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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – SIKOPI A: 24 - 15 
 

Aanval: Lars (4) – Sayer (7) – Shari (1) - Thalia 
Verdediging: Jari (2) – Siebe (2) – Eline (4) – Maite (2) 
Ingevallen: Jarre (2) - Ellen 
Scheidsrechters: Kris Meeus – Stef Cleyman 
 

 
1 1 0 Lars schot  1 14 9   schot 
3 1 1   stip  3 14 10   schot 
3 2 1 Jari schot  4 15 10 Sayer schot 
4 3 1 Eline schot  5 16 10 Sayer stip 
5 3 2   schot  8 16 11   stip 
5 4 2 Sayer schot  10 16 12   schot 

11 4 3   schot  10 16 13   schot 
12 5 3 Maite schot  15 17 13 Sayer schot 
12 6 3 Lars schot  16 18 13 Jari schot 
15 7 3 Shari schot  18 19 13 Eline schot 
16 8 3 Siebe schot  19 20 13 Sayer schot 
18 9 3 Eline stip  21 20 14   achter korf 
20 10 3 Lars schot  24 21 14 Jarre schot 
23 11 3 Sayer korte kans  24 22 14 Eline schot 
25 11 4   inloop  29 23 14 Sayer schot 
25 12 4 Maite schot  30 23 15   schot 
26 12 5   korte kans  33 24 15 Jarre stip 
27 12 6   schot       
28 13 6 Siebe korte kans       
29 13 7   schot       
30 14 7 Lars schot       
30 14 8   schot       

 
De derde wedstrijd in het vierluik (Appels – Ri4a/Deurne, Sikopi, Blauw-Wit) die zeker moest gewonnen worden. 
Met de komst van Sikopi wisten we dat we een haalbare kaart voorgeschoteld kregen. Niet aan onderschatting 
doen bleef echter de boodschap want Sikopi stond op gelijke hoogte met vijf punten. Het zou zaak zijn om vanaf de 
aanvangsfase geconcentreerd de wedstrijd aan te vatten. Er werd gestart met Jarre en Ellen op de bank, maar 
beiden zouden later in de wedstrijd tussen de lijnen komen. 
 
Sterke eerste helft 
De eerste knal van Lars was meteen prijs en we wisten dat we goed zaten. Met een uitstekende Eline en een 
sublieme Sayer in de rangen liepen we weg naar 11 – 3 en leek de wedstrijd gespeeld. Sikopi was nu niet echt een 
ploeg die ons angst inboezemde en we vroegen ons af hoe ze aan twee punten waren geraakt tegen Voorwaarts. 
Later zou blijken dat ze toch niet zo onaardig spelen, ze knokten zich terug in de wedstrijd. 
Met 2 van Eline, Maite, Siebe en Sayer, 4 van Lars en ook nog eentje van Jari en Shari liepen we verder en verder 
weg om met een meer dan verdiende en geruststellende 14 – 8 te gaan rusten. 
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We vergeten door te drukken maar eindigen knap 
In de tweede helft maken we het onszelf even moeilijk door niet meer op het gaspedaal te staan en Sikopi komt 
terug in de match (16 – 13). Gelukkig hebben we op dat moment een schitterende Sayer in de rangen die met vijf 
treffers in de tweede helft (7 in totaal) alle kwaad bezweert en ons ruimschoots aan de leiding houdt. Jarre komt 
dan broertje Siebe vervangen en dankt ook nog met twee treffers en Eline… gaat door op haar elan en legt er nog 2 
binnen, wat het damestotaal op alweer zeven brengt. De sterke Sikopi-dames worden volledig aan banden gelegd 
en overklast door onze meiden. Prachtig! Er is geen sprake van een zwak dames vijftal bij rood-wit, volgende week 
krijgen ze opnieuw de kans om te bewijzen dat ze tot de top behoren tegen de sterke Floriant-dames. 
Uiteindelijk spelen we een 24 – 15 stand op het bord en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. We zagen 
een sterk spelend geheel, de 10 spelers die tussen de lijnen kwamen speelden zich allemaal in de kijker en kunnen 
terugblikken op een uitstekende prestatie. De individuele topprestaties komen elke week van andere spelers en 
dat geeft ons vertrouwen naar de komende wedstrijden toe. 
 
