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VOLGEND TEAM VAN DE MAAND: U13 
 

 
TEAM VAN DE MAAND 
Het "Team van de maand" wordt door de kern in de bloemetjes gezet. Onze kernleden zullen tal van leuke 
activiteiten en/of verrassingen organiseren voor het "Team van de maand". 
Het “Team van de maand” zal bij de thuiswedstrijden in de zaal in een speciaal voor hen ingericht vak geplaatst 
worden. Een vak dat volledig rood-wit zal kleuren. Zij gaan ook samen met onze kernspelers op de foto tussen de 
wedstrijden van B en A. Op die manier worden zij nauw betrokken bij onze spelers en zijn ze live aanwezig bij het 
oplopen (kleintjes lopen mee op met de spelers), de time-outs, ... 
 

 
 
Hoe kan jouw ploegje "Team van de maand" worden? 
De teams zullen worden gekozen op basis van verschillende opdrachten (leukste bijnamen voor onze kernspelers, 
mooiste spandoek, beste korfbalresultaat, grootste aanwezigheid op de testen, etc..) die opdracht zal elke maand 
anders zijn en door kern naar voor worden gebracht. 
 
Het tweede Team van de maand (dat is voor de maand november/december)) werd ondertussen al gekozen door 
onze kernspelers, het betreft hier de U13, die massaal aanwezig waren op de Tests en daar met z'n allen hun beste 
beentje hebben voorgezet. Meer info volgt in een volgende e-mail, hou dus goed je mailbox in de gaten en raadpleeg 
ook wekelijks onze Flitsen. 
 

 
 

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

  
Nummer 7                                   Jaargang  98                     27 september 2021  
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

 

AKC/LUMA A – BLAUW WIT A : 36 – 12 (16) 
Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) 
 
Aanval: Jarre (4) – Lars (8) – Ellen (2) – Thalia (3) 
Verdediging: Jari (5) – Siebe (4) – Maite (2) – Eline (1) 
Ingevallen: Shari (4) – Chaya – Amber (1) – Sayer – Demy – Raf (1) – Brend (1) 
Scheidsrechter: Niels Pekaar 

Doelpunten: 
 

3 1 0 Lars schot  1 19 5 Jari schot 
4 2 0 Lars schot  2 19 6   schot 
4 2 1   schot  3 20 6 Lars schot 
9 3 1 Maite schot  6 21 6 Siebe schot 
9 4 1 Thalia achter korf  8 22 6 Siebe schot 
9 5 1 Jarre schot  10 23 6 Lars schot 

11 6 1 Jari schot  11 24 6 Lars inloop 
11 7 1 Jari schot  13 24 7   achter korf 
12 8 1 Jarre schot  12 25 7 Shari stip 
13 9 1 Jarre achter korf  14 26 7 Lars achter korf 
15 10 1 Siebe achter korf  16 27 7 Thalia schot 
16 11 1 Maite schot  18 27 8   achter korf 
17 12 1 Jarre schot  20 28 8 Eline inloop 
19 13 1 Ellen inloop  20 28 9   stip 
20 13 2   vrijworp  23 28 10   schot 
24 14 2 Jari onder korf  23 29 10 Shari schot 
27 15 2 Lars schot  24 30 10 Siebe achter korf 
28 16 2 Lars schot  25 31 10 Thalia achter korf 
30 16 3   schot  26 32 10 Raf onder korf 
31 16 4 sch    29 32 11   achter korf 
32 17 4 Ellen schot  30 33 11 Shari achter korf 
33 17 5   onder korf  31 34 11 Amber losse 
34 18 5 Jari schot  31 34 12   schot 

      33 35 12 Shari achter korf 

      33 36 12 Brend onder korf 
 

Makkelijk door naar kwartfinale 
Ook de vierde wedstrijd in ons vierluik dat we moesten winnen (Appels, Ri4A/Deurne, Sikopi en Blauw Wit) werd 
gewonnen en dit op bijzonder eenvoudige manier. Had Blauw Wit in de vorige ronde nog de maat genomen van 
Scaldis dan kwamen ze nu niet in het stuk voor. De 0 – 4 voorsprong was al na tien minuten weggewerkt en van 
een wedstrijd was er nooit sprake. We kwamen aan de ingooi zonder Shari en Sayer, maar ook dat was deze keer 
geen probleem. Het gevaar kwam van alle kanten en bij de rust stond er al een mooie 18 – 5 (9) op het bord. 
 

