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In Memoriam Jos Duchesne 
 

In de nacht van 25 op 26 augustus jl. is Jos Duchesne zachtjes 
ingeslapen. Hij bereikte de respectabele leeftijd van liefst 98 jaar. Graag 
hadden wij hem zijn honderdste verjaardag in ons clubhuis nog gegund, 
maar het heeft echter spijtig genoeg niet meer mogen zijn.  
 
Jos zat al enkele jaren in RVT Boterlaarhof, niet veraf van zijn o zo 
vertrouwde AKC. Hij werd daar in 2016 samen met echtgenote 
Yvonneke Herremans opgenomen en ze beleefden daar samen nog een 
mooie tijd, ook al werd Jos toen al een beetje “vergeetachtig”. Hoewel 
vake Duchesne al jaren beweerde dat hij zeker en vast voor Yvonne zou 
gaan wegens zijn slechte gezondheidstoestand (we hebben nochtans 
altijd gezegd dat hij honderd jaar ging worden), hield hij het dus toch 
nog enkele jaren langer vol.  
 
Corona en het daarmede gepaard gaande minder bezoek deed geen goed 
aan zijn verblijf. Hij werd vergeetachtiger en leefde in zijn eigen 
droomwereld en langzaam maar zeker ging hij stilletjesaan achteruit en 
rustte uiteindelijk zacht in. 
 

Jos zette samen met Yvonne 4 prachtige korfballers op de wereld. In volgorde: 
 Carine, die huwde met Marc en die hem twee kleinkinderen (Anke en Birger) en 4  achterkleinkinderen (Ebe, 

Thore, Charlotte, Billie) bezorgde 
 Martine, die huwde met Bob en hem 2 kleinkinderen (Annelies en Wim) en 4 achterkleinkinderen (Ferre, 

Casper, Vic en Alex) bezorgde 
 Anneke, die huwde met “den Ben van de kampioenen” en hem twee kleinkinderen (Jade en Lorin) bezorgde  
 en tenslotte Eric, die huwde met Danielle en hem twee kleinkinderen (Thalia en Andreas) en 1 

achterkleinkind (Margot) bezorgde. 
 
Jos was een AKC-er in hart en nieren, die jaren (29 jaar) in de raad van bestuur van onze vereniging zetelde en 
ook liefst 22 jaar voorzitter was van onze vereniging van 1952 tot 1986 en van 1979 tot1986.Hij werd ook niet meer 
dan terecht ere-voorzitter van onze vereniging, een titel die hij jaren mocht dragen. Onder zijn voorzitterschap in 
zijn laatste seizoen behaalden we de Europacup veld binnen en de erebeker KBKB. Jos was ook mede-
initiatiefnemer van het “Internationale Paastornooi van AKC”, van de “AKC-Cup”, van de “Trofee Gaston Van 
Steenbergen”, die later werd omgevormd tot “Beker van België” en van de “Cross der Korfballers” of kortweg 
“AKC-cross” die jaarlijks werd georganiseerd, meestal in het weekend van België-Nederland. Hij was ook mede-
initiatiefnemer van de bouw van het nieuwe clubhuis in het Rivierenhof met 25 vrijwilligers. Het gebouw verving 
toen de oude chalet van 1931 en heeft meer dan 40 jaar nuttig dienst gedaan. Jos was zelfs 1 jaar coach van AKC 
1, kortom een bijzonder bezige bij binnen onze vereniging. 
 
We zullen zijn geweldige analyses van de matchen van AKC 1 missen. Hij bezorgde me regelmatig cijfers over onze 
spelers, aan welk percentage ze hadden afgewerkt, hoeveel doelpunten ze hadden gescoord, hoeveel strafworpen ze 
hadden gemist.  
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 
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“Ja maar, ge zijt toch akkoord hé Pit, ze hebben toch slecht gespeeld hé… En gij gaat mij gelijk geven: die arbiter 
trok op niks, want wij denken hetzelfde over korfbal”  
 
Zijn gekende uitspraken “Het marcheert weer niet, ik zal hem er eens gaan intrekken” was alom gekend en 
eigenaardig genoeg, toen hij bij onze aanval ging zitten, scoorden ze toch wel zeker. Dan kwam hij als een tevreden 
man terug zeggende “Ziet g’het, ‘k heb hem erin getrokken hé”. 
 
 
Ook toen hij niet meer op AKC kwam bezorgde hij ons nog regelmatig een stukje proza over de geschiedenis van 
AKC, iets wat we steevast in onze Flitsen hebben gepubliceerd. 
 
Hij was ook scheidsrechter in de hoogste regionen en dat deed hij op zijn Jos Duchesne’s. Een eigen kijk op het 
spelletje en altijd bereid om de confrontatie aan te gaan met zij die niet akkoord met hem waren. 
Hij floot in “den Arena” een topwedstrijd tussen een Belgische en een Nederlandse ploeg, het was nog in de tijd 
toen vervangingen nog niet waren toegelaten (en toen de beesten nog spraken). Hij dacht dat de Hollanders weer 
iets aan ’t bekokstoven waren en toen er een speler van Nederland zich kwetste liet hij geen vervanging toe omdat 
hij dacht dat het “fake” was. Gevolg: de Nederlanders dienden drie/kwart wedstrijd met 7 tegen 8 te spelen en 
kregen zwaar op hun doos… 
 
Ook bij de KBKB was Jos een graag geziene gast. Hij was er algemeen secretaris van 1970 tot 1986, lid van de 
Technische Commissie van 1956 tot 1984, Hij kreeg bij de KBKB de zilveren medaille der Kroonorde en was lid 
van verdienste én erelid van de KBKB, daarnaast zetelde hij nog in tal van andere commissies van de KBKB. Hij 
was een man die heel wat voor ons korfbal heeft gedaan en er mee opstond en ook mee ging slapen.  
 
