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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

Ri4A/DEURNE A – AKC/LUMA A: 16 – 25 
AKC/LUMA DOET WAT HET MOET DOEN: WINNEN! 

 

Aanval: Siebe (4) – Sayer (4) – Shari (2) - Thalia 
Verdediging: Jari (3) – Jarre (5) – Eline (1) – Maite (4) 
Ingevallen: Lars (2) 
Scheidsrechters: Tina Van Grimbergen – Thierry Van Goidsenhoven 
 

1 0 1 Siebe schot  2 8 13   schot 
3 0 2 Sayer schot  3 9 13   schot 
4 1 2   inloop  6 9 14 Jari schot 
7 1 3 Jarre stip  7 10 14   schot 
8 1 4 Shari achter paal  7 10 15 Siebe schot 

10 1 5 Siebe achter paal  10 11 15   schot 
12 1 6 Maite stip  11 11 16 Maite schot 
17 1 7 Jarre achter paal  12 11 17 Jarre schot 
18 2 7   schot  13 11 18 Sayer achter paal 
19 2 8 Siebe schot  19 12 18   schot 
20 3 8   schot  22 12 19 Lars schot 
20 3 9 Jari schot  27 12 20 Maite inloop 
20 4 9   schot  28 12 21 Sayer onder 
21 4 10 Sayer schot  28 13 21   schot 
23 4 11 Eline inloop  28 14 21   schot 
23 5 11   inloop  30 15 21   schot 
23 6 11   schot  31 15 22 Jarre schot 
25 7 11   schot  31 16 22   1 hand 
28 7 12 Jarre schot  32 16 23 Lars inloop 
31 7 13 Maite schot  33 16 24 Jari achter paal 
      35 16 25 Shari schot 

 
MAKKELIJKE OVERWINNING 
Nadat we op vrijdagavond schotoefeningen hadden gehouden tegen Appels (41 doelpunten tegen 33 %) hadden we 
niet meer of minder verwacht dan dat dit ook zondag het geval zou zijn tegen Ri4A/Deurne. We geraakten echter 
nooit helemaal los tegen de paarsen. We begonnen nochtans bijzonder sterk en na een kwartiertje was de wedstrijd 
gespeeld. We lieten echter na om volledig door te drukken en Ri4A/Deurne kwam enigszins terug in de wedstrijd, 
dankzij twee treffers van Jarre en Maite werd het bij rust toch nog een mooie 7 – 13 stand en game over. 
 
MAITE IN TOPVORM 
We zagen onze Maite vorige week al schitteren onder het oog van haar U7 en U9-spelertjes, die waren er nu niet, 
Maite was echter wél op de afspraak en legde er deze keer 4 in het mandje. Ze is bezig aan een bijzonder sterke 
reeks en we hopen dat ze haar topvorm nog enkele weken kan aanhouden. De twee volgende wedstrijden zijn 
thuiswedstrijden en dan zijn haar poulains meer dan waarschijnlijk weer aanwezig langs de lijn. Wedden dat ze 
dan weer een heel hoog niveau haalt! 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 
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OOK ANDERE DAMES DOEN HET UITSTEKEND 
Deed Ellen het de voorbije partijen nog schitterend dan moest ze nu haar plaats afstaan aan Thalia, die haar rol 
gewoon over nam. Sharike deed haar duit in het zakje met een ijzersterke verdediging en opnieuw twee 
doelpunten en ook Eline wist te scoren op inloop. Met zeven treffers uit dames handen zijn we meer dan tevreden. 
De twee komende thuiswedstrijden zullen uitwijzen of we er volledig klaar voor zijn want met Sikopi en Floriant 
komen er twee sterke dames viertallen op bezoek. Wat we de voorbije partijen van onze girls gezien hebben geeft 
ons echter alle vertrouwen. We geloven er volledig in. 
 
OP ONS HEREN VIJFTAL STAAT GEEN MAAT 
Het maakt niet uit met welke combinatie we aan de ingooi verschijnen, onze vijf heren zijn stuk voor stuk 
klasbakken die de kunst verstaan om in alle mogelijke omstandigheden cool te blijven en de maat van hun 
tegenstrevers te nemen. Onze starters scoorden er liefst 16 en wanneer Lars nog een kwartiertje mocht optreden 
dankte hij onmiddellijk met een pareltje van een inloop, iets wat hij iets later nog eens over deed. 
Zowel scorend als reboundend zijn onze heren gewoonweg top, de klasse druipt eraf. 
 
