedstrijden) 

U12 A 3 op 5 (na 4 wedstrijden) 

U12 B (One Zone) 1 op 6 (na 5 wedstrijden) 

 

Slechts enkele competitiewedstrijden konden afgewerkt worden door Covid-19. Bij U10 en U8 verdeelt de KBKB 
alle verenigingen in clusters die dan zelf wedstrijden organiseren. Ook hier was van speelglegenheid niet veel 
sprake. Ook de beker van België vond geen doorgang dit seizoen. 
 

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 2). Diverse afspraken werden online 
gemaakt  per mail of WhatsApp. 
voorzitter: Anneke Van Peteghem (2), secretaris: Carine Duchesne (1) 
leden: Georgette de Boer (0), Peggy Meyvis (1), Hilde Diels (2), Jens Van Hoof (2), Priscilla Illegems (2), Joke Bonte 
(0) en Sarah Martin (2). 
 

Activiteiten 
17 – 21 augustus 2020: 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. Spijtig genoeg zorgde Corona er voor dat onze jeugdleden het lekkere middagmaal moesten missen, zij 
brachten zelf boterhammetjes mee maar er waren wel nog enkele tussendoortjes. 68 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 (21 in totaal) en andere 
helpers is hier zeker op zijn plaats. 
 
5 december 2020: Sinterklaasviering 
Een echt Sinterklaasfeest kon niet doorgaan voor de gekende reden maar ongemerkt konden we het bezoek vanuit 
Spanje toch niet laten voorbij gaan. Sint met maar liefst 3 Pieten bezochten de AKC/Luma-accommodatie tijdens 
de zaterdagtraining. De spelers van U6, U8, U10 en zelfs U12 zongen enthousiast enkele liedjes en daagden de 
Pieten uit voor een wedstrijdje korfbal. Het gezelschap uit Spanje had voor alle kindjes een attentie bij. Ondanks 
alles was het weer een topdag buiten op de velden van AKC/Luma. 
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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 diverse 
activiteiten georganiseerd door de jeugdleiders: U19 ging paintballen, U12 deed een dieren-statego in 
Ertbruggebos gevolgd door een hoogteparcours in het park Groot Schijn, .U10 ging naar Bobbejaanland, U8 
maakte de Lilse Bergen onveilig en voor de U6-ers werd een mega-springkasteel gehuurd. Diverse aandenkens 
gingen van jeugdleiders naar jeugdleden en omgekeerd. 
 
 

Volgende activiteiten konden geen doorgang vinden door Covid 19: AKC/Luma/-
M.M.M.-tornooi, AKC/Luma-testen, Halloween, herfstontbijt, carnaval, jeugduitstap en 
combi-tornooi.  
 
Verdienstelijkste jeugdleden  
Dit seizoen vond geen verkiezing plaats. 
 
Trainingen 
De trainingen werden regelmatig bijgewoond in de periode dat het was toegelaten. U6, U8, U10 en U12 konden het 
ganse jaar doortrainen, voor de ouderen werd dit spijtig genoeg ook stopgezet.  
 
Sportdrank 
Alle jeugdleden in competitie kregen drankbussen met sportdrank, Peggy Meyvis verzorgde de verdeling. 
 

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. 
 
Financieel 
Om geld in het laatje te krijgen 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 536 dozen aan de man. 
Bedankt aan alle verkopers. 

 
 Sponsorloop Om de financiële aderlating door Corona toch een beetje op te vangen werd er een 

sponsorloop georganiseerd. Alle leden konden een door hen gekozen afstand lopen en 
zich laten sponsoren door familie of vrienden. Spijtig genoeg kende deze organisatie 
niet het verhoopte succes maar we zullen maar denken: alle beetjes helpen. 

 
 AKC/Luma-kledij Gedurende het seizoen kon sportkleding en -gerief van JAKO met AKC-logo, (zoals 

sweaters, rugzakken, sporttassen, handdoeken...) besteld worden. 
 