Ooit kreeg ik een nieuwe collega die vroeger nog op het stadhuis van Antwerpen had gewerkt en ze vroeg me of ik 
soms “ne Jos Duchesne van AKC” kende en toen ik “uiteraard” zei, wist ze me te vertellen dat Jos op het stadhuis, 
waar hij werkzaam was, op maandag niet gestoord mocht worden omdat dan alle bureau’s voor hem bestemd 
waren en vol lagen met zaken die met AKC en de KBKB te maken hadden. Iedereen wist dat en iedereen liet Jos 
met rust want… het was maandag, de dag na een korfbalweekend en dan werkte hij niet voor ’t stad maar voor de 
korfbal. 
. 
In een ver verleden was hij de bezieler van onze Flitsen en schreef hij prachtige artikels die door iedereen 
gesmaakt werden.  
 
En wie  herinnert zich Jos niet, zittend aan een tafel, samen met echtgenote Yvonne en spelend met de kaarten 
voor “rosse” centjes. Nadien werden alle kaarten nog eens uitgebreid overlopen aan de toog, want wat dat betrof 
had hij een memorabel geheugen.  
 
Hij ging zo op in korfbal of in het kaarten dat hij alles en iedereen rondom zich vergat, zelfs zijn eigen kinderen. 
Toen Jos dan met de wagen thuiskwam en Yvonneke hem vroeg waar de kinderen waren, zei hij “Oei, die ben ik 
vergeten op AKC”. Hilarisch.  
 
Of straffer nog toen hij niet met de auto naar AKC was gekomen en na het kaarten stond te wachten aan de bus, 
maar toen hij wilde opstappen pas tot de vaststelling kwam dat hij zijn fiets aan de hand had, waarmee hij 
eigenlijk onderweg was naar huis. 
 
Leuke herinneringen aan een groot man, die wij de laatste jaren niet veel meer zagen op de hem zo vertrouwde 
club, dit vanwege zijn achteruitgaande gezondheidstoestand, maar waar we toch nog dikwijls over gepraat en mee 
gelachen hebben.  
 
Hij is echter niet meer en we gaan hem bijzonder hard missen. 
De begrafenisplechtigheid zal plaatshebben op zaterdag 4 september om 11u in zijn vertrouwde kerk Sint-
Bartholomeus te Merksem. 
Langs deze weg bieden wij de families Bocxstael-Duchesne, Rongé-Duchesne, Rottiers-Duchesne en Duchesne-
Steyaert onze diepste blijken van medeleven aan bij dit zware verlies. 
 
Rust zacht mijn vriend, we missen je nu al. 

Pit van Dyck 
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TEAM VAN DE MAAND 
 

Beste Sportvrienden, 
 
Onze kernspelers (A en B) hebben een fantastisch concept bedacht waarbij we elke maand een "Team van de 
maand" (jeugdploeg) zullen kiezen. 
We gaan trachten om de band tussen onze jeugd en de kernspelers gevoelig aan te halen en de jeugdleden meer bij 
onze kern te betrekken. 
We hebben de uitstraling van een "grote ploeg" te zijn en we willen er dan ook alles aan doen om dat zo te houden 
en nog te versterken, daarom is de band tussen jeugd en spelers een noodzakelijkheid. 
 
TEAM VAN DE MAAND 
Het "Team van de maand" wordt door de kern in de bloemetjes gezet. Onze kernleden zullen tal van leuke 
activiteiten en/of verrassingen organiseren voor het "Team van de maand". 
Het “Team van de maand” zal bij de thuiswedstrijden naast de dugout van onze kernspelers geplaatst worden in 
een speciaal voor hen ingericht vak dat volledig rood-wit zal kleuren. Zij gaan ook samen met onze kernspelers op 
de foto tussen de wedstrijden van B en A. Op die manier worden zij nauw betrokken bij onze spelers en zijn ze live 
aanwezig bij het oplopen (kleintjes lopen mee op met de spelers), de time-outs, ... 
 

 
 
Hoe kan jouw ploegje "Team van de maand" worden? 
De teams zullen worden gekozen op basis van verschillende opdrachten (leukste bijnamen voor onze kernspelers, 
mooiste spandoek, beste korfbalresultaat, grootste aanwezigheid op de testen, etc..) die opdracht zal elke maand 
anders zijn en door kern naar voor worden gebracht. 
 
Het eerste Team van de maand (dat is voor de maand september) werd ondertussen al gekozen door onze 
kernspelers, het betreft hier de U7 en U9, die massaal aanwezig waren op de sportweek en daar met z'n allen hun 
beste beentje hebben voorgezet. Meer info volgt in een volgende e-mail, hou dus goed je mailbox in de gaten en 
raadpleeg ook wekelijks onze Flitsen. 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

BOECKENBERGA – AKC/LUMA A: 17 – 17 
AKC/Luma vergeet twee punten te pakken 

 
Aanval: Lars (4) – Sayer (1) – Shari (1) - Thalia 
Verdediging: Jari (3) – Siebe (7) – Eline (1) – Maite 
Ingevallen: Jarre – Ellen 
Scheidsrechters: Miguel Wensma – Tom Vlaminckx 
 

Doelpunten 
 

1 0 1 Lars schot  2 8 13 Jordan achter korf 
3 0 2 Sayer stip  7     Thalia mist stip 
5 0 3 Jari stip  7 9 13 Maline schot 
6 0 4 Siebe schot  10 10 13 Joppe onder korf 
7 1 4 Thomas schot  16 10 14 Eline vrijworp 
7 1 5 Lars schot  17 11 14 Thomas schot 
9 1 6 Jari wegtrekker  19 12 14 Thomas schot 

