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WEDSTRIJDVERSLAGEN
BORGERHOUT/GW A – AKC/LUMA A: 23 - 15
Aanval: Lars (2) – Jarre (3) – Ellen – Maite (1)
Verdediging: Jari (6) – Siebe (1) – Eline (2) – Shari
Ingevallen: Sayer
Scheidsrechters: Thierry Van Goidsenhoven – Dave Mertens
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FYSIEK NIET STERK GENOEG
We kwamen aan de inworp met Ellen i.p.v. de afwezige Thalia en werden al direct op een 2 – 0 gezet door het
eerste schot van Kian en Amy Pauwels. Een kleine twintig minuten speelden we goed mee om de wedstrijd daarna
volledig uit handen te geven. Fysiek werden we op alle vlakken afgetroefd, een teken aan de wand nadat we ook
vorige week al constateerden dat we in de tweede helft afwerkend niet meer in het stuk voor kwamen. Dat was nu
niet anders, ook deze keer wisten we in de tweede helft de korf nog maar 5 keer te vinden, nadat we het vorige
week zelfs met slechts 4 treffers moesten stellen.
KIAN AMORGASTE: EEN FENOMEEN
Kian kwam zijn jeugdopleiding volgen bij AKC/Luma om nadien terug te keren naar Borgerhout/GW om daar
samen met broertje Jarni te gaan ballen. We zagen het niet graag gebeuren, we hadden Kian liefst van al bij AKC
gehouden, maar Kian ging toch en maakt nu, zoals voorspeld, bij de Zebra’s het mooie weer.
Met zes treffers, waarbij de 9 – 5 een pareltje was (hangend in de lucht van ver naar de korf draaiend en scoren)
werd hij topscorer bij Borgerhout/GW. Hij heeft het natuurlijk bij AKC/Luma van de besten aangeleerd gekregen.
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BORGERHOUT/GW-DAMES NEMEN DE BOVENHAND
Nadat onze dames vorige week nog uitstekend hun streng trokken tegen de Boeckenberg-girls moesten we nu
toezien hoe de Zebra-dames op het scorebord een stuk sterker waren dan de onzen. Met acht treffers tegenover
slechts 3 voor de onzen trokken ze het pleit duidelijk naar zich toe. Dat we langs dameskant redelijk krap zitten is
voor iedereen duidelijk, wanneer we dan ook nog dames moeten missen wordt het uiteraard nog een pak
moeilijker. We zijn er zeker van dat onze dames in de loop van de competitie nog gaan groeien en we hebben er dus
alle hoop op dat het hier goed komt.
SCHOTPERCENTAGE
Het schotpercentage bedroeg 21 %, dat is niet slecht maar in vergelijking met Borgehout/GW, die aan liefst 33 %
afwerkten té weinig. We komen al twee weken achter elkaar maar aan een 70-tal schoten en hier wringt het
schoentje, er moet dringend meer op doel geschoten worden en meer reboundkracht worden tentoon gespreid. We
speelden weliswaar tegen een “grote” ploeg, maar dan komen we terug op ons eerste item: ook hier moeten we
fysiek meer tegenover kunnen stellen.
VERDIENDE OVERWINNING VOOR BORGERHOUT/GW
We gaan er niet moeilijk over doen, de zege van de thuisploeg was niet meer dan terecht, zij zijn één van de
titelfavorieten, dat schreven we vorige week al en daar bestaat nog weinig twijfel over. We zijn benieuwd of ze hun
favorietenrol deze keer wél kunnen waarmaken, want in het verleden sneuvelden ze altijd al in het zicht van de
streep en haalden al jaren niks.
SCHEIDSRECHTERS OPNIEUW DEGELIJK
Laat ons stellen dat beide heren geen invloed op het spel hadden en een degelijke wedstrijd floten, daar zijn we al
lang tevreden mee. Dat de regels ondertussen zijn aangepast en soms leiden tot harde duels op de grond is een
zaak waar de scheidsrechters niks mee te maken hadden. “Vallende”, “Voetbal” en “De bal wegslaan met volle
hand” worden niet meer bestraft en dat kan soms leiden tot eigenaardige situaties. Of dit goed of slecht is laten we
in het midden, maar duiken naar ballen op een kunstgrasveld lijkt ons toch geen goed idee. Jari mocht het
ondervinden aan zijn ellebogen, die gehavend uit de slag kwamen. Het getuigt natuurlijk van bijzonder veel inzet
als je je volledig geeft om een bal te recupereren, maar de gevolgen kunnen hard aankomen.
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AKC/LUMA A - BORGERHOUT/GW A: 24 22
AKC/LUMA NEEMT SPORTIEF REVANCHE
1
2
5
6
7
7
8
9
12
13
14
16
18
19
20
20
21
22
25
26
27
27
28
32