SCHEIDSRECHTERS UITSTEKEND 
Opnieuw zagen we een zeer degelijke partij van onze fluiteniers. Tina en Thierry waren op weinig foutjes te 
betrappen en floten een prima partij. Toegeven dat de spelers het hen niet lastig maakten, maar dat is de 
verdienste van de scheidsrechters. Het scheidsrechterkorps is momenteel niet dik bezaaid maar tot hiertoe moeten 
we toegeven dat het meer dan goed is wat we al zagen. De kwaliteit wint het in deze van de kwantiteit. Houden zo!  
 
EN NU DOORGAAN! 
We beschouwden bij aanvang van deze competitie Ri4A/Deurne en Sikopi als de zwakke broertjes in de reeks. Deze 
laatsten staan nochtans op een gedeelde derde plaats met de onzen. Zij wisten zondag te winnen van Voorwaarts, 
een duidelijke reden om hen zeker niet te onderschatten. We staan nu op 1 puntje van Borgerhout/GW en Floriant 
en we doen het dus uitstekend. Ons niet laten verrassen door de Sint-Anna Korfbalpioniers zal dus de boodschap 
zijn om ons in de top drie te houden en de week nadien resoluut voor de eerste of tweede plaats te gaan. 
 
HET ZIT GOED BIJ ONZE FANIONS 
We zien aan de mentaliteit op het veld dat het goed zit bij onze fanions. Ze willen spelen voor elkaar en een stapje 
meer doen voor mekaar. Ze weten wat ze kunnen en wat ze niet (goed) kunnen en leggen een aanstekelijk 
enthousiasme op de mat. De zogenaamde “zwakkere” dames trekken meer dan behoorlijk hun streng en bewijzen 
week na week dat ze zeker en vast meekunnen met de top en ze worden daarbij meesterlijk geassisteerd door onze 
mannelijke klasbakken. Kortom een team om “U” tegen te zeggen, een team dat nog wel eens hoge toppen zou 
kunnen scheren en laat ons het maar toegeven, dat hadden we voor deze competitie niet zien aankomen. We waren 
al lang blij dat we niet onderaan zouden moeten meespelen, niks daarvan, we draaien gewoon mee aan de top en 
doen het formidabel. De mentaliteit zit goed, zoveel is duidelijk. 
 
HET ZIT NIET GOED BIJ ONZE B-PLOEG 
Vier partijen gespeeld en geen enkel punt, het moet jaaaaaren geleden zijn dat AKC/Luma in de B-reeks niet mee 
vooraan meedraaide. De schwung en het geloof in eigen kunnen zijn er niet. We zagen een ploeg die met de kopkes 
naar beneden speelde en geen échte vuist kon maken. De motivatie en het vertrouwen zijn er niet en dat is nu juist 
datgene dat onze ploeg in het verleden altijd zo sterk maakte. Op het veld komen met de mentaliteit “Het zal toch 
weer niet lukken” is volledig fout. Ook de hand in eigen boezem durven steken is aan de orde. Afwerken aan een 
percentage van 18 % is ondermaats, neem daarbij het percentage van de inlopers (0 op 5) en dan kom je algauw tot 
de slotsom dat het niet goed genoeg was. We willen ook niet onder stoelen of banken steken dat de man in het geel 
zijn best deed maar ook niet meer dan dat en dat alle twijfel gevallen in het voordeel van de paarsen werden 
gefloten. Soms moet er toch rekening gehouden worden met de leeftijd van fluiteniers, er kan niet eeuwig gefloten 
worden. Knap dat hij dat nog wil doen, maar er zijn grenzen… 
Wat kunnen we doen? Ons volledig herpakken, geloof in eigen kunnen en dat van de ploeg en gaan met die 
banaan. We verwachten nu zondag een klinkende revanche tegen Sikopi B want een laatste plaats met 0 punten is 
iets waar we absoluut niet mee kunnen leven.  
 