14 2 6 Brend vrijworp  20 12 15 Siebe schot 
20 3 6 Thomas schot  24 12 16 Siebe stip 
23 4 6 Maline schot  25 12 17 Lars vrijworp 
24 4 7 Jari schot  28 13 17 Thomas inloop 
26 4 8 Siebe onder korf  29 14 17 Brend schot 
23 5 8 Jordan achter korf  30 15 17 Maline schot 
28 6 8 Maline achter korf  34 16 17 Brend schot 
28 6 9 Siebe schot  35 17 17 Sarah omdraaier 
29 6 10 Siebe schot       
30 6 11 Lars vrijworp       
33 6 12 Shari schot       
34 6 13 Siebe schot       
35 7 13 Brend stip       

 
EINDELIJK TERUG KORFBAL 
En zondag was het dan eindelijk zover. Nadat Covid-19 lelijk heeft huis gehouden en bijgevolg de zaalcompetitie in 
2020 geen finaleronde kende, de tweede ronde van de veldcompetitie in 2020 niet werd afgewerkt, de 
veldcompetitie in oktober 2020 opnieuw werd afgebroken en er geen zaalcompetitie 2020-2021 werd gespeeld, was 
het zondag jl eindelijk zover en werd de start gegeven van de veldcompetitie 2021-2022. Hopelijk komt corona niet 
opnieuw roet in het eten gooien en kunnen we terug genieten van het korfbal zoals we dat eigenlijk ons leven lang 
gewoon zijn geweest. 
 

VOORBESCHOUWING 
Onze toppers, Jari en Jarre, kwamen terug uit Nederland en komen ons team uiteraard versterken. Langs 
dameszijde moesten we spijtig genoeg inleveren omdat Jiska een nieuwe job kreeg aangeboden en niet meer kan 
spelen en trainen. We kregen Eline (vorig seizoen) en Zoë en Chaya (dit seizoen) bij onze kern en samen met Ellen 
en Amber moeten zij ervoor zorgen dat AKC/Luma terug doorgroeit naar de top. Makkelijk zal dat niet zijn, maar 
mogelijk moet het zeker wel zijn. 
 

Omdat de veldcompetities van 2019-2020 en 2020-2021 niet gespeeld werden is AKC/Luma nog steeds de 
uittredende veldkampioen en moeten we alles in het werk stellen om onze eer hoog te houden. 
 
MINUUT STILTE TER ERE VAN JOS DUCHESNE 
De eerste veldwedstrijd ging van start met een indrukwekkende minuut stilte ter ere van onze vorige week 
overleden ere-voorzitter Jos Duchesne. 
Onze teams speelden zondag met een gepaste rouwband ter nagedachtenis van één van dé boegbeelden van onze 
vereniging. Bedankt Jos, voor wat je allemaal betekende voor onze vereniging. 
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SCHITTERENDE START 
We schoten alvast furieus uit de startblokken en na 6 minuten stond er een onverhoopte 0 – 4 op het bord, onze 
heren hadden er toen al alle vier eentje in het mandje liggen. Onder impuls van een sterk afwerkende Siebe en 
Lars liepen we verder weg van onze tegenstrevers en was er wat AKC/Luma betrof een eerste verrassing in de 
maak. We hadden vooraf getekend voor een punt en het bleken er zelfs twee te gaan worden. We speelden zelfs een 
7 puntenkloof op het bord en dat had werkelijk niemand verwacht. Aan de rust wezen de bordjes 7 – 13, na een 
heerlijke eerste helft. Er werd die eerste helft een schitterende verdediging neergezet en aanvallend werden de 
juiste pionnen voor de korf gebracht. Mooi om zien. De vraag bleef echter, houden we dat ook vol in de tweede 
helft? 
 
ZWAK VERVOLG 
Het antwoord was spijtig genoeg vrij snel duidelijk. Neen dus. Het duurde liefst 16 minuten tot we nog eens op ,het 
scorebord verschenen en ondertussen was Boeckenberg stilletjes aan dichterbij geslopen. Gelukkig stond ook hun 
afwerking niet op punt en bleef de schade beperkt tot 10 – 13. Van minuut 16 tot minuut 25 scoorden we nog 4 
keer met Eline, twee keer Siebe en Lars en dan zwegen onze kanonnen. We deden het verdedigend nog altijd 
redelijk, aanvallend lieten we het echter volledig liggen. We misten enkele open inlopers, de vrije ballen van Eline 
en Lars wilden er niet meer in en er werden verkeerde schotkeuzes gemaakt. En wat er zat aan te komen gebeurde 
ook. Boeckenberg kwam terug en maakte op 4 seconden voor tijd de gelijkmaker. We weten dat Sarah Goossens 
tegen AKC/Luma altijd 1 keer weet te scoren en dat was nu niet anders, een laatste ultieme poging (een 
omdraaiertje) ging binnen en we waren een punt kwijt. De twee punten, waarvoor we zo hard gevochten hadden, 
werden gehalveerd en de slotfase, door niet geduldig genoeg aan te vallen en dom balverlies in de laatste dertig 
seconden. 
 
PUNT GEWONNEN OF VERLOREN? 
Zoals we vooraf al vertelden: we hadden getekend voor een punt, maar we gaven er één weg in de slotfase, we 
blijven dus zitten met een dubbel gevoel. We hebben ervoor gestreden met volle overgave, m:aar we moeten 
constateren dat we er fysiek nog niet staan en in de slotfase teveel moesten weggeven. Ook het feit dat we in de 
tweede helft slechts 4 keer scoorden wil zeggen dat het conditioneel nog niet helemaal snor zit. Daardoor wordt er 
minder nauwkeurig op doel geschoten en verdwijnt het uitstekende steun- en reboundwerk van in de eerste helft. 
We hebben dus nog enkele werkpuntjes om een en ander bij te stellen. We moeten ook toegeven dat Boeckenberg 
niet meer die topploeg is die ze ooit waren, ze hebben aan kwaliteit heel wat ingeboet en we moeten het dus spijtig 
genoeg toegeven: dit is een verloren punt. 
 