Volgende week topper tegen Floriant 
Wie ons bij aanvang van deze competitie zou gezegd hebben dat we na vijf wedstrijden alleen op de tweede plaats 
zouden staan met slechts 1 puntje achter op Floriant hadden we waarschijnlijk voor gek verklaard, maar kijk, we 
staan nu toch maar mooi in de bovenste regionen. En laat het nu net datzelfde Floriant zijn dat volgende zondag 
op bezoek komt, het wordt dus een échte topper met als inzet de eerste plaats. We rekenen volgende week dan ook 
op een écht rood legioen én ons team van de maand (de U7 en U9) om onze club volgende week naar de eerste 
plaats te schreeuwen. Het was zondag jl al heel mooi kwestie supportersaantal, het moet echter volgende zondag 
storm lopen aan de Parkweg. Breng vrienden en kennissen mee en kom afgezakt naar AKC om onze Gentse 
vrienden alvast naast de lijn uit te schakelen, onze spelers doen het dan wel tussen de lijnen. 
 
Team van de maand was ook nu weer meer dan aanwezig 
Schitterend om zien hoe ook nu weer onze U7 en U9 alles gaven om Jari en Co van begin tot einde aan te 
moedigen. Ze mochten opnieuw mee oplopen met hun idolen en hebben het daarna geweldig gedaan in hun vak 
langs de lijn. Knap boys and girls! 
 
Doorstoten naar halve finales beker 
Vrijdagavond krijgen we nog een tussendoortje met de achtste finales in de beker tegen Blauw Wit en als we 
winnen spelen we 14 dagen later de kwartfinale tegen de winnaar van Rijko-Catba, twee haalbare kaarten, de 
halve fionale tegen Borgerhout/GW lonkt!. 
 
Uitstekende wedstrijdleiding 
We kunnen er niet aan voorbijgaan: onze refs lijken dit seizoen van een andere planeet te komen en deden het voor 
de vijfde keer op rij uitstekend. We hebben dan ook geen enkele commentaar op de knappe leiding van Kris en 
Stef. Moesten we in het verleden meermaals wijzen op een gebrekkige arbitrage dan is dat dit seizoen helemaal 
anders, week na week constateren we dat de fluiteniers bezig zijn met hun wedstrijd en die steviog in handen 
hebben, ook dat mag eens gezegd worden vinden we. 
 
AKC/Luma B neemt sportieve revanche 
Vorige week stelden we vast dat er bij onze B-ploeg niet echt een ploeg tussen de lijnen stond, deze week bewezen 
onze B-tjes dat ze wél een hecht team zijn en ook kunnen korfballen als ze dat willen. Ze speelden een knap 18 – 6 
resultaat bij elkaar en namen hiermee sportieve revanche. We hopen dat ze nu gelanceerd zijn want volgende 
week krijgen we met Floriant opnieuw een haalbare kaart voor de kiezen. Ook onze C-ploeg behaalde zondag jl een 
eerste overwinning en ook van hen hopen we dat ze doorgaan op hetzelfde niveau. 
 
Stand: 
1. Floriant 8 
2. AKC/Luma 7 
3. Borgerhout/GW 6 
4. Sikopi en Boeckenberg 5 
6. Kwik en Voorwaarts 4 
8. Ri4A/Deurne 1 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk  
De kern bedankte het jeugdteam voor hun steun …, 
alle spelertjes kregen een flinke high-five dreun !! 
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VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021 
BEKER VAN BELGIE 

 

20:00 u: AKC/LUMA A – BLAUW WIT A 
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 

ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 
 

15:30 u: AKC/LUMA A – FLORIANT A 
14:00 u: AKC/LUMA B – FLORIANT 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 – FLORIANT 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 – RIJKO 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 – KCBJ 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 
AKC-Testen 
Vanaf zaterdagochtend vroeg was er al heel wat activiteit te beleven op AKC. Onder een heerlijk zonnetje gingen 
de testen door. Het moet gezegd dat er dit jaar heel wat jeugdleden hebben deelgenomen. Velen onder hen 
behaalden een badge (in dit geval een sleutelhanger). Deze badge behaal je als je in je eigen leeftijdscategorie een 
vooropgesteld aantal punten haalt. In elke reeks is er dan ook nog een winnaar (wie dat allemaal zijn vind je 
verder door in onze jeugdflitsen) en de overall winnaar (zeg maar de beste van gans ons jeugdbestand) gaat naar 
huis met de beker van de raad van bestuur. Deze eer was weggelegd voor Ferre Van Hoof, die we hierbij hartelijk 
willen feliciteren. Ook felicitaties aan de jeugdevenementencel en de pannenkoekenbaksters die van dit event een 
groot succes maakten. 
 