STAND 
1. Floriant en Borgerhout/GW – 6 punten 
3. AKC/Luma en Sikopi – 5 punten 
5. Kwik – 4 punten 
6. Boeckenberg – 3 punten 
7. Voorwaarts – 2 punten 
8. Ri4A/Deurne – 1 punt 

Pit 
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ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 
 

15:30 u: AKC/LUMA A – SIKOPI A 
14:00 u: AKC/LUMA B – SIKOPI B 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Haghebaert Zoë - 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 – SIKOPI 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 – ASKC 2 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen 
 
11:00 u: AKC/LUMA 3 – CATBA 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 
Op vrijdagavond was er onze eerste bekerwedstrijd en die ging tegen Appels. Er werd nog eens gespeeld op 
natuurgras (met een hele zwem muggen als gevolg) en we moesten 6 – 0 voorgeven. Geen enkel probleem echter 
want deze achterstand was al na 9 minuten weggespeeld. Bij de rust wezen de bordjes 4 (10) – 24  en was er van 
een wedstrijd al lang geen sprake meer. Alle spelers kregen de kans om hun kunnen te bewijzen. We begonnen met 
Maite – Eline – Ellen – Thalia – Jarre – Siebe – Sayer – Lars en ook Shari – Chaya – Zoë – Raf – Kevin – Demy en 
Brend vielen in. Uiteindelijk werd het een makkelijke 9 (15) – 41 overwinning en hadden we met het oog op de 
komende partijen schotoefeningen kunnen houden. Er waren slechts 19 supporters naar het verre Dendermonde 
afgezakt, net iets meer dan het aantal spelers die aanwezig waren… De volgende confrontatie in het bekertornooi 
“Trofee Gaston Van Steenbergen” volgt binnen twee weken op vrijdag 24 september om 20 u thuis tegen Blauw-
Wit dat verrassend van Scaldis won. De eerste hindernis in het drieluik dat moest gewonnen worden is hiermee 
een feit, nog twee te gaan met de verplaatsing naar Ri4A en de thuiswedstrijd tegen Sikopi. Daarna komt het 
stevigere werk eraan met de thuiswedstrijd tegen Floriant en de uitwedstrijden naar Voorwaarts en Kwik. 
Tussendoor krijgen we dan meer dan waarschijnlijk nog de kans om ons tegen de winnaar van Catba - Rijko te 
plaatsen voor de halve finales van de Beker van België. 
 
Zaterdag was onze kantine goed volgelopen voor: 

• de vriendjesdag 
• de trainingen van de jeugd 
• de wedstrijden van onze U11 (niet opgewassen tegen Temse) 
• de U13B (gewonnen met 9 – 0 van Sparta Ranst) 
• de U19 (gewonnen met 16 – 10 van Putse)  
• en tot slot was er de wedstrijd van den Antwaarp op Eupen, die door het oog van de naald kropen en met    

0 – 1 wonnen 
•  

Kortom het was een goed gevulde zaterdag met voor elk wat wils. Voor het eerst dit seizoen kon er ook terug 
gesmuld worden van de porties warm gemengd, die bijzonder gesmaakt werden. Er was ook nog een wedstrijd van 
onze U15, die in ASKC hun meerdere moesten erkennen en de duimen legden met 14 – 8. 
 
Zondagochtend waren er de wedstrijden van onze gewestelijken. AKC/Luma 2 nam het op tegen Ri4A/Deurne 2 en 
AKC/Luma 3 gaf ATBS 2 partij. Beiden sloten winnend af. Daarna volgde de eerste wedstrijd van onze U17 die 
knap wonnen. AKC/Luma B en C deden het lange van goed en verloren beiden hun wedstrijden. Ze staat nu beiden 
laatst met de volledige 0 punten en moeten zich dringend herpakken. 

Pit 
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2. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
Zaterdag 18 september a.s. om 20 uur zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats hebben in onze kantine. Al 
onze effectieve leden zijn hierop via e-mail uitgenodigd. Als je nog effectief lid wil worden en deze vergadering wil 
bijwonen kan dat via een e-mailtje aan akc@korfbal.be 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zaterdag 18 september 2021 om 20 u in onze kantine 

 
  Agenda : - openingswoord van de voorzitter 
                    - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                    - aanstelling van het stemopnemingsbureau: is niet van toepassing wegens digitaal stemmen 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 september 2020. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies. 
2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
3.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2020-2021. 
3.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
4.1 Goedkeuring van de wijzigingen der Statuten ten einde conform te zijn met de nieuwe wetgeving. 
4.2.       Goedkeuring van de vaststelling van de bijdragen voor 2021-2022. 
4.3.       Vaststelling van de begroting voor 2021-2022. 
5.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
5.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
6.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2021-2022. 
7.          Varia. 
 