GEMISTE START? 
We zouden niet echt durven zeggen dat we onze start hebben gemist. Mits wat bijsturing staat er een meer dan 
degelijk team tussen de lijnen, waarbij ook onze dames duidelijk hun streng trekken. Ook al werd het 
rechtstreekse damesduel verloren met 5 – 2, we kunnen toch zeggen dat onze dames zich uitstekend hebben 
geweerd. Iets meer precisie in de afwerking bij de korte kansen en inlopers en alles komt goed.  
 
DUBBELE CONFRONTATIE MET BORGERHOUT/GW 
Volgend weekend staat er de dubbele confrontatie met Borgerhout/GW op het programma. We spelen vrijdagavond 
op Borgerhout en zondag thuis. In deze confrontatie zal duidelijk worden of we kunnen meedoen met de top of 
eerder in de onderste regionen. Borgerhout/GW is volgens ons een van de titelfavorieten, samen met Floriant. Ze 
hebben er een topper bij, Kian Amorgaste, u allen welbekend, die samen met broer Jarni het mooie weer maakt bij 
de zebra’s. We zijn benieuwd wat we er kunnen tegenover stellen. We doen er best aan om enkele punten te 
pakken om niet met een 1 op 6 achteraan het klassement te bengelen, indien dit toch het geval moest zijn is het 
zaak om niet te panikeren, we pakken in de volgende confrontaties tegen Ri4A en Sikopi dan wel de broodnodige 
punten. 
 
SCHEIDSRECHTERS 
Kunnen we kort over zijn. Miguel en Tim floten een degelijke wedstrijd en hadden geen invloed op de score. 

Pit 
 
 

Spreuk van de Weuk: 
Terug een échte korfbalwedstrijd 

Het werd meer dan hoog tijd! 
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND 
 

 

VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021 
 

21:00 u: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A 
19:30 u: BORGERHOUT/GW 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 
 

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021 
 

15:30 u: AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A 
14:00 u: AKC/LUMA B – BORGERHOUT/GW 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 
 

12:40 u: AKC/LUMA C – BORGERHOUT/GW C 
De Pauw Anthe – Merckx Jana - Peeters Steffi – Rottiers Jade – Sporen Nikki 
Deloffer Jenthe – Harrus Wim – Mertens Peter – Van den Dycke Levi - Van Herck Robbie – Verbruggen Pieter-Jan 
 

09:30 u: AKC/LUMA 2 – PUTSE 2 
Van den Berg Jessy – Vanherck Elke 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger - Cordon Ilja – Duchesne Andreas – Mollet Simen 
 

11:00 u: AKC/LUMA 3 – HOEVENEN 2 
Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Gullick Cindy 
Amorgaste Serge - Lauwers Bert – Mertens Nick – Van Hoof Jens -  
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag jl liep het eindelijk nog eens storm op onze velden. Het was al veel te lang leden dat we nog eens iets 
mochten organiseren en het was duidelijk dat iedereen er klaar voor was. Ons 52ste MMM-tornooi kende dan ook 
een ongelooflijk succes, met honderden korfballertjes en supporters, die wegens corona veel te lang hadden moeten 
binnen zitten en nu na 18 maanden eindelijk terug eens mochten doen wat ze zo graag doen, namelijk korfballen 
en iets komen eten en drinken. Zelfs de weergoden waren ons goedgezind, op uitzondering van een klein buitje van 
nog geen 5 minuten bleef het gans de dag droog en kwam in de namiddag de zon er zelfs door en was het bijgevolg 
heerlijk vertoeven op AKC. 
 
Een massa volk, zoals je op de foto van Bert De Ley op de volgende pagina’s kan zien. Fantastisch toch! Van het 
eerste fluitsignaal om 10.30 u tot het laatste fluitsignaal om 17u30 hebben alle ploegjes zich kostelijk geamuseerd 
en zich degelijk voorbereid op de veldcompetitie die er vanaf volgende zit aan te komen. 
Onze voorzitter, de alomtegenwoordige Franky Van den Berg en ondergetekende hadden al wat voorbereidend 
werk uitgevoerd op vrijdagmiddag, zaterdag ochtend werden zij vanaf de vroege uurtjes bijgestaan door een hele 
meute aan vrijwilligers die zich heel de dag hebben volledig gegeven. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen waar 
het kon. We gaan niet alle vrijwilligers bij naam noemen, dan gaan we er zeker vergeten. De helpers achter onze 
toog (waarvoor dank aan alle ouders van onze jeugdploegen), de opbouwers en afbrekers van de tenten en 
geluidsinstallatie voor en na ons evenement, de broodjessmeerders, de kaartverkoopsters, de mensen die in onze 
tent buiten stonden, het wedstrijdsecretariaat, de bereidwilliger AKC-ers die scheidsrechters waren … kortom 
iedereen zorgde ervoor dat het een geslaagde dag werd met heel wat inkomsten voor onze club. En dat is iets wat 
we al veel te lang hadden moeten missen. 
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Een speciale uitzondering op het niet noemen van namen willen we hier toch maken voor Koen en Myriam, waarop 
we bij zulke gelegenheden nog altijd beroep mogen doen en die erin slaagden om samen met Franky liefst 425 
hamburgers aan de man te brengen. En dan hadden we uiteraard ook nog de twee bijzonder stillen maar o zo 
nuttiger werkers Christel en Rudy die er van ’s morgens tot ’s avonds voor zorgden dat de keuken er stralend 
uitzag, dat alle afwas gedaan werd en dat het materiaal netjes werd gezet en teruggeplaatst werd. 
 
Nog eentje die we niet willen overslaan: Jarre De Ley, die niet alleen met broertje Siebe acht wedstrijden perfect 
floot (ook de finale van de U19 floten zij gezamenlijk op onnavolgbare wijze – een nieuw topduo referees is in de 
maak ), maar er ook voor zorgde dat de rest van de kern zo gemotiveerd werd dat ook zij talrijke wedstrijdjes op 
zich namen. Thanks ook aan Brend, Thalia. Demy en Jan, die ervoor zorgden dat er 6 man van de kern aan het 
werk was, een mooie uitstraling voor onze vereniging. We vergeten uiteraard ook de andere AKC-fluiteniers niet. 
Want ook Ben, Tjer en Eric en zelfs onze voorzitter hebben hun beste beentje voor gezet. 
 