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 
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Jaarverslag wervingscommissie seizoen 2020-2021 
datum wat resultaat 
Augustus Sportweek:  van 17 tot 21 augustus kwamen 66 spelers 

en 20 begeleiders zich voorbereiden voor het nieuwe 
korfbalseizoen. Door Covid-19 konden de geplande 
maaltijden niet doorgaan, werd er getraind in “bubbels 
en konden onze U19-ers niet deelnemen. Het werd toch 
nog een leuke bedoeling met prachtig weer. 
Nieuwe  leden:  Casper Bruyninckx 
                             Thijs De Rouck 

1 U6-er 
1 U10-er 

September Dit jaar geven we een beker aan elk nieuw jeugdlid, 
dus ipv aan de aanbrenger een beker te geven krijgt nu 
elk nieuw lid bij aansluiting een beker. 
Wanneer de bekers op zijn krijgt elk nieuw jeugdlid een 
AKC T-shirt 
Nieuw lid: Charlotte Bocxstael 

1 U6-er 
 
 
 
 
Totaal:  3 nieuwe 
leden 

Oktober ‐ Korfbalkoning- en koningin: 3 oktober 
‐ Springkasteel:  10 oktober 
‐ Mamakes- en papakesdag 

Nieuw lid:  Mik Vercammen 
Vriendjesdag op zaterdag 10 oktober 2020 : de spelers 
van U6 kregen een flyers mee om een vriendje mee te 
brengen. Flyer werd in samenwerking met Sandra Pals 
gemaakt en afgedrukt door Pit Van Dyck: oplage 30 
Nieuwe leden:  

‐  Liz Heirman 
‐ Willa Struyf  
‐ Rosie Struyf 
‐ Marielena Swinnen 
‐ Otte Vink 
‐ Jorijn Vaerenberg 
‐ Nienke Vaerenberg 

6 U6-ers 
1 U8-er 
1 U10-er 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totaal:  11 nieuwe 
leden 

November ‐ Halloweentraining, 
Covid-19 zorgt voor sluiting kantine waardoor 
we een alternatieve oplossing in elkaar steken ( 
opdrachtjes om en op ons terrein ) 

 

December 
Januari 

Nieuwe leden 
‐ Morris Janssens U10 
‐ Jaklien Janssens U8 

Door Corona werd het een Sinterklaasfeest in 
mineur.de Sint en 3 zware Pieten verrasten echter onze 
U6, U8 en U10 op de zaterdagse training en gaven toch 
nog aan elke aanwezige een aandenken 
Zoektochtje:  onze U6-ers en maakten een zoektocht 
in de omgeving van de AKC-chalet met zowel sportieve 
als andere opdrachtjes 
Nieuwe leden: 

‐ Emely Van der Steen:  U6 
‐ Fran Goossens:  U6 
‐ Abigail Ribeiro Lucas:  U6 
‐ Alice Ribeiro Lucas:  U6 
‐ Samuel Stoop:  U6 
‐ Nina Stoop:  U8 
‐ Luna Van Hoydonck U10 
‐ Zevenkamp  

2 U8  en 2 U10 
5  U6 
 
 
Totaal:  20 nieuwe 
leden 

Februari Door omstandigheden ivm Corona maakten enkele 
vrijwilligers van de JEC snoepzakjes voor U6, U8 en 
U10, kwestie van alle voorraad aanwezig in onze chalet 
niet te moeten weggooien. 
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Maart /April Nieuw lid:  Vincent Hennebel:  U6 
Op training van zaterdag 3 april werden er dan toch 
nog paaseitjes gestrooid voor U6, U8 en U10 

1 U6 
Totaal: 21 nieuwe 
leden 

Mei Nieuw lid:  Estee Gijbels:  U6 
Nieuw lid:  Jules Peeters: U6 
Nieuwe leden : Hugo en Lea:  U6 

4 U6 
Totaal:  25 nieuwe 
leden 

juni Op de laatste training werden al onze spelertjes door 
hun coaches verwend met afscheidsgeschenkjes van dit 
toch wel vreemde  AKC/Luma korfbaljaar. 
Ondanks de Covid-19 tijden kregen we gedurende dit 
bizarre seizoen toch nog 25 nieuwe jeugdleden onder de 
10 jaar, dit dankzij de prima inspanningen en het 
uitstekende werk van alle coaches.  Dankjewel Anke, 
Leen, Jessy, Sarah, Jade, Fen, Maité, Debby, Priscilla, 
Bo, Jens, Sandra, Bert en Nick. 