Toelichtingen: 
 

1.  Punt 4.2. 
• De Raad van Bestuur stelt voor om de lidgelden voor het competitiejaar 2021-2022 te behouden als 

volgt: 
Senioren      150 blijft 150 EUR 
U19-U16-U14-U12    150 blijft 150 EUR 
U10       120 blijft 120 EUR  
U8       100 blijft 100 EUR 
U6            90 blijft   90 EUR     
Adherenten      120 blijft 120 EUR 
Recreanten       120 blijft 120 EUR 
Supporters        85 blijft   85 EUR 
Steunende leden      120 blijft 120 EUR  
Voor elk 2e jeugdlid    -30 EUR 
Voor elk 3e jeugdlid    -40 EUR 

2. punt 5.1. :   
  Kandidaturen hiervoor konden schriftelijk worden ingediend tot 15 september 2021 bij de 
  secretaris Martine Duchesne. 

• Uittredend en herkiesbaar: Bert De Ley, Bjorn Denie, Andreas Duchesne, Martine Duchesne, Pit 
Van Dyck, Chris Van Riet 

• Uittredend en niet herkiesbaar: Pieter-Jan Verbruggen 
• De nieuwe kandidatuur van Jens Van Hoof werd rechtmatig ontvangen 

3. punt 7. :  
• Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 15 september 2021, worden behandeld. 
4. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
5. Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en 

tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging. 
 
Martine Duchesne 
Secretaris 

Marc Bocxstael 
                                          Voorzitter 

 
 

mailto:akc@korfbal.be
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3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
• Zondag 19/9: Vol-au-vent met frietjes (€ 12) / curryworst met frietjes (€ 6 – kids) na AKC/Luma – Sikopi  

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/fddf1853149a03cfa3fff0e7142795d1 
• Zondag 26/9: Spaghetti (€ 10 - € 5 kids) na AKC/Luma A – Floriant A 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/76d6cd8e8a0a48d4c1f504a77afb8ef9 
• Vrijdag 22/10: Quizavond met Robbie en Pieter-Jan vanaf 19:00 u 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f 
• Zaterdag 23/10: Clubdag op AKC vanaf 13:00 u 
• Woensdag 10/11: Full Moon Party in ons clubhuis (zie affiche verder in deze Flitsen) 
• Vrijdag 7/1: Nieuwjaarsreceptie 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419 
• Zaterdag 26/2: Duo Darttornooi (zie affiche verder in deze Flitsen). Dit is een vrij korfbal weekend. 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1 
• Vrijdag 1/04: Tasting gevolgd door gewestelijken fuif 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb 
• Zondag 1/5: Bekerfinale op AKC 
• Vrijdag 20/5: Jubelbanket in het Boeckenberg Sportcenter 

Pit 
 
4. VOL-AU-VENT NA WEDSTRIJD TEGEN SIKOPI OP ZONDAG 19 SEPTEMBER 
Na de wedstrijd van zondag a.s. tegen Sikopi moet je niet direct naar huis, hoef je ook niet meer voor eten te 
zorgen. Onze Evenementencel en meer in het bijzonder Albert en Pat zorgen namelijk voor heerlijke vol-au-vent 
met frietjes tegen de belachelijk lage prijs van 12 euro. Voor de kinderen voorzien we een curryworst met frietjes 
aan 6 euro. 
Je dient je wel vooraf in te schrijven via Twizzit op: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/fddf1853149a03cfa3fff0e7142795d1 
Het evenement gaat niet door bij minder dan 40 deelnemers. 
Je kan eten tussen 18 en 20 uur, we houden de kantine iets langer open op zondagavond. In Twizzit aanduiden 
wanneer je wenst te eten. 
Niet vergeten in te schrijven, nu doen! 