Invallen 
Net zoals dit tegen Appels het geval was mocht ook nu de volledige bank na de rust opdraven en ook zij deden dat 
uitstekend. Het was een mooie oefenwedstrijd naar de komst van Floriant toe. We konden alweer schotoefeningen 
houden en we zagen dat het goed zat. 
We zitten al in de kwartfinale en met de komst van de winnaar van de partij Catba – Rijko (die op 29/9 wordt 
gespeeld) maken we een meer dan behoorlijke kans om volgend jaar in april in de halve finale te kunnen 
aantreden tegen Borgerhout/GW. 
 

Scheidsrechter uitstekend 
Opnieuw een voortreffelijk optreden van de man in het zwart. Met Niels Pekaar kwam een vrij onbekend iemand 
tussen de lijnen, maar we moeten toegeven dat hij het voortreffelijk deed en op geen fouten te betrappen was. De 
spelers maakten het hem nu ook niet echt moeilijk en speelden een uitzonderlijk sportieve partij, maar in het 
verleden zagen we dan toch nog scheidrechters die de show wilden stelen en dat was nu zeker niet het geval. Knap! 
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AKC/LUMA A – FLORIANT A : 17 - 17 
PUNT WEGGEGOOID OF ONTNOMEN? 

 

Aanval: Lars (6) – Sayer (1) – Shari - Ellen 
Verdediging: Jarre (4) – Jari (3) – Maite (2) – Eline (1) 
Ingevallen: Thalia - Siebe 
Scheidsrechter: Tina Van Grimbergen – Steve De Jongh 
 

36 0 1 Ruben schot  1 9 9 Ruben onder korf 
3 1 1 Lars achter korf  3 10 9 Jarre vrijworp 
6 2 1 Maite stip  6 10 10 Lars C schot 
7 3 1 Jarre schot  7 11 10 Lars inloop 
8 4 1 Lars schot  10 11 11 Saar stip 

10 5 1 Lars vrijworp  11 12 11 Jari schot 
12 5 2 Lisa omdraaier  14 13 11 Maite inloop 
15 6 2 Jari schot  17 14 11 Lars stip 
15 6 3 Ruben schot  19 14 12 Lennert schot 
17 7 3 Lars schot  24 15 12 Eline omdraaier 
21 8 3 Jarre schot  27 15 13 Van den Abbeele schot 
21 9 3 Jarre schot  27 16 13 Sayer onder korf 
25 9 4 Lennert schot  29 16 14 Lisa schot 
26 9 5 Saar schot  31 16 15 Saar schot 
30 9 6 Lars C schot  31 17 15 Jari stip 
31 9 7 Lars C schot  33 17 16 Ruben schot 
33 9 8 Ruben inloop  35 17 17 Anke schot 

 

 
TOPPER VOOR EERSTE PLAATS 
In deze topper zou uitgemaakt worden wie aan de leiding van het klassement zou staan. AKC/Luma deed het tot 
hiertoe uitstekend en stond op een tweede plaats op 1 puntje van Floriant. We deden dus een gooi naar dé eerste 
plaats en laat ons eerlijk zijn, dat had niemand voor aanvang van deze competitie verwacht. Wat zou het worden? 
Een wedstrijd op het scherp van de snee tegen de would be kampioenen, die zich iets te gemakkelijk al als 
titelkandidaat naar voren schoven. Hun uitslagen tot hiertoe waren goed maar ook niet meer dan dat. Enkele 
keren met de hakken over de sloot en verlies tegen Voorwaarts boezemden ons vertrouwen in. 
 
FURIEUS VAN START 
Onze coach had duidelijk met peptalk uitgepakt in de kleedkamer want AKC opende furieus en ging onder leiding 
van onze topschutters Lars en Jarre als een speer uit de startblokken. We liepen op eenvoudige manier uit naar 
liefst 9 – 3 na 20 minuten en zagen een bijzonder efficiënt rood-wit aan het werk. Floriant had op dat mompent 
niks in de pap te brokken en kon alleen toezien hoe AKC/Luma verder en verder wegliep. 
 
WE VERGETEN HET AF TE MAKEN 
En daarna… niks meer. Gedurende het laatste kwartier kwam AKC/Luma niet meer tot scoren en liet Floriant 
volledig terug in de wedstrijd komen. Een zieke Eline moest van het veld en dat leek wel het startschot voor 
Floriant om de achtervolging in te zetten en terug te komen. We hadden en sublieme twintig minuten gespeeld 
maar lieten na om door te duwen en de Merelbekenaars volledig weg te spelen. Iets wat ons later nog zuur zou 
opbreken. 
 