U11-competitie: een lachertje 
Tijdens al dit korfbalgeweld door speelden onze U11 ook nog eens twee wedstrijden. De competitiewedstrijd tegen 
Floriant werd spijtig genoeg verloren en toen… stond daar plotseling ook nog Sikopi die dachten dat ze ook tegen 
onze U11 moesten aantreden. Gen probleem voor onze U11, de jeugdleiders zochten nog een ploeg bij elkaar zodat 
Sikopi niet naar huis moest zonder te kunnen spelen. Deze wedstrijd werd gewonnen door onze U11. We stellen 
ons wel vragen bij diegenen die de U11 competitie hebben geprogrammeerd… Nog nooit zagen we iemand er zo een 
zootje van maken. Van heel die programmatie klopt niks en Jens (een van onze jeugdleiders) heeft hemel en aarde 
moeten bewegen, zelf wedstrijden moeten verzetten om er een ietwat normale competitie van te maken. 
 
Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Zaterdagavond was er dan onze Jaarlijkse Algemene Vergadering. Omdat er geen vrije vrijdagavonden waren 
werd er nog eens uitgeweken naar een zaterdagavond en blijkbaar is dit toch zo geen goed idee. Na een dagje AKC 
met de nodige alcohol is het ’s avonds moeilijk om de aandacht erbij te houden. Er kwamen uiteindelijk 30 
aanwezigen naar onze kantine afgezakt en met de 13 volmachten die er werden uitgedeeld bracht dit het totaal 
aantal stemmen op 43, het heeft al veel beter geweest, maar ook al minder. We gaan ervan uit dat de niet-
aanwezigen volledig akkoord zijn met de werking van onze vereniging.  
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We openden met de goedkeuring van alle verslagen van raad van bestuur, evenementencel, jeugdevenementencel 
en wervingscommissie en het verslag van de vorige Algemene Vergadering. Daarna was er de goedkeuring van de 
boekhouding van vorig seizoen, de begroting van dit seizoen en werd er décharge en een welverdiend applaus voor 
onze penningmeester gegeven. Onze voorzitter heeft een mooie toelichting gegeven bij het financiële gedeelte van 
onze club en hieruit blijkt dat AKC een meer dan gezonde club is die het ook financieel bijzonder goed doet. Hij 
bedankte onze twee evenementencellen, die jaarlijks voor heel wat opbrengsten zorgen en ook de Werkgroep AKC 
100 werd in de bloemetjes gezet voor de mooie website, de knappe stamboom en het schitterende jubelboek. Drie 
zaken waarmee we niet alleen binnen maar ook buiten de eigen vereniging veel lof krijgen. AKC 100 zorgde zelfs 
voor een positief saldo (dankzij sponsoring en verkoop van de AKC 100-sweaters) en dit bedrag zal besteed worden 
aan een mooie nieuwjaarsreceptie in het teken van AKC 100 en een korting op het bedrag dat door onze leden zal 
moeten betaald worden voor het jubelbanket dat in mei 2022 zal georganiseerd worden. 
 
Daarna was het tijd om de raad van bestuur te (her)verkiezen. Pieter-Jan Verbruggen had te kennen gegeven er 
na twee seizoenen mee te stoppen wegens gezinsuitbreiding, te drukke werkomstandigheden, … Hij zal niet meer 
zetelen in de raad van bestuur maar nog wel de taken die hij nu doet blijven uitvoeren (waarvoor onze hartelijke 
dank). Zoals Pieter-Jan het mooi schreef: “Uiteraard wil ik nog een heel aantal zaken blijven doen. Het is altijd 
mijn geloof geweest dat leden dit moeten kunnen doen, ook zonder in de RvB te zitten en ik zal dan ook proberen 
om mensen hiervan te blijven overtuigen. Ik heb uiteraard ook (nog meer) respect gekregen voor al het werk dat er 
verzet wordt binnen de RvB en zal jullie werk dan ook verdedigen.”  
 