Pit 
 

 
5. LOTTO 
nummer 16 
Winnaars: Rosita de Boer en Paco Springael 
 
6. 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: Franky de Meester en Rosita de Boer 
Bedrag: € 16,8 
 
7. MAALTIJDEN IN HET BOECKENBERG SPORTCENTER 
Bij de thuiswedstrijden zaal zal je in het Boeckenberg Sportcenter uiteraard ook van een warme maaltijd kunnen 
genieten. Buiten het gangbare zoals croques, pizza, warm gemengd,… (zaken die altijd zijn te verkrijgen) bestaat 
er ook de mogelijkheid om elke week gezamenlijk een keuze te maken uit 1 van onderstaande gerechten: 

 Gehaktballetjes in tomatensaus met aardappelpurée 
 Stoofvlees met frietjes met sla & tomaat 
 Vol au vent met frietjes 
 Kippenfilet met rijst en appelmoes 
 Wortel- of broccolipurée met worst 
 Lasagne met brood 

We spelen op zaterdag en dienen dit uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijd door te geven. Er zal een mogelijkheid 
zijn om samen te zitten en de uren wanneer jullie (liefst in groep of groepjes) willen eten dienen dan eveneens 
vooraf doorgegeven te worden zodat er op het door jullie gekozen tijdstip warm kan opgediend worden. 
Spreek misschien al onderling af wanneer jullie wat willen eten, zodat we dat aan Winny en Frank kunnen 
doorgeven. 

Pit 
 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/fddf1853149a03cfa3fff0e7142795d1
https://app.twizzit.com/v2/public/form/76d6cd8e8a0a48d4c1f504a77afb8ef9
https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f
https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419
https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1
https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
https://app.twizzit.com/v2/public/form/fddf1853149a03cfa3fff0e7142795d1
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8. CLUBCARD BOECKENBERG SPORTCENTER 
Zoals jullie allen weten is onze thuiszaal niet langer Kwik Indoor, maar trekken we vanaf dit seizoen naar het 
moderne Boeckenberg Sportcenter in Deurne. 
Een iets aangenamere locatie met veel meer mogelijkheden qua maaltijden en consumpties. Dat de prijzen er iets 
hoger liggen nemen we er graag bij, kwaliteit heeft namelijk zijn prijs. Om het iets goedkoper te maken hebben wij 
onderhandeld met de zaakvoerders Winny en Frank en de uitkomst was de volgende: 
Ook het Boeckenberg Sportcenter werkt net als wij met een clubcard waarvan ook de AKC-leden tijdens de 
zaalperiode kunnen profiteren. Met deze clubcard geniet je van een mooie korting en ook AKC krijgt zijn percentje. 
Vul hiervoor onderstaande gegevens in en stuur ze door naar patrick.van.dyck@gmail.com. 
 

Naam:  
Voornaam:  
Straat/Huisnummer:  
Postcode/Gemeente:  
E-mailadres:   
Geboortedatum:  
Mobielnummer:  
De aanvrager verklaart zich akkoord met de voorwaarden van Bonvito (www.bonvito.net):  
(gelieve hierboven JA in te vullen) 
De kaart is pas in gebruik na registratie door de gebruiker. Deze ontvangt hiervoor een e-mail die moet bevestigd 
worden. 
Aarzel dus niet en vraag vandaag die clubcard nog aan. Uiterste datum voor aanvragen is 30/9/2021 

Pit 
 

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. CLUBCARD AKC/LUMA 
Heb jij nog geen clubcard van AKC/Luma en ben jij of iemand van je familie lid van AKC/Luma? Vraag ze even 
achter onze toog. Je krijgt er korting mee en het is super gemakkelijk in gebruik.  
Clubcard vragen, geld opzetten (cash of bancontact) en je kan ze onmiddellijk beginnen gebruiken. Simpel 
geregeld! 

Pit 
11 NIEUWE LEDEN 
Volgende nieuwe leden kunnen we (terug) bij AKC verwelkomen: 
• Frie Albrecht (supporter) 
• Rifa Schellens (U15) °26-02-2008 

Veel korfbalplezier! Martine 
 

12. 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 
 

13. 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 

mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bonvito.net%2F&data=04%7C01%7C%7C1ce933ad80564404213a08d972a8d3c2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637666891703561379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mJ33FTKk20L4%2BEld4Y9nbrym4ldJfWYMtvTrY%2BVEOuM%3D&reserved=0
mailto:akc@korfbal.be
https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53
http://www.trooper.be/akc
http://www.trooper.be/AKC
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14. 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 
 

15. GEZOCHT: STOCKERINGSRUIMTE 
AKC/Luma is op zoek naar stockeringsruimte om wat klein materiaal te stockeren dat we slechts één of enkele 
keren per jaar nodig hebben. Als je een garage of magazijn hebt waarin nog een klein beetje plaats over is die we 
mogen gebruiken laat het ons dan even weten op patrick.van.dyck@gmail.com. 
Dank bij voorbaat, we zullen u eeuwig dankbaar zijn. 
 