AKC-Flitsen

1
2
2
3
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13

0
0
1
1
1
2
2
3
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11

Shari
Lars
Pauwels
Maite
Lars
Jarni
Jarre
Pauwels
Jarni
Jarni
Jarre
Maite
Amy
Kian
Jarre
Roy
Sayer
Ellen
Roy
Maite
Jarni
Lars
Elke G
Jarre

schot
schot
inloop
schot
vrijworp
schot
stip
inloop
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot
stip
inloop
schot
schot

3
4
5
8
9
10
13
16
18
19
20
20
23
25
28
28
31
32
33
34

14
15
15
15
16
17
18
18
19
19
20
20
20
21
22
22
22
22
23
24

11
11
12
13
13
13
13
14
14
15
15
16
17
17
17
18
19
20
20
20

Lars
Lars
Pauwels
Roy
Sayer
Lars
Jarre
Pauwels
Sayer
Jarni
Jarre
Daphne
Kian
Lars
Maite
Pauwels
Elke D
Elke D
Maite
Jarre

vrijworp
vrijworp
stip
stip
achter korf
schot
stip
stip
schot
schot
schot
inloop
inloop
vrijworp
schot
stip
omdraaier
stip
stip
stip

Pagina 2

Aanval: Lars (7) – Sayer (3) – Shari (1) – Ellen (1)
Verdediging: Jari – Jarre (7) – Eline – Maite (5)
Ingevallen: Thalia
Scheidsrechters: Tina Van Grimbergen – Steve De Jongh
AKC/LUMA TOONT ONVOORSTELBARE VEERKRACHT
Hadden we voor de wedstrijd onze bedenkingen over deze partij na de zware pandoering van vrijdagavond, dan
moesten we van bij aanvang toezien hoe onze ploeg het helemaal anders deed, klaar was om revanche te nemen en
zich vanaf minuut 1 vastbeet in hun tegenstrever om deze geen seconde te lossen.
Was dit hetzelfde AKC/Luma van vrijdagavond? Hoe anders en vol inzet werd er nu gespeeld… We zijn duidelijk
nog altijd geen avondploeg en zullen dat waarschijnlijk nooit worden, dat werd met deze partij meer dan
aangetoond.
Het werd een partij om duimen en vingers van af te likken. Nooit lieten de onzen de Zebra’s in de wedstrijd komen,
nooit losten ze het gaspedaal. Schreven we vrijdagavond nog dat we er misschien fysiek niet klaar voor waren,
zondagmiddag werd het tegendeel bewezen.
DAMES DOEN HET DEZE KEER WEL
We kunnen het artikeltje van vrijdag gewoon omdraaien. Onze dames namen ruim de bovenhand, scoorden er 7
(met Maite in een absolute uitblinkersrol) en lieten er slechts 4 toe en het is nu net langs dameszijde dat de meeste
wedstrijden gewonnen worden en dat gebeurde zondag dan ook. Met een uitermate sterk verdedigende Ellen en
Shari, twee dames die door het vuur gaan voor hun vakgenoten, een super efficiënte Maite en een degelijke Eline,
kwamen de Bght/GW-girls deze keer niet in het stuk voor. Thalia viel later nog in voor Eline en maakte ons dames
vijftal onklopbaar. Fantastische partij van onze meiden. Hadden we nog bedenkingen over ons zogenaamde
zwakkere damescompartiment dan speelden ze alle twijfels op grandioze wijze weg. Wij kunnen ook langs
dameskant met elk team mee!
JARRE LEGT KIAN LAM EN SCOORT AAN LOPENDE BAND
Vrijdag was er een soort van one-man-show van Kian, deze keer werd Kian van begin tot einde op de huis gezeten
door een weergaloze Jarre, die de youngster geen schijn van kans liet en zelf liefst zeven keer binnen prikte. Ook
de vervangin van Kien door Jaro bracht voor Borgerhout/GW niks op, ook deze laatste had tegen Jarre niks in te
brengen en moest onder deze “Hollandse” suprematie al vlug terug het veld ruimen voor Kian. Super partij van
Jarre! Jarre werd bijgestaan door een super attente Jari, die zich nooit bezig hield met de wedstrijdleiding, zijn
vak orkestreerde zoals alleen hij dat kan en een groot aandeel had in het neutraliseren van Kian. In de lucht was
hij als vanouds terug heer een meester, airforce Hardies zette de puntjes op de i en speelde een sublieme partij.
LARS IS NIET TE STOPPEN EN SCOORT VRIJWORPEN AAN QUASI 100 %
Kwam Larske misschien vrijdag een beetje bleekjes uit de hoek, deze keer stond er geen maar op onze flying
stylist. Hij degradeerde de immer gesticulerende en reclamerende Glenn Pauwels (kan die jongen een stukske
zagen tegen de scheidsrechters) tot een kleine jongen. Larske scoorde op alle mogelijke manieren, schot, inloop en