Bert De Ley, Bjorn Denie, Andreas Duchesne, Martine Duchesne, Pit Van Dyck en Chris Van Riet waren 
uittredend en herkiesbaar en Kevin Van Daele en Jens Van Hoof stelden zich kandidaat voor een plaats in de raad 
van bestuur. Iedereen werd unaniem verkozen en we verwelkomen dan ook Kevin en Jens in onze raad van 
bestuur, we weten zeker dat we nog heel wat plezier zullen beleven aan onze jonge gasten. 
 
Dan was er de verkiezing van onze voorzitter. Marc Bocxstael, die alweer bereid werd gevonden om kandidaat te 
zijn. Hij werd voor de veertiende keer op rij unaniem verkozen. In zijn slottoespraak kondigde hij aan dat dit het 
laatste seizoen is dat hij voorzitter zal zijn (iets wat hij trouwens al had aangekondigd op de vorige Jaarlijkse 
Algemene Vergadering), dat hij daarna nog wel in ons bestuur zal blijven zetelen en dat we binnen de raad van 
bestuur op zoek zijn gegaan naar een nieuwe voorzitter. We hadden dit graag over gelaten aan de jonge garde 
binnen ons bestuur, maar vermits zij niet bereid werden gevonden om deze taak in de nabije toekomst op zich te 
nemen hebben we de ideale tussenoplossing gevonden met Bert De Ley, die vanaf volgend seizoen zal 
voorgedragen worden als voorzitter en dit voor een periode van enkele jaren tot er een van de jongeren deze taak 
op zich zal nemen. Zoals u ziet denkt AKC ook na over de toekomst en heeft nu al een plan klaar voor de toekomst. 
 
Competitie 
Onze U15 gingen zaterdag naar Putse en behaalden daar een mooie 9 – 12 overwinning. Zondag was het dan de 
beurt aan de U19, die met een ruime zege terugkwamen van Floriant, de U17 die niet wisten te winnen van 
Vobako B en de U13 die de maat namen van Leuven. 
 
Ook bij de gewestelijken noteerden we twee overwinningen van AKC/Luma 2 én AKC/Luma 3. Het is moeilijk om 
deze ploegen langs dameszijde compleet te krijgen, maar mede dankzij de komst van Loes Roelen (vriendin en 
collega van Valerie), een ex-speelster van Rijko slagen we er meer en meer in om alles onder controle te krijgen. 
Loes kwam voor het eerst op AKC, speelde mee met beide gewestelijke ploegen en zette zit meteen mee achter onze 
toog na de wedstrijd van de fanions. Thanks! 
 
Bij, onze kern noteerden we voor het eerst drie overwinningen: zowel A, B als C waren te sterk voor Sikopi en 
hielden de punten thuis. Volgende week staat de topper tegen Floriant op het programma en we doen dan ook een 
warme oproep naar al onze leden om massaal aanwezig te zijn en ons team op die manier naar de eerste plaats te 
loodsen. Makkelijk zal dit zeker niet zijn, mogelijk wel! 
 
Zaterdagmiddag zagen we in onze kantine eerste Wout en Remco zilver en brons halen bij het WK tijdrijden, 
daarna kon Antwerp FC in extremis de punten thuis houden en daarna hadden Albert en Pat gezorgd voor 
heerlijke vol-au-vent met frietjes, waarvoor onze hartelijke dank. Volgende zondag doen we deze kunstjes over met 
op het programma de topper tegen Floriant, op TV het WK wielrennen met opnieuw Wout en Remco en Antwerp 
dat op bezoek gaat bij Union. Daarna zetten Albert en Pat opnieuw hun beste beentje voor en is er spaghetti 
verkrijgbaar. We hopen op minstens evenveel succes als vorige zondag, waar er liefst 70 aanwezigen waren om 
mee te eten. De sfeer was fantastisch en dat zal volgende week niet anders zijn. Schrijf je vandaag nog in. 
Een woordje van dank gaat ook uit naar onze toogploeg die het zondagmiddag fantastisch deed en kon rekenen op 
de steun van Loes en Peggy (vriendin van Anneke). Thanks dames! 