SPANNENDE TWEEDE HELFT 
In de eerste minuut van de tweede helft kwam Floriant voor het eerst op gelijke hoogte en we zagen het al 
gebeuren dat ze erop en erover zouden gaan. Gelukkig waren er Jarre, Lars, Jari en een uitstekende Maite om 
orde op zaken te stellen en ons terug aan de leiding te brengen. Ondertussen was Eline verlost van haar 
maagproblemen, kwam terug in en scoorde een belangrijk doelpunt. (15 – 12). Met een enig doelpunt van Sayer 
onder de korf en een stip van Jari gingen we de laatste twee minuten in met een 17 – 15 voorsprong. 
 
SCHEIDSRECHTER BESLIST DE WEDSTRIJD 
Schreven we de voorbije weken nog dat de scheidsrechters het tot nu toe zeer goed deden dan was nu het moment 
gekomen om dit volledig tegen te spreken. Tot minuut 73 floten ze nochtans een uitstekende partij maar toen 
besliste één van beiden dat de laatste twee minuten haar “Moment de gloire” was aangebroken. 
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Fase 1: Nadat Floriant tot op 1 doelpunt was teruggekomen beslisten de blauwen om niet meer te gaan verdedigen 
en onder de paal plaats te nemen zonder intentie om te verdedigen. AKC/Luma gaat voor een korte kans door de 
bal veelvuldig rond te spelen maar mist uiteindelijk, geen probleem de rebound is voor de onzen. Zelfde fase direct 
daarna en opeens krijgt de dame in het zwart het in haar bolleke en besluit uit het niets om “vriezen” te fluiten. De 
bal werd volgens haar tweemaal lateraal gespeld en dat zijn de nieuwe regels. Het zou fijn zijn als ook  de spelers 
hiervan in de toekomst worden ingelicht als er nieuwe regels worden uitgevonden… 
 

Fase 2: Eest moeten jullie goed weten dat er in de eerste helft twee keer werd gefloten wanneer een speler van 
Floriant op het kunstgras lag, zonder dat er een fout gebeurde en zonder dat AKC/Luma een schot mocht nemen. 
Bij ons weten is het nog altijd zo dat je dan 1 kans mag nemen, niet dus, er werden ons op die manier twee zuivere 
korte kansen ontnomen. Wanneer hetzelfde gebeurde op 10 seconden voor tijd maar dan in het voordeel van 
Floriant (Maite was bijzonder hardhandig op het kunstgras neergekomen na een schermutseling en bleef liggen 
met een serieuze kwetsuur aan het oog), krijgen de blauwen wél die kans en scoren de gelijkmaker. Van twee 
maten en gewichten gesproken. 
 

We kunnen ons niet van de mening ontdoen dat de scheidsrechters hier de show wilden stelen en dat AKC/Luma 
een punt ontnomen werd. Floriant verdiende geen gelijkspel ook al kwamen ze nog zo mooi terug, zonder hulp 
hadden ze nooit een punt gehaald. Na al de goede optredens van de scheidsrechters deze keer een dikke buis. We 
schreven al dat het niet altijd juist moet zijn wat er gefloten wordt maar dat we ons al lang kunnen verzoenen als 
het consequent is, dat was in deze zeker niet het geval. 
 
TEAM MAG FIER ZIJN OP PRESTATIE 
Ondanks het verlies van een punt mogen onze spelers toch weer bijzonder fier zijn op hun prestatie. Week na week 
verrassen zij ons en ook deze keer was dat niet anders. De drive en grinta zijn enorm en ook de teamspirit en de 
“Over-mijn-lijk” mentaliteit kunnen tellen. Dat onze dames de zwakke schakels zijn is een al lang achterhaald 
gegeven, ook nu weer waren zij minstens de evenknie van Floriant. Hoe Sharike en Ellen hun gestalte 
compenseren met enorme vechtlust is fantastisch om te zien. Maite speelt elke week de pannen van het dak en 
was de betere in het duel tegen Saar Seys en Eline en Thalia kunnen zich gerust meten met de rest van België en 
zijn meer dan volwaardige kernspeelsters. Good job ladies! 
Dat onze heren het sterkste vijftal in Belgenland hebben bewijzen ze elke zondag opnieuw. Met Lars, Jarre en 
Siebe hebben we drie gasten die de mand blindelings vinden en met Jari en Sayer in de rangen kunnen we elk 
luchtduel aangaan en winnend afsluiten. Kortom: een tiental om “U” tegen te zeggen en we willen hen dan ook van 
harte feliciteren voor wat ze iedere week weer brengen. 
 