16. NIEUWE REGLEMENTEN 
Er zijn een heel aantal wijzigingen aan de reglement gebeurd de voorbije weken. We proberen ze hieronder even 
samen te vatten, zodat onze supporters niet meer onterecht “vallende” of “voetbal” roepen, terwijl deze regels voor 
een groot gedeelte zijn afgeschaft. 
 
Strafworp: De voornaamste wijziging is het feit dat diegene waarop de strafworp wordt gemaakt zelf de strafworp 
moet nemen (net zoals dat al jaren bij het basketbal het geval is). De technische uitleg op wie nu juist de strafworp 
werd gemaakt gaan we u besparen. 
 
Doorspelen: wanneer een fout tot een gewone spelhervatting zou leiden wordt er gewoon doorgespeeld door het 
team waarop de overtreding gemaakt werd. Dit om het spel niet onnodig op te houden. 
 
Voetbal: wanneer de bal niet bewust met de voet gespeeld wordt is er geen sprake meer van “voetbal” en wordt er 
gewoon door gespeeld. 
 
Dubbel hinderen: met twee verdedigen op 1 aanvaller zonder dat één van beiden een fout maakt zal ook niet 
meer bestraft worden. 
 
“Vallende” (bal én hand samen op de grond) verdwijnt eindelijk (wat een belachelijke regel wast…). 
 
De bal mag met de vuist (rug van de hand) gespeeld worden zonder dat er hier een fout voor gefloten wordt. Er 
zal uiteraard wél een fout gefloten worden als je je tegenstrever in gevaar brengt door deze handeling. 
 
Golden Goal (enkel bij beslissingswedstrijden)  
• Onderbreking 1 minuut  
• Spelen verder met ploeg in balbezit op het einde van de wedstrijd  
• Zelfde kant  
• Zelfde vakken  
• 10 minuten (zaal = werkelijke speeltijd, veld = werkelijke speeltijd niet toegepast)  
• Na 10 minuten geen winnaar => Strafworpen - Winnaar toss kiest korf en wie start - Volgorde nemers wordt 
vastgelegd - Systeem “sudden-death”  
• IKF => bij scoren onmiddellijk afgelopen  
• KBKB => elke ploeg moet balbezit gehad hebben, zoniet volgt een nabeurt Wanneer beide ploegen scoren in 1ste 
aanval => functiewissel in eigen vak 
 
Tijdens de zaalcompetitie komen daar nog een aantal wijzigingen bij. Er wordt dan een groene kaart ingevoerd 
waarmee je een “tijdstraf” zal krijgen en ook aan de gele kaart zal een tijdstraf verbonden worden. Omdat deze 
regels nu nog niet van toepassing zijn laten we u tegen de zaal deze reglementen kennen. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk  
Door het bestuur netjes uitgezet …, 

keuren effectieve leden werking en budget !! 

mailto:patrick.van.dyck@gmail.com
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 
 
 

Datum Uur Thuis Bezoeker 
zaterdag 18 september 2021 12:30 AKC/LUMA A U11 FLORIANT A U11 
zaterdag 18 september 2021 15:00 PUTSE U15 B AKC/LUMA U15 A 
zaterdag 18 september 2021 15:00 AKC/LUMA U11 Sikopi U11 

zondag 19 september 2021 9:30 AKC/LUMA 2   ASKC 2    
zondag 19 september 2021 11:00 LEUVEN U13 A AKC/LUMA U13 A 
zondag 19 september 2021 11:00 FLORIANT U19 A AKC/LUMA U19 A 
zondag 19 september 2021 11:00 AKC/LUMA 3   CATBA 2    
zondag 19 september 2021 11:00 AKC/LUMA U17 A 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 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 10.00 tot 13.00 u: Recreanten (recreantentornooi op onze velden) 
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: Rifa Schellens komt de rangen van onze U15 vervoegen. Welkom terug 
Rifa, we zijn blij dat de AKC/Luma-korfbal-microbe je niet heeft losgelaten. Veel plezier! 
 