Pit 
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2. NIEUWE LEDEN 
 Filippa Schotte - °06.01.2017 (U7) 

Welkom bij onze club en veel korfbalplezier! 
Martine 

 
3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 

 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. SPAGHETTI TEGEN FLORIANT OP ZONDAG 26 SEPTEMBER 
Na de wedstrijd van zondag a.s. tegen Floriant 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 spaghetti 
tegen de belachelijk lage prijs van 10 euro. Voor de kinderen voorzien we een kinderportie aan 5 euro. 
Je dient je wel vooraf in te schrijven via Twizzit op: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/76d6cd8e8a0a48d4c1f504a77afb8ef9 
 
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 7 
Winnaars: Ingrid Luypaers en Kurt de Meester 
 
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: fam Peeters en Serge Amorgaste 
Bedrag: € 20 
 
7. 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 
 

8. 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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9. CLUBCARD BOECKENBERG SPORTCENTER – LAATSTE KANS 
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 
 
 

10. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
Bol.com, Booking.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Takeaway.com,... 
Het is een greep uit de vele webshops waarmee je AKC/Luma kan steunen via Trooper! 
Ga eerst langs www.trooper.be/AKC en kies daar jouw gewenste webshop. Trooper doet de rest, u betaalt geen cent 
meer en steunt daarbij onze club! 
Geen zin om na te kijken of uw webshop er tussen staat? 
Geen probleem: installeer de Trooperbot: u krijgt automatisch een melding wanneer u een Troopersite bezoekt. 
Check it out: www.trooper.be/akc!!! 

Sam Bedeer 
 

11. 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 
 

12. RECREANTENTORNOOI 
Volgende zaterdag (25/9) heeft tussen 10 en 14 u het recreantentornooi plaats op onze velden. Het volledige 
programma vind je hieronder. Iedere ploeg speelt 4x. De wedstrijden duren 2 x 12,5 minuten zonder rust. 
 
  Veld 1 (poule 1) Veld 2 (poule 2) Veld 3 (poule 3) 

10:00 u HMKC - Catba Appels - Hoevenen Temse - Kapellen 
10:40 u ATBS - HMKC AKC/Luma - Appels Sikopi - Temse 

11:20 u Catba - ATBS Hoevenen - AKC/Luma Kapellen - Sikopi 

12:00 u Winnaar Poule 1 - Winnaar Poule 2 Tweede Poule 1 - Tweede Poule 2 Derde Poule 1 - Derde Poule 2 
12:40 u Winnaar Poule 3 - Winnaar Poule 1 Tweede Poule 3 - Tweede Poule 1 Derde Poule 3 - Derde Poule 1 

13:20 u Winnaar Poule 2 - Winnaar Poule 3 Tweede Poule 2 - Tweede Poule 3 Derde Poule 2 - Derde Poule 3 
 
 

Scheidsrechters: Brend Simoen – Quinten Dewinter – Maite Dewinter – Rob Dewinter – Sayer Jobe – Marc 
Bocxstael – Pit Van Dyck. 
 
Opgelet: de recreanten dienen samen met Franky Van den Berg, toog te doen tussen 10 en 13 u. 

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

Datum Uur Wedstrijd 

26/09/2021 11:00 AKC/LUMA 3 - KCBJ 2 

29/09/2021 19:00 TEMSE U13 A - AKC/LUMA U13 A 

29/09/2021 19:00 NEERL U17 A - AKC/LUMA U17 A 

03/10/2021 15:30 VOORWAARTS A - AKC/LUMA A 

03/10/2021 14:00 VOORWAARTS B - AKC/LUMA B 

03/10/2021 10:00 EDEGEM 2 - AKC/LUMA 2 

03/10/2021 12:30 SPARTACUS/NDN 2 - AKC/LUMA 3 

03/10/2021 10:00 ASKC U19 A - AKC/LUMA U19 A 

03/10/2021 11:00 AKC/LUMA U17 A - KWIK U17 A 

03/10/2021 11:00 LEUVEN U15 A - AKC/LUMA U15 A 

03/10/2021 11:30 AKC/LUMA U13 A - TEMSE U13 A 

03/10/2021 11:30 VIKINGS U13 A - AKC/LUMA U13 B 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 + Franky Van den Berg (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 
 