 

 
Namens het  “wervingscomité, 

Agnes de Boer 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

Datum Uur Wedstrijd Veld 
zaterdag 4 september   11:00 VOBAKO U13 A AKC/LUMA U13 A Vobako   
zaterdag 4 september   12:30 AKC/LUMA A U11 BORGERHOUT-GW U11 AKC- veld 3 
zaterdag 4 september   15:30 AKC/LUMA U19 A BOECKENBERG U19 A AKC- veld 1 
zaterdag 4 september   15:30 AKC/LUMA U13 B  One zone THE VIKINGS U13 A  One zone AKC- veld 3 
zondag 5 september   9:30 AKC/LUMA 2   PUTSE 2     AKC- veld 2 
zondag 5 september   10:30 FLORIANT U17 A AKC/LUMA U17 A Floriant   
zondag 5 september   11:00 AKC/LUMA 3   HOEVENEN 2   AKC- veld 3 
zondag 5 september   12:40 AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C AKC- veld 3 
zondag 5 september   14:00 AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B AKC- veld 1 
zondag 5 september   15:30 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A AKC- veld 1 
 

AKC/LUMA B U11 werden teruggetrokken uit competitie wegens een gebrek aan spelers 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

1. Data lopend seizoen (worden volgende week vermeld) 
28/08/21: MMM-tornooi 
18/09/21: AKC/Luma-testen 
16-17/10/21: eerste koekjeslevering 
30/10/21: Halloween-training en gezamenlijk supporteren voor Diamonds 
31/10/21: Halloween-ontbijt gevolgd door Halloween-fuif voor de jongsten, Halloween-tocht, Halloween-grime 
04/12/21: Sinterklaasfeest 
05/03/22: Carnaval 
17/04/22: Paasontbijt (indien 31/10 niet kan doorgaan) 
26/27/28/05/22: jeugduitstap 
Datum combi-tornooi en eindeseizoensviering werd nog niet vastgelegd 
 

2. MMM‐tornooi	
Zaterdag 28 augustus is het weer zo ver. Dan vindt het AKC/Luma-MMM-jeugdtornooi plaats. Dit gaat voor het eerst door op 
onze nieuwe locatie en hierdoor kunnen we niet zomaar alle jeugdploegen van de verschillende verenigingen verwelkomen. 
We noteerden 48 inschrijvingen Uiteraard kunnen we hier weer vele helpende handen gebruiken. Als je weet dat dit tornooi 
niet alleen een goede voorbereiding is voor onze jeugdleden voor het komende seizoen, maar ook nog een mooie bron van 
inkomsten, waar we de jeugdwerking 2021-2022 onmiddellijk mee kunnen starten, dan zal je begrijpen dat dit al meteen een 
zeer belangrijke dag wordt voor AKC/Luma. Daarom vragen wij die dag weer de medewerking van de ouders van onze 
jeugdleden. Voor het bemannen van de toog rekenen wij op onze ouders en ook voor het leggen van de velden, het plaatsen 
van tenten, geluidsinstallatie, tafels, stoelen en dergelijke hebben we weer veel medewerkers nodig. Hieronder vind je 
nogmaals het gedetailleerde schema Hou dit goed in de gaten zodat alle voorbereidingen feilloos kunnen verlopen. Wie zich 
nog kandidaat wil stellen voor één of andere taak mag dit altijd melden bij marc.bocxstael@telenet.be. 

 

JEUGDFLITSEN 
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Voor de toogploegen stellen we volgend schema voor: 
09u00 – 10u00: JEC  
10u00 – 12u00: ouders van U9+U11 
12u00 – 13u30: ouders van U13 
13u30 – 15u30: ouders van U15+U17 
15u30 – 17u30: ouders van U19 
17u30 - ?: JEC  
 
3. Koekjesverkoop 

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste 
bestellingen moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op 
zondagavond 03/10. 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 

16 en 17 oktober. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze 
jeugduitstap. 

 
4. Sportweek 2021 

 
 

maandag 16 augustus 
Eindelijk, het was zover: de AKC-sportweek kon terug van start gaan. Een 70-tal spelers, van 5  tot 18 jaar en een 
25-tal coaches stonden te popelen om samen met hun vriendjes aan de sporthappening te beginnen. De 
weersvoorspellingen waren  niet denderend maar iedere aanwezige, regen of  niet, bleef even enthousiast van start 
gaan. Heel warm en leuk om al die hernieuwde vriendschappen te zien opborrelen. Ilja en Franky brachten het 
materiaal van Stad Antwerpen ( thanks boys ) wat al vrij spoedig door alle aanwezigen in gebruik werd genomen. 
Vooral het touwtrekken viel in de smaak bij jong en oud. Dit jaar geen gezamenlijk dansje met de hele groep ( nog 
een beetje op onze hoede zijn voor de Covid-19 ) maar elke ploeg kreeg de opdracht om tegen vrijdag een dansje in 
elkaar te steken. Ik ben benieuwd Rond 16u30 was elk jeugdlid in volle regen huiswaarts gekeerd!!!!! 
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Foto’s van de eerste dag kan je telkens terugvinden via Facebook AKC Jeugd of via Agnes de Boer. We geven nu 
dagelijks een aantal telkens terugkerende items met af en toe een anekdote 2 grote Ferre’s:  vonden een glijbaan in 
de gang en hebben daarmee heel de gang al glijdend en schuivend afgelegd. Het dansje van de U7 werd al zeer 
goed uitgevoerd: speciaal door Oliver en Noa!!!!!!( hebben wij tranen gelachen!!!!) 
 