 
 

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 
Zaterdag mochten alle U7-spelertjes een vriendje meebrengen. Een tiental nieuwe kindjes kwam opdagen en zij 
genoten van een echte ‘benjamin’training. Onze vaste U7-trainers kregen de hulp van enkele kernspelers, zelfs van 
een Diamond. Waauw! Tof! Spijtig genoeg kwam een fikse regenbui de pret een beetje verstoren. Na de training 
kon er nog duchtig gesprongen worden op het springkasteel, trouwens ook door U9, U11 en U13 en iedereen kreeg 
een lekkere pannenkoek van ons top-dames-kook-kwartet. 
Er waren ook nog thuiswedstrijden van U9, U11, U13 en U19. Het was weer een leuke bedoening op AKC/Luma. 
 

 

JEUGDFLITSEN 

mailto:robb.dewinter@skynet.be
mailto:C.Duchesne@telenet.be
mailto:deryckpatrick@hotmail.com
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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.  
 
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. Sintdoosjes 

 
Zaterdag werd de verkoop van onze Sintdoosjes gestart. Voor de prijs van €1 
kan je er eentje kopen, €1 en je hebt altijd altijd prijs. Lieve ouders en andere 
sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed hart en koop lootjes.  
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6. 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. 
 
7 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/ 
 
 
 
 

 
8. 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 

mailto:C.Duchesne@telenet.be
https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265
mailto:anneke_v_p@hotmail.com
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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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 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-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, U9 om 13u op Catba (meer info later in de 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 (U9 om 13u30 thuis (meer info bij wedstrijden later in de  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, U9 om 13u op Catba (meer info later in de 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 U9 op Sparta Ranst om 13u (meer info later in de 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, U9 thuis om 10u (meer info later in de 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) 
 

Vrijdag 17 september 2021 
Beker van België 

19u00: 1/16e finale: AKC/Luma A – Sikopa A 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe, Struyf Willa 
Bijeenkomst: 30 min voor aanvang in wedstrijdkledij op AKC   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
 

Zaterdag 18 september 2021 
Speelgelegenheid 

14u00: U7 op Meeuwen 
De spelers worden verwittigd via WhatsApp. 
Bijeenkomst: 15 min voor de wedstrijd, klaar staan op Meeuwen   Jeugdleiders: Anke, Leen, Jessy, Sarah 
Veld (kunstgras): Sportvelden Ter Rivierenhof Ingang Ruggeveldlaan 2100 Deurne  

Competitie 
12u30: U11 1 Challenge  A: AKC/Luma A – Floriant A 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Rampaert Iebe, Struyf Willa 
Bijeenkomst: 30 min voor aanvang in wedstrijdkledij op AKC   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
 

15u00: U15 1 Afd A: Putse 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, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 14u00 op Putse Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
Veld (kunstgras): Putse K.C.: Tinstraat 11/1 te 2580 Putte Tel.: 015 75 41 34 
 

Zondag 19 september 2021 
Competitie 

11u00: U13 1 Afd A: Leuven A - AKC/Luma 
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 op de parking bij AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
Veld (kunstgras): Van Hovestadion Albert Dejonghestraat, 2 te 3010 Kessel-Lo  
 

U13 OZ: AKC/Luma B 
Onze U13 One Zone is vrij dit WE 
 

11u00: U17 1Afd C: AKC/Luma/Spartacus A – Vobako B op Spartacus 
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: 10u00 op Spartacus Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
 

11u00: U19 1 Afd B: Floriant A - AKC/Luma 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: 10u00 op Floriant Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
Veld: Gemeentelijk Sportcentrum: Sportstraat te 9820 Merelbeke  Tel.: 09 231 72 91 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 