Op sportief gebied liep het ook lekker: onze U19 haalden het in de finale in extremis van Vobako met 6-4, de U11 
wonnen na een gelijke stand de finale met strafworpen, iets wat de U9 Tijgers hen nadeden. 
Bij de U13 won ASKC, iets wat ze ook bij de U15 deden en bij de U17 was Borgerhout/GW aan het feest. 
Onze dank gaat ook uit naar ATBS, we mochten beschikken over hun kunstgrasveld en hun grasveld waar we de 
U11 en U19-wedstrijden konden laten doorgaan. Onze excuses echter aan onze blauw-witte buren voor het 
misverstand over het aanvangsuur. Onze paalzetters waren niet op de hoogte dat ATBS nog een training had 
ingepland tot 10.30 uur en hadden in al hun enthousiasme de palen al om 8.30 uur gezet. De dolenthousiaste 
menigte U19-ers, die eindelijk terug in de wei mochten, stonden ook al klaar om op het veld te gaan voor 10.30 u, 
wat niet de bedoeling was. Onze verontschuldigingen aan ATBS zijn hier dan ook zeker op zijn plaats. We zullen in 
de toekomst onze ploegen en helpers beter inlichten zodat zoiets niet meer kan voorvallen.  

Pit 
 

 
 

2. NIEUWE LEDEN  
Volgende nieuwe leden kunnen we deze week bij AKC verwelkomen: 

 Alyssa Binnemans (°23/11/2005) - U17 
 André De Nijs (recreant zonder licentie) 

Welkom bij onze club! 
Martine Duchesne 

 
3. 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 
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4. 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 
 

5. 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 
 

6. 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 
 

7. LOTTO 
28 augustus zijn we weer begonnen 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 
Lotto 28/08: nummer 36 
Winnaars: Monique Vleminckx en Daniëlle Steyaert 
 
8. PRONOSTIEK 
Winnaars: Chris Van Riet, Christel Hufkens, Bert de Ley en Jill Everaert 
Bedrag: € 13,45 
 
9. KULTTHEATER 
Beste korfbal liefhebber, 
Nu de teugels eindelijk wat losser mogen en wij allen onze geliefde sport kunnen beleven om te kunnen genieten 
van het clubleven, is het misschien ook eens het moment ons clubgevoel “kultureel” wat te versterken. 
Al dan niet herinnert u zich nog SKONIA, die in de jaren ‘90 een groots toneelgebeuren brachten door, en vooral 
met allemaal korfballers uit diverse ploegen, ten bate van de KBKB. Wel hieruit is het Kulttheater geboren waar 
nog steeds veel korfballers deel van uitmaken en vol aan de bak gaan om een avondje amusement te brengen voor 
een bijna steeds uitverkochte zaal.                                                                                               
De covid periode heeft ons ondertussen de kans gegeven een nieuwe locatie in te richten en onze capaciteit te 
verdubbelen. Daarom dachten we van de gelegenheid gebruik te maken om ons korfbalwereldje aan te schrijven, 
en ons ook “kultureel” eens samen te brengen, wat amusement op te snuiven met daarna een gezellige drink. Een 
gratis consumptie wordt u aangeboden door Kulttheater als u met 20 personen of meer komt, santé. kleinere 
gezelschappen zijn natuurlijk ook meer dan welkom ! 
Nog even voorstellen, Het “Kulttheater”, Peter Benoitlaan, Deurne. (Naast Catba K.C.).  
Info: www.kulttheater.com (kaarten € 12.00) 
Vanaf 25 september tot 11 december 2021 met de hilarische klucht “Iedereen Cake!”  

Tot gauw, tot Kult. 
Thierry Mertens 
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10. ZAALCOMPETITIE 
We weten dat er onder jullie zijn die graag alles ver op voorhand plannen, daarom doen we al een poging om jullie 
de zaaltrainingen en wedstrijden nu al voor te stellen. Hou er rekening mee dat er nog wijzigingen kunnen 
gebeuren, maar dat de data en uren wel ongeveer juist zullen zijn. 
 
Wedstrijden: 
zaterdag 13/nov 20:30 u AKC/LUMA  KWIK 

zondag 21/nov   BORGERHOUT/GW AKC/LUMA  

zaterdag 27/nov   MEEUWEN AKC/LUMA  

zaterdag 4/dec 20:30 u AKC/LUMA  VOORWAARTS  

zaterdag 11/dec   FLORIANT  AKC/LUMA  

zaterdag 18/dec 20:30 u AKC/LUMA  BOECKENBERG  

zaterdag 8/jan 20:30 u AKC/LUMA  PUTSE 

zaterdag 15/jan   KWIK AKC/LUMA  

zaterdag 22/jan 20:30 u AKC/LUMA  BORGERHOUT/GW 

zaterdag 29/jan 20:30 u AKC/LUMA  MEEUWEN 

zaterdag 5/feb   VOORWAARTS  AKC/LUMA  

zaterdag 12/feb 20:30 u AKC/LUMA  FLORIANT  

zaterdag 19/feb 20:45 u BOECKENBERG  AKC/LUMA  

zaterdag 5/mrt 20:45 u PUTSE AKC/LUMA  
 
Trainingen in Boeckenberg Sportcenter op dinsdag en donderdag 
18:00 u: AKC/Luma U11 en AKC/Luma U13 
19:00 u: AKC/Luma/Spartacus/NDN U15 en AKC/Luma/Spartacus/NDN U17 
20:00 u: AKC/Luma U19 
21:00 u: AKC/Luma kern (tot 23:00 u) 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