Ook ons 10- en 3uurtje kwam eraan met : Ochtend: wafel en appel, namiddag: madeleine en banaan 
Gekwetsten:  gelukkig geen ernstige maar toch enkele pechvogels: Otte met een schaafwondje, Jaklien een blaar 
op haar teen, Louke een ontstoken tweede grootste teen en Iebe een kras op haar been,we verzorgden hen allen ! 
 
Uiteraard werd er ook training gegeven: volgende activiteiten kwamen per ploeg aan bod: 
 
U7: kennismakingsspelletjes, groepswerk kleuren en tekenen, korfbalwedstrijdje, korfbalestafetten, dansje, 
verstoppertje, antiregenspelletjes met zolang mogelijk adem inhouden en zonder handen een spaghettisnoepje zo 
snel mogelijk opeten, hierin blonk Feline uit, we hadden  niet eens de tijd om een foto te nemen! 
U9: kennismakingsspel, korfbaltraining, trefbal, omnisport (voetbal, baseball,rugby) groepswerk: tafelplacemates! 
U11: parkloop, korfbaltraining, wedstrijden, korfbalbasebal tegen de U13 
U13: korfbalestafetten, frisbee, krachtganzenbord, techniektraining, korfbalbasebal tegen U11 
U15: schotspelletjes, ratten en raven, korfbaltornooitje, roefelen tussen 2 palen, tjoekbal 
U17 en U19:  deze trainden samen daar ze slechts met 9 personen waren:  parkloop, schottraining, 
conditietraining, wedstrijd, reboundduels, functioneel vrijlopen, weerwolven 
 
dinsdag 17 augustus 
En ja, alweer slechte weersomstandigheden: regen, regen, regen!!!!echter het enthousiasme van alle spelers en 
coaches stond op peil en vol nieuwe moed begonnen we aan onze tweede dag.  
 
Gekwetsten: 
De pechvogels van de dinsdag waren ditmaal: Camille die op haar ellenboog was gevallen, Lias met een 
schaafwonde, Pixie met een blaar op haar kleine teen, (gelukkig niet je grote hé Pixie), Dien met een krasje, Thor 
met een ontstoken teen en Fran kwam in botsing met Otte haar kin wat resulteerde met een  dikke bult op haar 
kaak , echter iedereen dacht dat er iets ernstig met Otte aan de hand was terwijl Franneke veel erger gewond was.  
Gelukkig kwam een ijsbadje zorgen voor ontzwelling. Oliver vind het tijdens wedstrijdjes niet zo leuk daar er altijd 
iemand hem achtervolgt, de coachen vertelden hem dan dat dit het spelletje  nu eenmaal was, waarop Oliver 
reageerde:  ja, maar dan ga ik niet meer korfballen hoor!!!!!! Oliver tegen Noa:  “ jij bent nog veel te klein om te 
korfballen” (ze zijn wel allebei wel even groot) zet  me dan liever  tegen Noa, dat is een kleintje!!!!!! Tijdens de 
Olympische spelen van onze U11 ontdekte Ferre B iets wat hij nog nooit gezien had, hij reageerde:  “ amai, je kunt 
niet geloven wat ik gezien heb”  wij allen zeer nieuwsgierig totdat hij in mijn oor kwam fluisteren wat hij gezien 
had:  “een onderbroek, en zelfs één van een meisje”!!!!!!!!!! de Ferre VH heeft Blokjes, maar deze wou hij niet tonen, 
wij uiteraard teleurgesteld!!!! 
 
Even alle coaches bedanken die hun vrije tijd opofferen voor al dat jonge geweld: 
Anke Leen Sarah Debby Maité Valerie C Boke Chaya Valerie J Boccie Lotte Jana Brent Brend Eline Kenny Nick 
Bert en Bjorn……super!!!!!! 
 