 
 
Ook deze week verwelkomen we een nieuw AKC-ertje. Filippa Schotte komt onze U7-groep 
versterken. Heel veel plezier bij AKC/Luma Filippa! 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Data lopend seizoen 
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. AKC/Luma Testen 

Het is weer voorbij! Zaterdag 18 september vonden onze jaarlijkse AKC/Luma plaats. Onder een stralend zonnetje 
konden al onze jeugdleden vanaf U9 een aantal korfbal en andere proeven afleggen. 55 jeugdleden namen deel en 
50 van hen behaalden het vooropgestelde streefgetal en wonnen een badge (lees sleutelhanger). De eerste in elke 
reeks won een medaille (bij de U15 meisjes waren dat er zelfs 2 want nooit gezien: exact dezelfde score voor Fen en 
Marie). Na een omrekening met ingewikkelde coefficienten kwam er een algemaan winnaar uit de bus en dat was 
dit jaar Ferre Van Hoof. Proficiat aan alle deelnemers en bedankt aan alle bereidwillige helpers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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Wie zaterdag niet meer aanwezig was tijdens de prijsuitreiking kan zijn sleutelhanger of medaille opvragen bij 
Carine Duchesne. 
 
3. U13-meisjes 
Zoals velen al wel weten is de verhouding tussen het aantal meisjes en jongens bij onze U13-ploeg niet in orde. We 
zijn daarom op zoek naar U13-meisjes. Wie een nieuw U13-meisje meebrengt naar de club krijgt 2 bioscoop-tickets 
als het meisje lid wordt van de vereniging. Het meisje zelf krijgt ook een ticket. Allemaal op zoek maar zou ik 
zeggen!! 
 
4 Jeugdbekers 
Bij de loting van de jeugdbekers kwamen volgende wedstrijden uit de bus (data kunnen nog wijzigen): 
U11: 1/16e finale op 24/09: 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. Ploeg van de maand 
Deze week mochten onze U9-spelertjes mee oplopen met onze eerste ploeg en in het aparte vak naast de dug-out 
supporteren. Ze deden dit voortreffelijk en bezorgde ons eerste team een mooie overwinning. Allez de roden… 
   
 

 
8. 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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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 

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 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 (zie ook verder in deze flitsen) 
U7 
U7-U9-U11 

Wo 29/09 Training U9-U11 
Vr 01/10 Training U11 
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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 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Vrijdag 24 september 2021 

Beker van België 
19u00: U11 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 

Competitie 
20u00: U17 1Afd C: Floriant - 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: 19u00 op Spartacus Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
Veld Gemeentelijk Sportcentrum Sportstraat  9820 Merelbeke   Tel.: 09 231 72 91 
 

Zaterdag 25 september 2021 

Speelgelegenheid 
13u00: U9 op Catba 
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: 20 min voor de wedstrijd, klaar staan op Catba   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 
Veld (kunstgras) Sportvelden Boterlaar Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne  Tel 0493 51 40 51 
 

13u00??: U7 op ASKC 
De spelers worden verwittigd via WhatsApp. 
Bijeenkomst: 15 min voor de wedstrijd, klaar staan op ASKC   Jeugdleiders: Anke, Leen, Jessy, Sarah 
Veld (kunstgras) Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900     Schoten 
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Competitie 
11u00: U11 1 Challenge  A: Rijko A - AKC/Luma 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 Rijko   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
Veld  Sportzone Sonsheide Kruispad, 4  2310 Rijkevorsel   
 

 
13u00: U15 1 Afd A: AKC/Luma/Spartacus A – Neerlandia A (op Spartacus) 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 12u00 op Spartacus Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
 

 
14u15: U13 OZ: AKC/Luma B – Minerva 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: 13u45 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 

 
15u00: U17 1Afd C: Temse 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: 14u00 op Temse Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
Veld  De Hoeve Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse  
 

 
15u30: U13 1 Afd A: AKC/Luma A – Minerva 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 15u00 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 

 
15u30: U19 1 Afd B: AKC/Luma A – Scaldis 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 
 
 

Woensdag 29 september 2021 

Beker van België 
19u00: U13 BvB 1/8e finale: Temse - 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 18u00 op Temse Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 