U9 
 

AKC/Luma – Scaldis 
Dit weekend stond een match tegen Scaldis op onze agenda. Met onze 17 spelertjes (welkom Lea), moesten we 
tegen de 4 spelertjes van Scaldis. Je kan al raden dat het wat gepuzzel was om ervoor te zorgen dat iedereen 
genoeg speelminuten kon hebben. Het  werd opgelost door enkele matchen tegen mekaar te spelen en ook de U7 
wilden graag eens oefenen tegen onze jongsten. Er moest dus veel gewisseld worden van ploegjes en shirtjes en ook 
de regen maakte het niet makkelijker.  
Toch hebben onze U9 nog maar eens laten zien wat ze in hun mars hebben. Er wordt beter en beter rond gespeeld 
en ook onze jongsten weten beter en beter waar ze moeten lopen en durven zelfs ook al kansen nemen. Dit zien we 
heel graag en daarop gaan we zeker blijven oefenen op training. De matchen tegen de U7 waren een groot succes 
en ook de U7 zijn dus helemaal klaar om te schitteren volgende week.  
Bij onze oudsten zien we vooral een verbetering bij het verdedigen. Zij maken heel graag een goal en dat maakte 
dat we soms vergaten om onze passen te verzorgen en de beste kans te zoeken. Geen probleem natuurlijk, we gaan 
nog verder op zoek naar uitdagende matchen… Heel mooi om te zien dat de oudsten de jongsten ook mee 
begeleiden tijdens de match en hen mee helpen om tot scoren te komen. Dit is een prima mentaliteit die we zeker 
nodig hebben in het korfbal!!! 
Veel blije gezochten op en naast het veld dus. Volgende week is er geen match. We gaan ons volledig geven tijdens 
de testen. Hier gaan we deze week  nog op oefenen, zodat we geweldige resultaten kunnen neerzetten… 

De coachen 
Bo, Maite, Priscilla en Debby 

 

U19A 
 
AKC/Luma  – Putse  : 16 - 10 (9 – 3) 
Verdediging: Lotte 1/10 – Femke 0/8 – Ernst 3/15 – Rune 0/10  
Aanval: Lenthe 3/15 – Nina 0/4 – Renzo 5/17 – Brend 0/5 
Bank: Jade 0/5 – Kyan 1/10 – Vinnie 3/9 
 
2de wedstrijd van het seizoen en ook deze match tegen een “oude” bekende, de geel-blauwe garde uit Putse. Na 
corona was het even afwachten wat we konden verwachten van deze ploeg. Zouden ze zoals in het verleden altijd 
het geval was behoren tot de top 8 of toch wat ingeboet hebben aan kwaliteiten ? 
We begonnen opnieuw aarzelend aan de wedstrijd maar gestaag bouwden we een degelijke voorsprong uit. 
Verdedigend zat het snor, rebound meer dan in orde maar afwerking beneden niveau en passing nu ook nog niet 
wat het zou moeten zijn. Toch gaan we rusten met een 9-3 voorsprong en geen vuiltje aan de lucht. Na 10min in de 
2de helft staat er nog een mooie 12-4 op het bord.  
Het moment voor ons om geen rekening meer te houden met de sterkte van de tegenstrever, de 1ste helft hadden de 
vaste wissels nog geen negatief effect maar bij de volgende kregen we plots een ander beeld. Vanaf dat moment 
laat Putse zien dat als je geen rekening met hun sterke punten houdt  ze het je behoorlijk moeilijk kunnen maken. 
15min later stond het plots 12-9 en misten zij nog een open kans om terug te komen tot op 2 doelpunten. Tijd rijp 
om onze topper terug in te brengen en soms zeggen ze wel eens ‘wat maakt 1 persoon in korfbal uit’, maar hier 
werd duidelijk dat ’t toch wel veel uitmaakte. Direct scoren, alles wegplukken in verdediging en plots ging iedereen 
ook terug beter spelen. 
Op enkele minuten tijd stond er weer een kloof van 6 doelpunten op het bord. Match gespeeld. 
Wat onthouden we uit deze match : 
 Putse hoort thuis bij de beste 8 teams. 
 Wij hebben nog behoorlijk wat werk met onze afwerking. Maar liefst 108 
doelpogingen nodig voor 16 doelpunten m.a.w. 14,8%: niet bepaald denderend. 
 Sommigen hebben zich enorm snel aangepast aan de U19 en anderen spelen op een 
enorm hoog niveau. 
 Sommige spelers zijn uit vorm, na een behoorlijke voorbereiding. Anderen zijn nog 
niet in vorm door te weinig training en nog anderen worstelen met zichzelf. Hier dien je vooral te onthouden dat 
deze fase van voorbijgaande aard is. Focus op jezelf, reageer je niet af op anderen en leg jezelf niet teveel stress op. 
Op training erin vliegen en samen groeien naar de zaal toe. Daar gaan we knallen als team. Het veld is een 
voorbereiding. 
Volgende week weer een stapje verder zetten in jullie ontwikkeling. 

One team 
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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.  

https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265 

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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