vooral vrijworpen gingen langs alle kanten binnen. Het was terug de Lars van de vorige seizoenen, een jongen
waar we nog heel veel plezier aan gaan beleven. Maatje Sayer was weer zijn eigenste zelf en is op het juiste
moment terug in conditie. Staat hij een beetje zwaar? Niks daarvan, hij heeft nog meer body gekregen en dat
maakt hem nog sterker in de paalzone. Mister 80 % (da’s ongeveer het aantal luchtduels dat hij won) speelde een
kei van een match en wist bovendien ook nog 3 keer te scoren. The Sayer is terug on fire!
FANTASTISCHE TEAMPRESTATIE
We zagen zondag een gedreven team aan het werk, een team dat gemotiveerd tussen de lijnen kwam en wou
vechter voor elkaar. Een team dat deze keer niet fysiek onderuit ging, een team dat sportieve daden stelde en zich
niet liet verleiden tot discussies met de scheids maar het op sportief vlak waarmaakte. Onze vijf dames en vijf
heren vormen een hecht geheel waaraan we in de nabije toekomst meer dan waarschijnlijk nog veel plezier gaan
beleven. Deze teamprestatie opent perspectieven, velen hadden verwacht dat we met een 0 op 6 gingen starten, het
werd echter een 3 op 6, zodat we zeker niet kunnen spreken van een gemiste start.
3 OP 6 = FANTASTISCHE START
We wisten op voorhand dat we de punten niet in deze dubbelconfrontatie moesten gaan zoeken en toch presteerden
onze fanions het om zondag, bij de eerste thuiswedstrijd sinds maanden, de punten in een absolute topper thuis te
houden. Zaak blijft echter te focussen op de komende twee wedstrijden tegen Ri4A en Sikopi, daar moeten we de
punten eveneens halen. Wanneer we na vijf wedstrijden een 7 op 10 kunnen bijeen spelen zit alles er in. Floriant
schatten we hoger in dan ons eigen team, maar ook dat is een thuiswedstrijd en zien we ons in staat om ook daar
te stunten. De voornaamste twee partijen blijven de partijen tegen Voorwaarts en Kwik, met voor ons gekende
coaches aan het roer, namelijk Ilja en Mitch en Bo en Eddy.
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We staan nu op 1 puntje van Floriant, Borgerhout/GW en een verrassend Kwik. Samen met ons staan Sikopi en
Boeckenberg met drie punten, dan volgt Voorwaarts met 2 en op de laatste plaats Ri4A met 1 puntje. Mits twee
overwinningen in de komende partijen komen we er wel heel goed voor staan, met de voetjes op de grond blijven,
niet laten verrassen blijft de boodschap.
TEAM VAN DE MAAND DOET HET
Onze U7 en U9, het eerste “Team van de maand” deed het fantastisch, zij mochten mee oplopen met onze fanions,
de namen werden afgeroepen, ze mochten mee op de foto en naast de reservebank werd er een heuse spionkop
gevormd door onze kleinsten. Ze hebben een ganse wedstrijd het beste van zichzelf gegeven en ons team
aangemoedigd dat het een lust was om te zien. Maite was zo ontroerd door de geweldige beleving die deze ploegjes
aan de dag legden en dankte met liefst vijf treffers.
We kijken nu al uit naar de volgende prestatie van ons “Team van de maand” binnen 14 dagen tegen Sikopi. We
zullen er alles aan doen om onze buiten geluidsinstallatie tegen dan volledig op punt te krijgen.
SCHEIDSRECHTERS OPNIEUW ZEER DEGELIJK
Voor de derde opeenvolgende maal kregen we een duo, Tina en Steve, waarmee we ons volledig konden verzoenen.
Werden er fouten gefloten, ja, dat zal waarschijnlijk wel, maar langs beide kanten werd hetzelfde gefloten en dat is
waar het om gaat. We zagen dus drie duo’s die het naar onze mening uitstekend deden, smaakt naar meer. Dat
Borgerhout/GW zich meer inliet met de scheidsrechters dan met de wedstrijd is hun probleem. We hebben al drie
wedstrijden gezien dat ons eigen team zich enkel en alleen bezig hield met de wedstrijd en dat komt hen duidelijk
ten goede. Een scheidsrechter die gefloten heeft komt niet terug op zijn beslissing en het heeft dan ook weinig nut
om daar energie in te steken.
Pit