10-uurtje :   zebrakoek, appel 3-uurtje:  franchipanneke, watermeloen 
 
Activiteiten: 
U7: echte korfbaltraining, balvaardigheid, loopvaardigheden,tekenen en kleuren, gezelschapsspel, voor elkaar een 
parcours leggen en uitvoeren, dansje 
 
U9: korfbaltraining, loopvaardigheden, buikspieroefeningen, korfbalganzenbord met als winnaars Lin, Louise, 
Inky, Jaklien en Tibe 
 

U11: parkloop, tikkertje in doolhof, korfbaltraining, Olympische Spelen met hoogspringen, verspringen, 
speerwerpen, sprint, hordenloop, estafette, worstelen, fietsen, planken turnen, kogelstoten, en rugby:  de 
eindstand:  goud voor België met Ferre, Ferre en Lenny;  zilver voor Japan met Liv, Sam en Evi;  brons voor 
Brazilië met Lias , Thijs en Iebe (de leste is den beste en den eerste mag gaan feesten met zijn broek vol beesten 
!!!!!hahaha!!!!) 
 

U13: korfbalparcours, buikspieroefeningen, stabiliteit, parkspel met opdrachtjes, zwemmen in Arena 
 

U15: heel lange parkloop met vele fysieke opdrachten, balvaardigheid, schottraining, tactiek 
 

U17 en U19: Parkloop met opdrachten, conditieparcours, tjoekbalvariatie, tactiek 
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woensdag 18 augustus: 
Jiepie, vandaag een hele dag zonder regen  maar water hadden we ook niet meer. Door een lek in de waterleiding 
van de provincie stond de hele omgeving, de speeltuin en omliggende grasveldjes  onder water en hadden wij op 
AKC geen drinkbaar water.  Gelukkig nog wel voor de toiletten want anders zou het misschien wel eens chaos 
kunnen geweest zijn??? Waterlink zorgde echter voor een container vol met  drinkbaar water zodat we al onze 
leden toch nog  de mogelijkheid konden geven om hun busjes te vullen en onze handen te wassen met zuiver water. 
Raf was onmiddellijk bereid om 4e man te spelen om onze tenten op te stellen, thanks boy, hij  zag en hoorde het 
probleem met iemands “muis”!!!!!!!!en  uiteraard konden we steeds weer rekenen op onze voorzitter “ den Boccie “ 
het manusje van alles , of de man die alles kan en alles bijheeft om oplossingen te maken, zelfs ducktape!!!! Loui 
zag de “zon” en stond prompt in haar zwembadkleding, een echte optimist!!!! Na herhaalde pogingen en niet 
opgeven kan Lio eindelijk steltlopen, .dikke proficiat hoor!!!! Vic, Tibe en Marie maakten een prachtig kasteel , vol 
met ridders, paarden, kantelen, de koning op zijn troon en de koningin ernaast. Het zwaard Excalibor werd er nog 
extra aan toegevoegd:  knap hoor kunstenaars!!!! De terugkeertocht van onze U7 en U9-ers verliep zeer 
luidruchtig, iedereen in het park zal de slogan wel gehoord hebben en vol enthousiasme zong de hele bende AKC-
ertjes uit volle borst: wemmen een A, wemmen een K, wemmen een C, AKC, rejerejeree, kwatte, kwatte, kwatte, 
hey, hey, hey,… Allez de rooie, allez de rooie, allez de rooie rood en wit!!!!!!! X ?????? en Noa, het was de madonna 
die voluit al liggend op de bolderkar de tocht afmaakte, het profiteureke!!!!! (kleine verontschuldiging:  ze kwam 
net uit het gips met haar voetje !!!!) Camille en Emely, 2 boezemvriendinnetjes zitten graag onder de tafels in de 
tol en zorgen steeds voor hun mama’s (die krijgen hun koek)??? Onze winnaars van het slotdansje van vorig jaar 
kwamen met de melding dat ik  nog steeds geen prijs had gegeven. Oei, ze gaven me de namen en zullen morgen 
dan uiteindelijk hun “ schitterende” prijs in ontvangst mogen nemen!!!!!!Dus: Finn, Sepp, Ebe, Kasper, Jasper A, 
Jasper S, Ferre, Pixie, Louke, Amy  en Noor:  donderdag krijgen jullie de “big surprice” ( ik ben benieuwd naar 
jullie performance van dit jaar!!!!!!) 
 