Datum  Uur  Wedstrijd  Veld 

vrijdag 10 september 2021  20:00  APPELS A (+6)  AKC/LUMA A  Appels 

zaterdag 11 september 2021  12:30  AKC/LUMA A U11  TEMSE A U11  AKC (kunstgras) – veld 1 

zaterdag 11 september 2021  12:45  ASKC U15 A  AKC/LUMA U15 A  ASKC (kunstgras) 

zaterdag 11 september 2021  14:15  AKC/LUMA U13 B  MINERVA U13 B  AKC (kunstgras) – veld 3 

zaterdag 11 september 2021  15:30  AKC/LUMA U19 A  PUTSE U19 A  AKC (kunstgras) – veld 1 

zaterdag 11 september 2021  15:30  AKC/LUMA U13 A  SCALDIS U13 A  AKC (kunstgras) – veld 3 

zondag 12 september 2021  10:00  RIVIERA/DEURNE 2    AKC/LUMA 2    Riviera/Deurne (kunstgras) 

zondag 12 september 2021  11:00  AKC/LUMA 3    ATBS 2           AKC (kunstgras) – veld 2 

zondag 12 september 2021  12:15  VOS‐SG WAAS U17 A  AKC/LUMA U17 A  Vos‐SG Waas 

zondag 12 september 2021  12:40  RIVIERA/DEURNE C  AKC/LUMA C  Riviera/Deurne (kunstgras) 

zondag 12 september 2021  14:00  RIVIERA/DEURNE B  AKC/LUMA B  Riviera/Deurne (kunstgras) 

zondag 12 september 2021  15:30  RIVIERA/DEURNE A  AKC/LUMA A  Riviera/Deurne (kunstgras) 
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TOOGPLOEGEN 
 
 

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 15 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Anthe - Levi 
Zondag 16 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 22 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten - Nikki - Robbie 
Zondag 23 oktober  
Van 10.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden) 
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 
 
 
 
Terug van weggeweest: Alyssa Binnemans. Welkom terug Alyssa en heel veel plezier 
bij AKC/Luma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
 
1. Data lopend seizoen 
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	
Het AKC/Luma-MMM-tornooi editie 2021 is voorbij. 48 ploegjes waren ingeschreven. Dat leverde ook een 1500 
toeschouwers op.  Deze werden allemaal tijdig voorzien van een natje en een droogje door vrijwilligers en ouders. 
48 ploegen betekent vele wedstrijden en ook vele scheidsrechters. Spijtig genoeg waren de officiële scheidsrechters 
dit jaar niet erg geïnteresseerd in ons tornooi maar gelukkig konden we rekenen op een hele horde 
gelegenheidsscheidsrechters van AKC/Luma zodat alles in goede banen werd geleid. De weergoden zaten zeker 
mee, een klein buitje kon niemand deren. Bij de reeks U9 is deelnemen belangrijker dan winnen en daar kreeg elk 
ploegje een beker. De AKC/Luma-Leeuwen en AKC/Luma-Tijgers verkochten hun huid duur en leerden veel bij. De 
Tijgers speelden zelfs de finale, die op een gelijkspel eindigde. Strafworpen moesten de winnaar bepalen en met 1-0 
werd dat AKC/Luma. Ook onze U11ploeg deed het fantastisch en trachtte alles wat tijdens de sportweek 
aangeleerd werd nu in praktijk om te zetten. Ook zij speelden de finale en ook daar werden het strafworpen. Deze 
strafworpenreeks werd door AKC/Luma gewonnen met 4-3. Onze U13 ploeg eindigde in hun poule op de vierde 
plaats ondanks hun inzet, de jeugdleiders weten waaraan gewerkt moet worden.  

JEUGDFLITSEN 

Alyssa 
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De met Spartacus gemengde U15-spelers eindigden wonnen een wedstrijd, verloren er een en speelden 1 keer 
gelijk, bij elke wedstrijd wordt er vooruitgang opgemerkt. U17 kenden wat afschrijvingen en konden spijtig genoeg 
geen enkele wedstrijd winnen. Er kan gewerkt worden aan de tekortkomingen. Onze U19-ploeg speelde de finale 
tegen Vobako en wonnen.  Zo hielden we ook deze beker in het Rivierenhof. Knap werk!  
 
Organisatorisch liep alles op rolletjes. Zaterdagmorgen stond om 8u00 reeds een 20-koppige shift medewerkers 
klaar om alles te  regelen zoals: tenten opstellen, tafels en stoelen klaarzetten, frigo’s aanvullen enz. Daarna was 
het de beurt aan de afdeling catering om alles in orde te brengen zodat iedereen tijdig voorzien kon worden van 
lekkere belegde broodjes, hotdogs, hamburgers... Al deze vrijwilligers werden dan nog eens bijgestaan door de 
ouders van onze jeugdleden die met een beurtrol de diverse togen bemanden. Super!  
 
Hartelijk bedankt aan alle AKC-ers die al van ‘s morgensvroeg klaar stonden om alles in orde te maken en die na 
het tornooi hielpen om alles weer netjes weg te bergen. Bij het afbreken en opruimen van de velden konden we 
rekenen op onze jeugdspelers, dezelfde vrijwilligers van ’s morgens en ook nog enkele andere helpers in een heuse 
afbraakploeg. Bedankt iedereen. Bij het sluiten van de kantine was iedereen moe maar zeer voldaan over de 
voorbije dag. Namen noemen is gevaarlijk, daarom BEDANKT AAN ALLE MEDEWERKERS. Op deze manier is 
het leuk om op AKC/Luma een grote organisatie op poten te zetten. 
 