Spreuk van de Weuk
Vrijdag wat minder gepresteerd ? …
op zondag lesje geleerd !!
WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021
Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen)
20:00 u: APPELS A - AKC/LUMA A (OPGELET: OP NATUUR GRAS!)

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 12 SEPTEMBER 2021
15:30 u: RI4A/DEURNE A - AKC/LUMA A
14:00 u: RI4A/DEURNE 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

12:40 u: RI4A/DEURNE C - AKC/LUMA 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
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10:00 u: RI4A/DEURNE 2 - AKC/LUMA 2

Van den Berg Jessy – Vanherck Elke
Bedeer Sam – Bocxstael Birger - Cordon Ilja – Duchesne Andreas – Mollet Simen

11:00 u: AKC/LUMA 3 – ATBS 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

Het weekend begon al op vrijdagavond met de vooruitgeschoven wedstrijd tegen Borgerhout/GW voor A en B. We
hadden vooraf onze kansen niet hoog ingeschat en dat bleek al snel waarheid te zullen worden. We speelden
slechts een kleine 20 minuten mee en moesten toezien hoe de Zebra’s meer dan verdiend de bovenhand namen en
de twee punten zowel bij A (23 – 15 nederlaag voor de onzen) als B (19 – 14 nederlaag voor de onzen) thuis hielden.
Zaterdagochtend was er het pakkende afscheid van Jos Duchesne in zijn Bartholomeeuskerk in Merksem. Een
redelijk aantal AKC-ers kwamen de laatste eer bewijzen aan ons boegbeeld. Kinderen (Carine, Martine, Anne en
Eric), schoonkinderen (Marc, Bob, Ben en Danielle) en kleinkinderen (Anke, Annelies en Andreas) pakten nog een
laatste maal uit met een mooie samenvatting van het leven van Jos dat quasi altijd volledig in het teken van
korfbal heeft gestaan. Jos werd terug verenigd met Yvonneke, rust zacht lieve vrienden.
Zaterdagmiddag waren er dan de eerste officiële jeugdwedstrijden in maanden en daarin deed onze jeugd het
uitstekend. Met overwinningen van onze U11 (4 – 2 tegen Borgerhout/GW) en onze U19 (18 – 13 tegen
Boeckenberg) zijn we uitstekend gestart.
Zondag speelden onze twee U13-ploegen hun eerste officiële wedstrijden. De U13 B deed het voortreffelijk en won
met 2 – 4, de U13A moesten spijtig geboeg hun meerdere erkennen in Vobako.
Bij onze U17 (de samengestelde ploeg van AKC/Luma en Spartacus/NDN) zaten we met twee corona quarantaines
en moesten we Floriant verzoeken om de wedstrijd te verschuiven. Dit gebeurde zonder enig probleem (waarvoor
dank aan de mensen van Floriant) en de wedstrijd zal nu gespeeld worden op vrijdagavond 24/9 op Floriant.
Onze U15 dienden nog niet aan te treden, zij waren het eerste weekend vrij.
Ook de gewestelijken mochten terug de wei in en dat gebeurde al direct met een valse noot. AKC/Luma 3 moest
tegen Hoevenen 2 en deze laatsten geraakten niet aan een ploeg. In onderling overleg wordt er nu naar een andere
datum gezocht om deze wedstrijd toch te kunnen laten doorgaan. AKC/Luma 2 kon wel spelen en won na een
aantrekkelijk duel van Putse 2 met 20 – 1. Onze derde gewestelijke ploeg AKC/Luma C mocht op zondagmiddag op
onze kunstgrasvelden aantreden tegen Borgerhout/GW C. Zij verkoren hun eerste partij met 12 - 15
Als slot van dit weekend mochten de twee ploegen die het weekend openden, opnieuw partij geven aan
Borgerhout/GW. Onze B-ploeg was opnieuw niet opgewassen tegen de Zebra’s en verloor deze keer met 14 – 17,
onze fanions namen echter revanche en wonnen na een spectaculaire partij met 24 – 22. Hoe komst het dat we
twee keer tegen dezelfde ploeg speelden in hetzelfde weekend vroegen velen zich af. Dit komt door het feit dat er in
oktober een Europees Kampioenschap wordt gespeeld in eigen land. Normaal gezien speelt men voor de zaal 8
wedstrijden en na de zaal 6 wedstrijden, dit wil zeggen dat je dus de eerste en de laatste wedstrijd voor de zaal
normaliter tegen dezelfde ploeg speelt. Dit laatste blok werd echter vooruit geschoven naar het begin van de
veldcompetitie, vandaar dat er twee keer tegen dezelfde ploeg wordt gespeeld.
We zijn gestart met een 3 op 6, een resultaat waar we bij voorbaat hadden willen voor tekenen en het had zelfs en
4 op 6 kunnen zijn, met ietsjes meer koelbloedigheid de eerste wedstrijd tegen Boeckenberg. Het worden nu twee
belangrijke weken, met eerst op vrijdagavond een bekerwedstrijd op het natuurgras van Appels en dan
competitiewedstrijden tegen Ri4A en Sikopi, met daarna ook nog een bekerwedstrijd tegen meer dan
waarschijnlijk Scaldis op het programma. Het worden dus drukke weken voor onze fanions. Succes team!
Zondag jl. hadden we het eerste optreden van ons “Team van de maand”. De U7 en U9 mochten mee oplopen met
de fanions en kregen een heuse naamafroeping bij het betreden van het veld en nadien mochten zij zich naast de
reservebank uitleven met supporteren voor onze eerste ploeg. We zijn benieuwd wat de komende activiteiten
zullen zijn waarmee onze kern het “Team van de maand” zal verrassen. Knap initiatief trouwens. De banden
tussen jeugd en fanions worden gesmeed, mooi zo!
Pit
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2. EVENEMENTENCEL
De Evenmentencel stelde volgend voorlopig programma samen.
Noteer volgende activiteiten alvast met stip in jullie agenda:











19/9: Vol-au-vent na de wedstrijd tegen Sikopi
26/9: Spaghetti na de wedstrijd tegen Floriant
22/10: Quizavond met Robbie en Pieter-Jan vanaf 19:00 u
23/10: Clubdag op AKC vanaf 13:00 u
10/11: Full Moon Party in ons clubhuis
7/1: Nieuwjaarsreceptie
26/2: Duo Darttornooi
1/04: Tasting gevolgd door gewestelijken fuif
1/5: Bekerfinale op AKC
22/5: Jubelbanket in het Boeckenberg Sportcenter

Pit

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

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. LOTTO
nummer 21
Winnaars: Jos Duchesne en Birger Bocxstael

7. PRONOSTIEK

Mogen we iedereen verzoeken om in de toekomst op zondag een kleine beetje cash geld mee te brengen zodat je je
pronostiek kan afrekenen aan Carine en Agnes. Hartelijk dank!
Winnaars: Christel Van Oeckel, Rosita de Boer en fam Merckx
Bedrag: €12,65

8. BEDANKT

De familie Duchesne dankt alle AKC’ers voor de mooie blijken van medeleven en de woorden van troost. Zij bieden
steun en warmte in deze onafwendbare periode van gemis.
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9. INSTAGRAM ACCOUNT: @AKCKORFBAL
We willen graag wat actiever worden op de sociale media.
Daarom hebben we vanaf heden ook een Instagram account, gekoppeld aan onze Facebookpagina.
Er werden verschillende beheerders toegevoegd, zodat we zowel onze kern als onze jeugd meer in beeld kunnen
brengen.
Zoek ons op en volg @akckorfbal!
Sam