Voormiddag:  zebrakoek, appel, Namiddag:  madeleintje, meloen 
Gekwetsten: ook vandaag enkele kleine incidentjes: Jarri tijdens Coopertest, last van Hamstring, Tibo kreeg van 
Fen een elleboogstoot in zijn ribbetjes!!!!Louke, nog steeds last van haar ontstoken teen, Pixie een schaafwonde, 
Ferre B een kapotte knie, en Lenn kreeg een fikse bloedneus dankzij Thore’s elleboog. (gelukkig niet opzettelijk). 
 
Activiteiten: 
U7: spelvormen, wedstrijd, dansje, lopen, schotjes, parkwandeling naar oud AKC, regenboogspel en kampen 
bouwen  
U9: loopparcours, stretchen, korfbalcircuit, parkwandeling naar oud AKC, regenboogspel en kampen bouwen  
U11: ochtendloop, korfbaltraining, estafettes, trefbal, kampen bouwen in de buurt van Nieuw AKC 
U13: parkloop, stretching, opwarming, korfbalomloop, schottraining, korfbalcircuit, kampen bouwen op nieuw 
AKC 
U15: Coopertest, korfbalcircuit, schottraining, tocht naar Bowling,  bowlingen 
U17 en U19: bosloop met doolhof en krachtoefeningen, conditietraining, shottraining, hockey, kaarten, Bowlingen 
 

donderdag 19 augustus: 
Vandaag Springkastelendag, jiepie!!!! Jong en ”oud”, allen paraat om deze uitdagingen aan te gaan.  Maar eerst 
het opstellen van het jungle-rimboe-springkasteel. Onder leiding van Boccie, in samenwerking met verschillende 
coaches, via foto’s van Anke, door het onder kruipen om “den draad“ te leggen van Jade en Leen, met vele 
belangstellende kijkers stond het enorme gevaarte vrij vlug op zijn plaats. Thanks aan alle helpers en vooral 
diegenen die er een frisse kijk op hadden. Dit kwam uiteraard terug tijdens de afbraak, waar alweer onze 
voorzitter de leiding nam en gaf aan een aantal vrijwillige helpers. De gelukzakjes waren onze U7+U9-ers die zelfs 
2 X konden genieten van dit spektakel maar ook de coaches van U17 + Nick  + Bert waren  niet te stoppen  
waardoor Bert prompt een wonde opliep, doseren Bertje.! En Kyan was steendood en oververhit na een kwartiertje 
springkastelen.  
 
Elke dag is Raf één van de vroege vogels , en steeds bereid om een handje toe te steken, tof boy!!!  ouna was het 
gelukzakje die ditmaal de parkloop niet diende mee te lopen: zij had de dag voordien als enige een verstopt item 
gevonden. Debby was jarig, ze werd 40 jaar, trakteerde aan haar hele troep zingende spelertjes met heerlijke 
pannenkoeken en kreeg een mooie verjaardagstaarthoed opgezet!!!!! Lin en Fen hadden de avond voordien een 40-
tal pannenkoeken moeten bakken!!!! (slavenarbeid!!!). Liam en Lucas speelden op een  alternatieve manier  op de 
tjoekbaldoelen en dat had  veel bijval  bij alle anderen, reuzeleuk!!! 
 
Oliver vond dat Jade sexy benen heeft en Noa kwam al zingend onze kantine binnen met :  ja, ik heb worstjes op 
mijn borstjes, preitjes op mijn dijtjes, karbonades en salades op mijn bil, ook vandaag geen druppel regen 
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Voormiddag: zebrakoek en appel – namiddag: madeleintje en banaan 
Gekwetsten: Bert met brandwonde, en dochter Liv wou niet onderdoen:  zelfde resultaat;  Pixie verloor haar kies 
en kreeg weer een blaar op haar teen, Sam kwetste zich aan haar knie en Jasper had een verstuikte vinger en 
Kadhisja moest overgeven en was misselijk na haar coronaprik. 
 
Activiteiten: 
U7: korfbaltraining en wedstrijdje; schaar, steen, papier; dansje; estafettes, en vooral indien ze de oefeningen 
achteruit moesten doen waren hilarisch; tekenen; uiteraard 2x springkasteel, grimeren in Piet en Mie Piraat 
U9: dans; estafettes; 2x springkasteel; spelen in speeltuin; wedstrijdvormen; feesten voor Debby met 
pannenkoeken 
U11: naar doolhof; springkasteel, grote loop door park, stretching op oud AKC; het grote FC de Kampioenenspel 
U13: één tegen allen, competitie korfbalgericht; schotspelletjes, krachtoefeningen; dansje; wedstrijd; AKC-tests; 
springkastelen met estafettes op het circuit, even een snorretje en/of sikje voor de liefhebbers 
U15: ochtendloop met spel in doolhof; springkasteel; levend ganzenbord met als beloning een snoepje; 
schotoefeningen, dansje. 
U17 en U19: parkloopje; bosloop; schottraining; springkasteel; frisby-training; korfbal-baseball-variant; dansje  
 