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. Jeugdbekers	
Bij de loting van de jeugdbekers kwamen volgende wedstrijden uit de bus (data kunnen nog wijzigen): 
U11: 1/16e finale op 18/09: AKC/Luma – Sikopi 
U13: 1/8e finale op 29/09: Temse – AKC/Luma 
U15: 1/8e finale op 06/10: AKC/Luma – Temse 
U17: 1/8e finale op 29/09: winnaar Hoevenen-Neerlandia – AKC/Luma 
U19: 1/4e finale op 20/10: winnaar Boeckenberg-Voorwaarts – AKC/Luma 
 
5 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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6. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2021-2022: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag vrijdag zaterdag coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-

jarigen 
  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, 

Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-

jarigen 
18u00-19u00   13u30-15u00 Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 

94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-

jarigen 
18u30-19u30 18u30-19u30 wedstrijd Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20 

 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste leden tot aan de zaal. De 
data van wedstrijdjes voor de speelgelegenheid van de KBKB voor U7 en U9 staan 
eveneens vermeld, U11 spelen reeds competitie maar sommige activiteiten zijn ook voor hen 
bedoeld. De tegenstrevers, juiste uur, bijeenkomsten vinden jullie telkens apart terug in onze 
jeugdflitsen.  U7-spelers die niet vermeld staan bij de wedstrijden worden steeds op de 
zaterdagtrainingen verwacht. 
Afschrijvingen:  die dien je te maken naar de betrokken coaches per reeks toe, liefst zowel 
voor trainingen als voor wedstrijdjes. 
Woensdagavondtrainingen zijn voor U11, U9 en vrijblijvend voor U7. Deze trainingen zijn 
niet verplicht maar voor alle zaterdagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig 
gezien. 
Heb je een probleem of vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie 
telkens adviseren, helpen, en/of motiveren. Samen met de coaches hebben we getracht om 
afwisselende, combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en hapjes. 
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam van Irma, Rosita, 
Danny en Karin om onze jongste spelertjes te verrassen om heerlijkheden…thanks Lady’s. 
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datum wat  
Wo 01/09 Training U9-U11 
Vr 03/09 Training U11 
Za 04/09 1e veldtraining: spelertjes krijgen flyer mee om volgende zaterdag een vriendje mee 

te brengen 
Wedstrijden (meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 

U7 
 
U9-U11 

Wo 08/09 Training U9-U11 
Vr 10/09 Training U11 
Za 11/09 Training met vriendjesdag (aparte info via de jeugdflitsen) 

Pannenkoeken eten  
Springkasteel: na de training of wedstrijd 
Wedstrijden (meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 15/09 Training U9-U11 
Vr 17/09 Training U11 
Za 18/09 Training voor zij die geen wedstrijd spelen  

Wedstrijden (U7 op Meeuwen, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 
AKC-Testen voor alle jeugdleden vanaf 7 jaar (aparte info via de jeugdflitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 22/09 Training U9-U11 
Vr 24/09 Training U11 
Za 25/09 Training voor zij die geen wedstrijd spelen  

Wedstrijden (U7 op ASKC, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 
U7 
U7-U9-U11 

Wo 29/09 Training U9-U11 
Vr 01/10 Training U11 
Za 02/10 Training met korfbalkoning- en koningin ( aparte info via de jeugdflitsen ) 

Frietjes eten: na de training 
Wedstrijden (meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 06/10 Training U9-U11 
Vr 08/10 Training U11 
Za 09/10 Training voor zij die geen wedstrijd spelen  

Wedstrijden (U7 thuis, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 
U7 
U7-U9-U11 

Wo 13/10 Training U9-U11 
Vr 15/10 Training U11 
Za 16/10 Training met mamakes- en papakesdag ( aparte info via de jeugdflitsen ) 

Smoutebollen eten: na de training of wedstrijd 
Wedstrijden (meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 20/10 Training U9-U11 
Vr 22/10 Training U11 
Za 23/10 Training 

Wedstrijden (U7 op ASKC, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen) 
U 
U79 

Wo 27/10 Training U9-U11 
Vr 29/10 Training U11 
Za 30/10 Halloweentraining U7-U9 
Zo 31/10 Halloween  met grime, fuif en hapjes ( aparte info via de jeugdflitsen ) 

Halloween-ontbijt (inschrijving nodig) 
U7-U9-U11 

En ja, dan is het herfstvakantie, we zullen de Corona-situatie afwachten en later bepalen wat er met trainingen en 
wedstrijden gebeurt. Namens de coaches, Agnes 
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Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 

 

Zaterdag 4 september 2021 

 
Speelgelegenheid 

U9 mogelijk wedstrijd maar momenteel nog geen info 
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: ?   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 

 
Competitie 

 
12u30: U11 1 Afd A: AKC/Luma A – Borgerhout/GW A 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe,  
Bijeenkomst: 12u00 klaar in wedstrijdkledij op AKC   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
 
15u30: U19 1 Afd B: AKC/Luma A – Boeckenberg A 
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: 14u30 op AKC Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
 
 

Zondag 5 september 2021 

Competitie 
10u00: U13 Afd 2C1: KCOV A – AKC/Luma B 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 9u30 op KCOV Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
KCOV (Kunstgras): Oostakker 1 , 2290 Vorselaar, Belgium 
 
10u30: U13 1 Afd A: Vobako A – AKC/Luma A 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 10u00 op Vobako Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
Vobako (Kunstgras): Molenstraat , 2460 Lichtaart, Belgium 
 
10u30: U17 1Afd C: Floriant A – AKC/Luma/Spartacus A 
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstein Lucas (S) 
Binnemans Alyssa, Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 9u30 op Floriant Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
Floriant:  (Kunstgras): Sportstraat 3 , 9820 Merelbeke, Belgium 

 
U15 1 Afd  
De U15-ploeg is vrij dit WE. 
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Wedstrijdverslagen jeugd 
 

MMM-tornooi U9 
 
AKC/Luma Leeuwen – Borgerhout/Groen-Wit: 

1-0 schot Louiz 
1-1 Korte kans BGW 
1-2 korte kans BGW 

1-3 korte kans BGW 
1-4 shot BGW 
2-4 schot Loui 

 
Voorwaarts – AKC/Luma Tijgers: 

0-1 schot Matiz 
0-2 schot Lin 
0-3 schot Lin 
0-4 schot Lin 
1-4 korte kans Voorwaarts 