10. NIEUWE SPONSOR: CORNELIS JANSSENS UITVAARTVERZORGING
Onze Jens d'Aes zorgde voor een sponsorovereenkomst voor 3 seizoenen tussen Cornelis Janssens
Uitvaartverzorging en AKC/Luma.
De meeste mensen hebben een traditioneel beeld als het op begrafenisondernemers aankomt.
Bĳ Cornelis Janssens gaat het om het leven, om de nabestaanden met een warm gevoel een terugblik te geven.
De tĳd dat alles zwart en triestig moest zĳn is voorbĳ en gelukkig maar.
Cornelis Janssens Uitvaartverzorging legt de focus anders zonder in te boeten in sereniteit en waardigheid.
Alles op mensenmaat zonder hoge drempels.
Voor meer info: contacteer Jens d'Aes op jens@cornelisjanssens.be of neem een kijkje op www.cornelisjanssens.be.

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
zaterdag 18 september 2021 12:30 AKC/LUMA A U11
zaterdag 18 september 2021 15:00 PUTSE U15 B

FLORIANT A U11
AKC/LUMA U15 A

zaterdag 18 september 2021 15:00 AKC/LUMA U11

Sikopi U11

zondag 19 september 2021

AKC-Flitsen

9:30 AKC/LUMA 2
zondag 19 september 2021 11:00 LEUVEN U13 A
zondag 19 september 2021 11:00 FLORIANT U19 A

ASKC 2
AKC/LUMA U13 A

zondag 19 september 2021 11:00 AKC/LUMA 3
zondag 19 september 2021 11:00 AKC/LUMA U17 A

CATBA 2
VOBAKO U17 B

zondag 19 september 2021 11:30 THE VIKINGS U13 A

AKC/LUMA U13 B

zondag 19 september 2021 12:40 AKC/LUMA C

SIKOPI/CHASE C

zondag 19 september 2021 14:00 AKC/LUMA B

SIKOPI/CHASE B

zondag 19 september 2021 15:30 AKC/LUMA A

SIKOPI/CHASE A

vrijdag 24 september 2021 20:00 AKC/LUMA A

(SCALDIS A)

AKC/LUMA U19 A
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TOOGPLOEGEN
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

AKC-Flitsen
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

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. Vriendjesdag voor onze U7
Op zaterdag 4 september 2021 kregen alle spelertjes van onze U7-ploeg een flyer mee huiswaarts. De bedoeling is
om deze flyer aan een vriendje van je kindje te geven als uitnodiging om de week daarop kennis te komen maken
met AKC/Luma en met korfbal in het bijzonder. De flyer staat tevens in onze flitsen. Er zal een springkasteel
staan en na de korfbaltraining krijgt elke deelnemer een gratis pannenkoek.
Zo knopen we het nuttige aan het aangename en hopen op vele nieuwe gezichtjes.
Agnes

3.AKC/Luma Testen

Zaterdag 18 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten. Eindelijk kan deze
organisatie doorgaan. Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar
testen alle jeugdleden hun sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef,
steeds aangepast aan jouw leeftijd, worden de punten genoteerd op jouw persoonlijk
scoreblad. Op het einde van alle proeven worden je punten verwerkt en vergeleken met
de streefgetallen per leeftijdscategorie. Als je de vereiste score bereikt hebt, verdien je
een AKC/Luma-sleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De
jongen en het meisje met het hoogste aantal punten wint deze medaille. Ten slotte worden
alle scores herberekend aan de hand van vooraf bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle
eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde van grootte. Wie na deze berekening de
meeste punten heeft, wordt de algemene winnaar en gaat naar huis met de beker van
het bestuur. Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en spel met in het achterhoofd de
Olympische gedachte dat het belangrijker is om deel te nemen dan te winnen.
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog +
frisdrank.
Nog enkele praktische inlichtingen:
 Testen vanaf 10u00, inschrijven tot 14u00
 Prijsuitreiking rond 16u00
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub.
We zijn nog op zoek naar:
 mensen die vanaf 9u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag)
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden?
Graag een seintje aan Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) of iemand anders van de JEC als u graag hier of daar
wil inspringen.

AKC-Flitsen
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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. 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.