BELANGRIJK DRIELUIK KOMT ERAAN 
Vooraleer we de zaal intrekken komt er nog een bijzonder belangrijk drieluik aan. We hebben de 
competitiewedstrijden tegen Voorwaarts en Kwik nog op het programma staan en de bekerwedstrijd tegen de 
winnaars van Catba – Rijko, die ons naar de halve finale moet brengen. 
De komende twee weken willen we dan ook een arme oproep doen naar alles wat rood-wit gezind is om ons team te 
komen aanmoedigen. Moesten we kunnen winnen van het duo Voorwaarts en Kwik dan staan we er bijzonder goed 
voor en staan we al met anderhalve voet in de kruisfinales. Het zou dan ook een formidabele prestatie van ons 
team zijn om dit nog voor de zaal te kunnen realiseren. We weten echter dat het twee moeilijke tegenstrevers zijn 
en dat we vanaf de eerste seconde geconcentreerd zullen moeten zijn. We hebben echter alle vertrouwen in een 
goede afloop. We zitten met 1 klein nadeel en dat is de coaching. Zowel Bo en Eddy (Kwik) als Ilja en Mitch 
(Voorwaarts) kennen natuurlijk AKC/Luma als geen ander en zijn in het voordeel. Toch hebben we er alle 
vertrouwen in dat Jan en Wendy de gepaste tegenzet zullen vinden. 
 
NOG ALTIJD OP TWEEDE PLAATS OP 1 PUNT 
Door dit gelijkspel blijven we op de tweede plaats, samen met Borgerhout/GW. Voor de rest staat alles op een 
hoopje, op uitzondering van Ri4A/Deurne, die gedoemd zijn om te degraderen. 
 

1. Floriant 9 
2. AKC/Luma en Borgerhout/GW 8 
4. Boeckenberg 7 
5. Kwik 6 

6. Sikopi 5 
7. Voorwaarts 4 
8. Ri4A/Deurne 1 

 

Spreuk van de Weuk  
De kern behaalt een zuur gelijkspel, 

Maar AKC/Luma staat er wel !! 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 3 OKTOBER 2021 
 

15:30 u: VOORWAARTS A - AKC/LUMA A – FLORIANT A 
14:00 u: VOORWAARTS B - 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 
 

10:00 u: EDEGEM 2 - AKC/LUMA 2 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen 
 

12:30 u: SPARTACUS/NDN 2 - AKC/LUMA 3 
Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Peeters Ann – Roelen Loes - Van Gullick Cindy 
Amorgaste Serge - Lauwers Bert - Mertens Nick - Van Hoof Jens  
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
BEDANKHOEKJE 
We gaan de komende weken een bedankhoekje openen om verdienstelijke leden in het zonnetje te zetten. Elke 
week pikken we er drie uit. We gaan deze week van start met de eerste drie: 
 
BEDANKT BERRE EN PAT 
Voor de tweede opeenvolgende week liep het zondag storm in onze kantine voor de maaltijden na de wedstrijd van 
onze fanions. Vorige week dienden Albert en Pat een 75-tal personen te voorzien van vol-au-vent of curryworsten 
met frieten, deze week werd het, mede dankzij de deelname van onze vrienden ban Floriant (waarvoor onze 
hartelijke dank) een nog groter succes met liefst 100 eters op zondagavond. Fantastisch hoe beide heren zich te 
pletter hebben gewerkt om iedereen tijdig van heerlijke spaghetti te voorzien. Dankzij de evenementencel en in het 
bijzonder Pat en Albert werd er al een deel van het verlies van de voorbije seizoenen goed gemaakt. Super! 
 
BEDANKT MARC 
Onze voorzitter kondigde vorige week aan dat hij aan zijn laatste seizoen bezig is als voorzitter. Hij zei er echter 
onmiddellijk bij dat dit niet wil zeggen dat we niet meer op hem zullen kunnen rekenen in de toekomst. Hij voegde 
alvast de daad bij het woord en zorgde ervoor dat er in het bierkot twee grote ijskasten bij kwamen, dat de 
stopcontacten en de rekken werden aangepast en dat onze geluidsinstallatie mede dankzij de tussenkomst van de 
firma Van Havere weer uitstekend werkt. Thanks! 
 