vrijdag 20 augustus 
Oef, de week zit erop, wat niet wil zeggen dat het geen drukke bedoening was.  Eerst en vooral kwamen al onze 
U7-ers aan in schitterende Belgische kleuren, zij gingen zoals de echten de Olympische Spelen doen. En 
inderdaad, elk spelertje was aangekleed in onze nationale tricolore.  Vandaag een dagje met eerder rustige 
activiteiten daar stilaan de vermoeidheid begon toe te slaan bij zowel groot als klein.  Thijs, die ons jammer genoeg 
als spelertje moet verlaten trakteerde met een reuze-praline-bak vol met de heerlijkheden van Leonidas, thanks 
Thijs en mama, we hopen je ooit terug te zien. Anke (en ook Jade) kregen de slappe lach toen Noa onzen Dax op 
haar rug wou laten zitten!!!! Hun buikspiertjes doen er nog steeds pijn van!!!!! voor verdere info :  ga naar 
betrokkenen. Onze slotdag, tenminste de namiddagsessie werd ingezet met eerst een ijsje voor iedereen met 
aansluitend de move naar het terrein waar we met zijn  allen klaarstonden voor de groepsfoto. Uiteraard ook nog 
een foto van al die coaches die toch gedurende 5 dagen zich voor al dat jonge geweld hadden ingezet.  Uiteraard 
gaven we een applausje voor onszelf, voor de coaches , en vice verca voor elkaar,.sommige coaches vinden (en 
terecht) dat ze een standbeeld verdienen: dit gaat dan over de volgende personen:  Den Boccie, Lotte en Jana bij 
de U13 (in hun groepje had iedereen wel eens geweend, boos geweest, vals gespeeld, alleen Pixie blijft voorbeeldig) 
de coaches hebben echter  beloofd dat het eindejaarsgeschenk een T-shirt wordt met de opdruk:  “JA ..MAAR!!!!!! “, 
de leuze van de hele groep die wel zeer enthousiast, maar zelfs dan blijven  ook de coaches in hen geloven. Ook 
onze  coaches van de U7 , Anke, Leen, Jade  en Sarah hadden , ondanks vele, heel veel hilarische momenten  te 
kampen met vermoeidheid van de spelertjes die op de laatste dag uitgeteld  aan de dag kwamen,.dit alles was 
echter vrij vlug vergeten toen we aan de slotdansjes begonnen.  Superoptredens van elke leeftijdsgroep, dit was 
genieten voor alle aanwezigen,.ik heb zelfs een traan gelaten bij het nummertje van onze U17/19 met hun Nijntjes 
versie voor alle aanwezigen.zalig hoor.dit wil uiteraard niet zeggen dat de andere optredens minder waren, 
integendeel.we hebben als organisatoren  nog een heel jaar om te vergaderen over wie de winnaars zullen zijn.   
 
Filmpjes van deze slotdag kunnen jullie terugvinden via AKC-Jeugd op Facebook.  
 
Voormiddag:  zebrakoek en appel, namiddag:  verrassingsijsje 
 
Gekwetsten:  Valerie C met een dikke dazenbeet,  Louke die echt wel veel pijn had aan haar ontstoken teen 
 
Activiteiten: 
U7: dansje, Olympische Spelen met allerlei sporttakken zoals de echte Belgen gedurende Japan zowel op ons 
terrein, als doorheen het park; oefenen voor het laatste dansje; snoepjes-sliertjes-wedstrijd waarbij Oliver het 
moest opnemen tegen Anke!!!! En dan de finale van “ Tik Tak Boem”  waarbij er jammer genoeg eens een 
onenigheid werd geconstateerd.ai, ai, ai, de vermoeidheid sloeg toe bij deze toch wel toffe groep, we beleefden allen 
vele leuke momenten met deze bende . 
 