6 Kledij
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken, regenvestjes, 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/

7. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2021-2022: herfstprogramma

AKC-Flitsen
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wie
U7
U9
U11

leeftijd
3-, 4-,5-en 6jarigen
7 en 8jarigen
9- en 10jarigen

woensdag

vrijdag

18u00-19u00
18u30-19u30

zaterdag
14u00-15u00
13u30-15u00

18u30-19u30

wedstrijd

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68,
Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90
Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11
94, Priscilla:0474/33 32 51
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.

datum

wat

Wo 08/09
Vr 10/09
Za 11/09

Training
Training
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)
Training
Training
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)
Training
Training
Training voor zij die geen wedstrijd spelen
Wedstrijden (U7 op ASKC, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen)
Training
Training
Training met korfbalkoning- en koningin ( aparte info via de jeugdflitsen )
Frietjes eten: na de training
Wedstrijden (meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen)
Training
Training
Training voor zij die geen wedstrijd spelen
Wedstrijden (U7 thuis, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen)
Training
Training
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)

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

Training

U9-U11

Training
Training

U11
U

Wo 15/09
Vr 17/09
Za 18/09
Wo 22/09
Vr 24/09
Za 25/09
Wo 29/09
Vr 01/10
Za 02/10
Wo 06/10
Vr 08/10
Za 09/10
Wo 13/10
Vr 15/10
Za 16/10
Wo 20/10
Vr 22/10
Za 23/10
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Wedstrijden (U7 op ASKC, meer info bij wedstrijden verder in deze flitsen)
U79
Training
U9-U11
Training
U11
Halloweentraining
U7-U9
Halloween met grime, fuif en hapjes ( aparte info via de jeugdflitsen )
U7-U9-U11
Halloween-ontbijt (inschrijving nodig)
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

Wo 27/10
Vr 29/10
Za 30/10
Zo 31/10

Onze U7-spelers en U9-spelers werden door de kern verkozen tot ploeg van de maand. Zij mochten zondag
plaatsnemen naast de dug-out van onze kernspelers en mochten mee oplopen bij het begin van de wedstrijd.
Een fantastische ervaring!
We hebben ze enthousiast horen supporteren en het heeft geholpen want onze eerste ploeg won met 24-20.

AKC-Flitsen
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Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Zaterdag 11 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 Challenge A: AKC/Luma A – Temse 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
12u45: U15 1 Afd A: ASKC A - AKC/Luma/Spartacus A
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: 11u45 op ASKC
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
Veld (kunstgras) Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900 Schoten
14u15: U13 OZ: AKC/Luma B – Minerva B of Ranst 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: 13u45 op AKC
Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana
15u30: U13 1 Afd A: AKC/Luma A – Scaldis A (wordt waarschijnlijk verplaatst naar een latere datum)
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: 13u45 op AKC
Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana
15u30: U19 1 Afd B: AKC/Luma A – Putse 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 12 september 2021

Competitie

12u15: U17 1Afd C: Vos-SG Waas 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: 11u15 op Vos-SG Waas
Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus
VOS-SG WAAS Cadzandstraat 11b , 9112 Sinaai, Belgium

AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD
U11
AKC/Luma – Borgerhout/Groen-wit : 4-2
Doelpunten:
Ferre Van Hoof (2 – inloper + schot)
Liv (inloper)
Lenny (inloper)
Onze eerste wedstrijd van de competitie tegen de zebra’s van Borgerhout/groen-wit. We verwelkomen Willa
opnieuw zodat we er een extra dame bij hebben  welkom terug Willa!
We lopen al snel 2 doelpunten uit dankzij ons eerste aanvalsvak, Ferre en Liv met een mooie doorloopbal.
Borgerhout doet echter niet onder en scoort met een schotje tegen Willa. Wat onze eerste aanval kan, kan ik ook
denkt Lenny en maakt ook een mooie doorloopbal. Opnieuw wordt het spannend na een inloper tegen Iebe, maar
Ferre maakt het af met een mooi afstandsschot. Een knappe eerste overwinning van het seizoen, nadat we reeds
de beker wonnen op het MMM tornooi.
Ga zo door jongens en meisjes!
Ferre VH: de goalgetter van vandaag. Knappe verdediging ook tegen de snelle jongen van Borgerhout. Denk wel
aan je tweede pas naar de steun, die moet ook krachtig zijn!
Bartosz: Jij begint het spelletje steeds beter te begrijpen en een pluim alvast voor je knappe verdediging deze week
en vorige week op het tornooi.
Ajoub: knappe wedstrijd Ajoub! Probeer wel steeds aandachtig te blijven verdedigen, niet te snel opgeven.
Lias: Knappe, sobere wedstrijd. Denk aan het krachtig geven van de passen, zoals op de training.
Lenny: Onze aanvaller van de ploeg , knappe wedstrijd. Ook jij niet te snel opgeven in verdediging en tot het
einde van een aanval van je tegenstander geconcentreerd blijven.
Liv: Ook jij snapt het spelletje heel erg goed. Probeer wel alles een beetje krachtiger en steviger te doen en je gaat
moeilijk te stoppen zijn.
Evi: mooie wedstrijd van onze Evi! We werken nog aan het sneller en krachtiger durven passen maar dat gaat
helemaal goed komen.
Iebe: Nog zo’n U11 toppertje die helemaal bezeten is van het korfbalspel. Ook hier nog een beetje werken aan het
krachtiger spelen van de bal naar een ploeggenootje, maar daar gaan we nog zeker op trainen.
Sam: Onze spring-in-‘t-veld. Jij kan je al super goed vrijspelen in aanval en geeft ook hele goede en stevige passen.
Het rondspelen rond de korf kent al geen geheimen meer voor je. Super!
Op naar de volgende trainingen en wedstrijd, tot dan!