1-5 schot Lin 
1-6 schot Pim 
1-7schot Thore 
1-8 schot Thore 
1-9 schot Thore 

 
Scaldis – AKC/Luma Leeuwen: 

0-1 korte kans Louiz 
0-2 schot Fien 
0-3 schot Louiz 
0-4 schot Louiz 

1-4 korte kans Scaldis 
1-5 schot Loui 
2-5 korte kans Scaldis 

 
ASKC – AKC/Luma Tijgers: 

0-1 schot Pim 
0-2 inloper Thore 

0-3 schot Lin 

 
Boeckenberg – AKC/Luma Leeuwen:  

1-0 schot Boeckenberg 
1-1 schot Loui 
1-2 schot Fien 
1-3 schot Fien 
1-4 korte kans Louiz 
1-5 schot Louiz 

       1-6 korte kans Louiz 
 
1-7 schot Louiz 
1-8 schot Fien 
1-9 schot Louiz 

 
AKC/Luma Tijgers – Boeckenberg: 

1-0 schot Lin 
2-0 inloper Louise 
3-0 schot Lin 

4-0 schot Thore 
5-0 schot Pim 
6-0 schot Thore 

 
Finale: AKC/Luma Tijgers – Borgerhout/Groen-Wit: 

1-0 korte kans LIn 
1-1 schot BGW 
2-1 inloper Lin 

2-2 schot BGW 
Penalty’s: 1-0 (Thore) 

 
Voor het eerst in bijna een jaar tijd konden onze U9 spelers en speelsters op het MMM-tornooi nog eens aan de bak 
in echte wedstrijden. Na een heel jaar tegen elkaar te oefenen was iedereen wel benieuwd hoe we het tegen andere 
ploegjes zouden doen. De Leeuwen moesten tijdens hun eerste wedstrijd duidelijk nog even wakker worden. We 
wisten bijvoorbeeld plots niet meer hoe we moesten verdedigen, maar al goed lukte dit de tweede en derde 
wedstrijd wel weer allemaal. Leeuwen zijn duidelijk geen ‘ochtenddieren’.  De Tijgers gingen van start met een 
vlotte overwinning tegen Voorwaarts. Ze konden ook hun tweede en derde wedstrijd winnen, waardoor ze de finale 
haalden. In de finale moesten ze het opnemen tegen BGW, waar onze Leeuwen hun eerste en enige wedstrijd van 
hadden verloren. De finale was zeer gelijkopgaand en eindigde op 2-2. In de beslissende penaltyreeks wisten onze 
Tijgers de overwinning in de wacht te slepen door een goal van Thore. We zouden graag ook onze ‘jongsten’ wat 
meer op het scorebord zien verschijnen, dus woensdag vliegen we er weer in! We hebben ons seizoen alvast zeer 
goed ingezet en we zijn heel trots op jullie allemaal!  

Debby, Priscilla, Bo en Maite 
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MMM-tornooi U11 
 
AKC/Luma – Leuven : 5-1 
Doelpunten: Liv (2), Lias, Lenny, Ferre VH 
Onze eerste wedstrijd van het tornooi en meteen ook onze eerste wedstrijd van het nieuwe korfbalseizoen. Er 
waren nog enkele spelertjes van Leuven een parkeerplek aan het zoeken en dus werden ze aangevuld met onze 
Ferre B en Bartosz (super kerels!). Er werd al mooi korfbal gebracht door onze U11’ers, toch moeten we soms wat 
meer rondspelen en uit de combinatie naar een kans zoeken ipv te wachten op de steun en dan pas een actie te 
gaan inzetten.  
 
ASKC-AKC/Luma : 2-3 
Doelpunten: Liv, Lenny, Ajoub 
Ook onze tweede wedstrijd winnend afgesloten, knap hoor! Als we al onze kansjes hadden afgewerkt hadden we 
het zelfs zo spannend niet moeten laten worden  
 
Scaldis – AKC/Luma : 3-1 
Doelpunten: Lenny (3) 
Alweer een mooie overwinning van onze toppers, met Lenny aan het kanon. Voor de wedstrijd toch al wat zenuwen 
bij onze youngsters want bij winst speelden we sowieso de finale. Er werd hier en daar al hardop gedroomd over de 
beker. 
 
Finale Temse – AKC/Luma : 3-3 (strafworpen 1-4) 
Doelpunten: Ferre VH (2), Iebe, Lias 
Het moment waarvoor we de ganse dag hadden geknokt, de finale. Mama’s, papa’s, grootouders en enkele kerels 
van de U13 stonden al klaar om ons aan te moedigen. (thanks supporters) 
Ferre VH was er duidelijk klaar voor en opende meteen met een ver schot en een knappe inloper. Daarna ging de 
wedstrijd wat meer gelijk op kwam Temse steeds meer in de wedstrijd. Iebe maakte nog wel de 3-1 met een mooie 
inloper en was er duidelijk heel blij mee, top meid! Daarna was het meer en meer verdediging geblazen en wachten 
op het eindsignaal. Temse kwam echter terug tot op 3-3. Het laatste verdedigingsvak liet de jongens van Temse 
iets te makkelijk voorbij  lopen. Hier moeten we meer concentratie aan de dag leggen volgende wedstrijden, maar 
daar werken we nog wel aan. 
Strafworpen moesten deze finale beslissen….SPANNEND!!! 
Voor de rood-witten scoorden Ferre, Lenny, Iebe en Liv hun stipje terwijl Temse slechts 1 strafworp wist te scoren. 
Alleen maar blije gezichten bij onze spelers en speelsters van de U11 die fier de beker mochten gaan ophalen. 
We blijven op training werken aan de puntjes die we nog moeten verbeteren en we zullen nog heel veel 
(korfbal)plezier beleven dit seizoen. Proficiat U11! 

Jens en Sandra 
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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 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 20 

 
 

 
 

Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
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