BEDANKT CHRISTEL EN FAMILIE PEETERS 
Net zoals dat al jaren het geval was kunnen we ook dit seizoen weer rekenen op Christel and family om ervoor te 
zorgen dat er elke zondag bij thuiswedstrijden kan genoten worden van heerlijke broodjes. Ook tijdens het voorbije 
recreantentornooi stonden zij in voor de aankoop en bereiding van de broodjes. Formidabel! 
 
HET WEEKEND IN EEN NOTEDOP 
Vrijdagavond was er de bekerwedstrijd tegen Blauw Wit, waarin de onze schotoefeningen hielden en waarbij 
iedereen aan de bak kwam. Het enige wat we hiervan onthouden: we zaten goed qua schot en afwerkings-
percentage (25 %) en we gaan door naar de kwartfinale binnen 14 dagen. 
 
Zaterdagochtend en middag was er ons recreantentornooi waarbij we negen ploegen hadden kunnen strikken die 
elk 4 keer mochten aantreden. We onthouden dat Rob samen met ondergetekende voor de organisatie zorgde, dat 
we konden rekenen op Marc, Sayer, Brend, Jana, Rob, PJ, Quinten en Pit om de fluiten, op Sandra om alles in 
goede banen te leiden en uiteraard op Franky VdB om toog te doen. Wat ons echter bijzonder irriteerde was het 
feit dat twee recreantenploegen onze organisatie in de war wilden sturen door niet tegen elkaar te willen 
aantreden. Hoe is het mogelijk dat er zelfs in een simpel recreantentornooitje vetes moeten uitgevochten worden 
door koppigaards die zich willen aanstellen. In de eindronde moesten beide ploegen toch tegen elkaar spelen en ze 
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weigerden dit. Klein, heel klein! Uiteindelijk werd het voor de overige ploegen toch een bijzonder geslaagde dag en 
kon iedereen moe, tevreden en stijf naar huis met de flessen Magnum die elke ploeg als dank kreeg voor hun 
deelname. Qua verteer was het maar een mager beestje en we stellen ons de vraag of het nog wel opportuur is om 
dergelijke tornooien te organiseren. Wordt in de raad van bestuur en met de verantwoordelijken van de recreanten 
besproken. We houden u op de hoogte. 
 
Onze U17-en gingen op vrijdagavond de boot in tegen Floriant in een inhaalwedstrijd en ze deden dat nog eens 
propertjes over op zaterdag in en tegen Temse. De U11 verloren op Rijko met 3 – 1 en ook de U15 waren niet 
opgewassen tegen Neerlandia; Goed nieuws was er echter van de U13-ploegen die hun wedstrijd met de B-tjes en 
de A-tjes wonnen van Minerva en van de U19, die Scaldis van het plein veegden met liefst 35 – 4 en zo op kop van 
het klassement blijven. Lou van de U13 One Zone vond het maar niets dat onze coachen vroegen om Minerva vrij 
te laten uitwerken omdat ze iets te licht waren voor de onzen. Ze kon zich dan ook niet inhouden en ging toch nog 
enkele keren voor de onderschepping. Om maar te zeggen dat de winnaarsdrang groot is bij onze U13B. 
 
Op zondag goed nieuws voor AKC/Luma 2 die wonnen van Rijko 2 en ook de C en B-ploeg hebben duidelijk de 
goede weg ingeslagen en sloten beiden af met een verdiende overwinning. Alles lijkt de goede kant op te gaan. 
Spijtig waren de kwetsuren van Anthe (hersenschudding), Nikki (gebroken teen/tenen), Raf (moest naar de spoed) 
en Maite (serieuze bult onder haar oog). De speldregels “vallende” afschaffen en het daarmede gepaard gaande 
duiken naar een bal en die met de hand wegslaan blijkt dan toch zo geen goede beslissing te zijn. Spelers gaan 
door tot het uiterste om ballen te bemachtigen met alle gevolgen van dien. Wij hopen onze vier spelers binnen de 
kortste keren terug tussen de lijnen te zien. 
 