 
19u00: U17 BvB 1/8e finale: Neerlandia - AKC/Luma/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: 18u00 op Neerlandia Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
Neerlandia: Veld  Neerlandia  Boer Janssensstraat, 19  9050 Gentbrugge  Tel.: 09 278 36 40 
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Wedstrijdverslagen jeugd 
 

U13A 
 
Leuven - AKC/Luma : 5 -9 
Aanval: Lou - Emma - Finn (2) - Ebe (3) 
Verdediging: Pixie (1) - Amy (1) - Sepp (2) - Kasper 
Reserve: Noor - Jasper S - Ferre 
 
Voor onze U13 stond er deze week een uitmatch tegen Leuven op het programma: een serieuze afstand (met voor 
sommigen de nodige omleidingen) op een zondagochtend. Op het eerste zicht geen cadeau, maar alle supporters 
vonden het de verplaatsing meer dan waard dankzij het mooie spel dat onze spelers op de mat brachten. Op 
sommige posities hadden de Leuvenaars duidelijk het overwicht in lengte, maar op het veld namen onze spelers 
snel de bovenhand. Toch bleef het lang spannend omdat we heel wat kansjes nodig hadden voor we tot scoren 
kwamen. Goaltjes van Finn, Sepp en Amy zorgden ervoor dat we met 1-3 konden gaan rusten, maar het verschil 
had heel wat groter kunnen zijn. 
 
Na de rust kon Noor (met herstelde schouder) eindelijk aan haar seizoen beginnen. De bal ging naar mijn 
bescheiden mening vlotjes rond en er werden nog heel wat goaltjes gemaakt (3x Ebe, Pixie, Sepp en Finn). Lou 
verving in de loop van de tweede helft Pixie en Ferre kwam nog aanvallen in de plaats van Kasper. Eindscore: 5-9, 
een oververdiende overwinning! Volgende keer nog net iets efficiënter spelen (wat dat betreft konden we vandaag 
wat leren van Leuven, buiten hun 5 goaltjes kregen ze niet veel kansen), het zou de stress bij de supporters zeker 
ten goede komen ;) 

Kris 
 

19A 
 
Floriant  – AKC/Luma : 6 - 20 (4 – 9) 
Verdediging: Lenthe 1/7 – Nina 3/7 – Brend 6/7 – Rune 2/8 
Aanval: Femke 1/12 – Lotte 1/4 – Ernst 3/18  - Vinnie 1/10 
Bank: Renzo 2/18 
 
Een zondagochtend naar de Blue Sharks uit Merelbeke. Naar Belgische normen een verre verplaatsing, maar 
gelukkig geen file en een lekker zonnetje dus al bij al een mooie ochtend.  Gezien de eerdere uitslagen een ploeg die 
we ook in de zaal zullen tegenkomen, dus toch even afwachten hoe het zou lopen. 
 
Het begin was een herhaling van de eerdere matchen. Een moeizaam begin met gelijk oplopende stand. Een 
aanklampend Floriant ging mee tot 3-3 en onze afwerking liet het zeker in het ene vak volledig afweten. Gelukkig 
hadden we er ene bij die maar moest kijken naar de mand en hij ging erin en een andere die duidelijk terug op 
niveau begint te komen.  
 
Het verschil in afwerking tussen de 2  vakken was enorm. Het ene vak 12/29 en het andere 8/62: dat zegt genoeg. 
Verdedigend zat het snor. Zowel sterk op de ballijn als een behoorlijke voorverdediging zodat Floriant vast zat en 
na de inloopperiode meestal de kansen buiten de zone moest gaan opzoeken. 
We zochten soms nog iets teveel naar de inside maar dit was duidelijk al minder dan in de vorige matchen. 
Aannemen om te schieten en niet om die inloop op te zoeken moet automatisch gebeuren en dat vergeten we soms 
een beetje.  
 
Uiteindelijk een gemakkelijke wedstrijd waarin we rustig konden bouwen aan onze werkpunten zonder teveel 
druk. De volgende 2 wedstrijden hebben we zeker de mogelijkheid om te werken aan het vertrouwen en die 
afwerking scherper te stellen in alle vakken. Tevens de mogelijkheid om wat combinaties uit te proberen en alles 
nog beter te fine tunen. 
   
One team+ 
 

DN 
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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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