Jens en Sandra

U19 A
AKC/Luma – Boeckenberg : 18 - 13 (8 – 6)
Verdediging: Lotte 1/8 – Femke 1/4 – Vinnie 2/12 – Kian 2/13
Aanval: Lenthe 2/9 – Kadisha 1/2 – Renzo 3/13 – Brend 1/6
Bank: Nina 0/1 – Jade – Ernst 5/27 – Rune 0/3
Openingsmatch van het nieuwe seizoen, steeds een speciaal gegeven. Nu nog meer daar het bijna 1 jaar geleden
was dat wij nog een officiële match hebben afgewerkt.
Het is steeds kijken hoever je staat, hoe de tegenstrever is geëvolueerd en bij de jeugd is het begin van het seizoen
ook steeds anders gezien de vakanties edm.
De U19 reeks heeft wat last van de nieuwe leeftijdscategorieën en gaat verarmd van start. Geen aanvulling van
beneden uit en de ouderen naar de kern …
Als je dan ook meteen start in een topper is het toch even nagelbijten. De panters behoren samen met ons, Vobako
en VW tot de op voorhand aangeduide betere ploegen. Ben benieuwd wie we aan dit rijtje mogen toevoegen.
Deze match leed aan alles wat je in het begin van het seizoen kan tegen komen. Slechte passing, spelsystemen die
niet werden gevolgd, slechte afwerking (18,5%), missen van penalty’s (6), kwetsuren, ….
Na een studieronde van 10min kwamen wij een beetje los en komen 2-0 voor. Ondertussen al een 1ste onderbreking
door een behoorlijke bloedneus voor Brend en na 15 min het uitvallen van Kadisha met haar knie na een botsing.
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Hierdoor dienen wij alles een beetje aan te passen en Boeckenberg zorgt ook voor wat tactische aanpassingen. Toch
wel een voordeel die 8 wissels.
De wedstrijd kabbelt voort met soms eens 4 dan weer 2 doelpunten voor en we gaan daar ook mee rusten.
Boeckenberg heeft dezelfde euvels als wij. Mindere afwerking, slechte passing, maar goed voor ons hebben wij
rebound overwicht en spelen er enkelen op een deftig niveau. Wel spijtig voor hen dat ook zij iemand gekwetst
zagen uitvallen, Jenthe hopelijk niet te erg en snel beterschap.
Ons spel kon ook veel beter want wij zoeken veel te veel de 1-1 op terwijl het duidelijk is dat een afwisselend spel
tussen dynamisch, 2-2 en 3-1 wel degelijk tot jullie mogelijkheden behoort. Indien je dit zou toepassen, soms lukte
dat wel, maak je het de tegenstrever zo moeilijk om hierop te anticiperen dat deze wedstrijd sneller beklonken zou
zijn geweest. Nu was het vechten tot de laatste minuten, toen vielen ze wel binnen en komt er een duidelijk
verschil op het bord.
Vanaf nu de werkpunten verbeteren en rustig opbouwen naar de zaal.
One team

AKC-Flitsen
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen.
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zeventiende koekjesslag, iedereen te
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze
genoeg dus!!

We stellen dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

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

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

Assortimentsdoos Koffie:

bladerdeegkoekjes 200 gr

krokante rolletjes 2 x 90 gr

frangipanes 200 gr

Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:

Carré Confituur 47g x 4

Frangipane 50g x 5

Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)

Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

-

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

AKC-Flitsen
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