U9:  memoriespel; schotoefeningen; techniek via doorloopbal; dansje; overloopspelen, loop en tikspelletjes, ratten 
en raven, dikke Berta, snoepjeswedstrijd met een specialleke tussen Bo en zoon Vik 
U11: wedstrijdjes, spel 1 tegen allen-spel, minigolf met Ferre Van Hoof als winnaar, dansje 
 
U13:  loopoefeningen, werpen en vangen verre pas, dansje,tjoekbal, trefbal, wedstrijdgerichte oefeningen onder 
druk van de verdediging, tussen 2 palen met volgende uitslagen:  1: Finn, 2:Ebe, 3. Jasper S, 4. Pixie, 5. Jasper, 6. 
Kasper, 7. Sepp, 8.  Jasper A, 9. Louke. ( den eerste mag gaan feesten met zijn broek vol beesten en de leste is den 
beste!!) 
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U15:  korfbalbasebal, baseball,schottraining, dansje; tussen 2 palen met volgende uitslagen: 1. Laura, 2. Fen, 3. 
Mitch, 4. Raf, 5.Jarri, 6. Eris, 7. Thibo, 8. Liam, 9. Marie, 10.Floor  ( maar ja, hier moet je echt wel een beetje geluk 
mee hebben!!!maar dikke bravo voor alle deelnemers ) 
 
U17 en U19: wedstrijdgericht spelen, baseball, en korfbalbaseball, minigolf: met winnares Youna, alhoewel er 
discussies zijn ontstaan en de Nick vindt dat hij gewonnen is, dansje 
 
En dan nu, de sportweek 2021 zit erop, we hebben weer ongelofelijk genoten van al onze spelers, van groot naar 
klein, en danken alle ouders die hun kinderen naar onze geliefde vereniging sturen.  Ook een dikke bravo voor het 
uitermate voorbeeldige gedrag van al onze jeugdleden slechts zelden was er een conflict en het 
samenhorigheidsgevoel vierde weer hoogtij.  We love AKC, en vooral al onze jeugd.de toekomst!!!!!! 
 
Dikke bravo en een smakkie, namens enkele gelukkige , maar vermoeide lady’s : Chris, Danny, Anke en Agnes 
 
 
 

5 Kledij (snel bestellen aub, alles wordt woensdag doorgegeven) 
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/ 

 

 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 28 augustus 2021 

MMM-tornooi op AKC/Luma 
U9 op veld 6 (wedstrijden van 2x12,5 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma Leeuwen – Borgerhout/GW 
12u00 Voorwaarts – AKC/Luma Tijgers 
12u30 Scaldis – AKC/Luma Leeuwen 
14u00 ASKC – AKC/Luma Tijgers 
14u30 Boeckenberg A – AKC/Luma Leeuwen 
15u00 AKC/Luma Tijgers - Boeckenberg B 
16u45: finale: 1e reeks A-1e reeks B 
 
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo 
Boonen Kato, De Meester Lin, De Roey Milou, Janssens Jaklien, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien,  Kervarec 
Lea, Lauwers Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Sruyf Rosie, Tossens Lio, Van Hoof 
Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 

 
U11 op veld 5 (wedstrijden van 2x12,5 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma – Leuven 
12u30 ASKC – AKC/Luma 
14u30 Scaldis – AKC/Luma 
16u45: finale: 1e reeks A-1e reeks B 
 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe,  
Bijeenkomst: 10u00 op AKC   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
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U13 op veld 1 (wedstrijden van 2x12,50 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma – Temse 
12u30 Scaldis – AKC/Luma 
14u30 Sikopi – AKC/Luma 
16u45: finale: 1e reeks A-1e reeks B 
 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finne, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 

 
 
U15 op veld 2 (wedstrijden van 2x12,50 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma/Spartacus - Leuven 
12u30 Scaldis - AKC/Luma/Spartacus  
14u30 Putse – AKC/Luma/Spartacus 
 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, Vinck 
Floor 
 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC  Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 

 
 
U17 op veld 3 (wedstrijden van 2x12,50 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma/Spartacus - ASKC 
12u30 Sikopi – AKC/Luma/Spartacus 
14u30 Putse - AKC/Luma/Spartacus 
 
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstein Lucas (S) 
De Groof Celine (S), Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 

 
 
U19 op veld 4 (wedstrijden: 2x20 min met 5 min rust in de voorronde, finales: 2x12,50 min zonder rust) 
10u30 AKC/Luma - Temse 
12u10 Scaldis – AKC/Luma 
 
15u45: 3e reeks A-3e reeks B 
16u15: 2e reeks A-2e reeks B 
16u45: 1e reeks A-1e reeks B 
 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Lauwers Rune, Van Bouwel Kyan, Verholen Vinnie 
Audenaert Lotte, Fabri Lenthe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke 
 
Bijeenkomst: 10u00 op AKC Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
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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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