Onze fanions werden een punt ontnomen, dat had u eerder in deze Flitsen al kunnen lezen. Dat ze goed bezig zijn 
hoeft geen betoog. We rekenen er dan ook op dat jullie de twee volgende weken (laatste wedstrijden veld) onze 
ploeg mee komen steunen op Voorwaarts en Kwik, waar we twee belangrijke partijen dienen af te werken. 

Pit 
 
2. NIEUWE LEDEN 
Het verheugd ons deze week weeral een nieuw lid te kunnen verwelkomen: 

 Marie Blanckaert - °29-10-2013 (U9) 
Welkom bij onze club en veel korfbalplezier! 

Martine 
 
3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 

 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. LOTTO 
nummer 9 
Winnaars: Lisbeth Coeckelberghs en Kim Pooters 
 
5. 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: Chris Van Riet, Pit Van Dyck en Paul Boudiny 
Bedrag: €14,12 
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6. 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 
 
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 
 

 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 
 

Datum Uur Wedstrijd 

08/10/2021 20:00 AKC/Luma A - Leuven A 

09/10/2021 15:45 TEMSE 2 - AKC/Luma 2 

09/10/2021 16:50 Boeckenberg U19 A - AKC/Luma U19 A 

09/10/2021 13:00 AKC/Luma U15 A - TEMSE U15 B 

09/10/2021 15:30 AKC/Luma U13 A - Vobako U13 A 

09/10/2021 14:15 AKC/Luma U13 B - KCOV U13 A 

10/10/2021 15:30 KWIK A - AKC/Luma A 

10/10/2021 14:00 KWIK B - AKC/Luma B 

10/10/2021 11:00 MINERVA 2 - AKC/Luma 3 

10/10/2021 11:00 AKC/Luma U17 A - FLORIANT U17 A 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 
 
 
 
 
En onze club blijft groeien, ook deze week verwelkomen we een nieuw AKC-ertje. We zagen ze 
al enkele keren op onze velden maar nu is het officieel Marie Blanckaert hoort bij de U9 van 
AKC/Luma. Heel veel plezier bij onze vereniging Marie! 
 
 
 
 

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. 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!! 
 
3 Jeugdbekers	
U11: 1/8e finale op 02/10: KCBJ - AKC/Luma 
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: Neerlandia – AKC/Luma 
U19: 1/4e finale op 20/10: winnaar Boeckenberg-Voorwaarts – AKC/Luma 
 
4. Halloween-ontbijt 
Op zondag 31 oktober is het weer zo ver. Dan organiseert de JEC een super ontbijtbuffet in 
ons clubhuis. Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Voor de prijs van €15 kan je 
genieten van een fantastisch ontbijt met alles erop en eraan, kinderen tot en met 12 jaar 
betalen €12, t/m 6 jaar kost het ontbijt €6 en t/m 2 jaar is het gratis.  
 

JEUGDFLITSEN 
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Je kan inschrijven via Twizzit, link volgt volgende week. 
 
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
 

 

 
 
6. Koekjesverkoop laatste week om in te schrijven 
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 U11-spelertjes mee oplopen met onze eerste ploeg en in het aparte vak naast de dug-out 
supporteren. Ze deden dit voortreffelijk en zorgde voor veel ambiance langs de lijn. Super jongens en meisjes, 
bedankt voor jullie steun. 
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8. Korfbalkoning- en koningin 2021 voor onze U7 en U9 spelertjes 
Op zaterdag 1 oktober 2021 gaan we weer eens kijken wie er per reeks en per sekse de korfbalkoningen en 
koninginnen worden van zowel de U7 als de U9 spelertjes.  
Wat houdt dit in: 
‐ U7: Na de training neemt elk kindje 10 schotjes , wie het meest scoort op 10 wordt ofwel 

de korbalkoning, ofwel de korfbalkoningin 
‐ U9: na hun wedstrijdjes van de speelgelegenheid neemt elke speler achtereenvolgens 10 

schotjes, 10 strafworpen en 10 doorloopballen, wie het meest scoort op 30 wordt zoals bij de 
U7 korfbalkoning en/of koningin.  

De winnaars worden gekroond tot majesteiten van AKC. Achteraf trakteert AKC o.l.v. ons keukenteam met 
heerlijke frietjes. Dus, allen op post op zaterdag 1 oktober. 
Namens de coaches, 

 Agnes 
 
9. 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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10 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 29/09 Training U9-U11 
Vr 01/10 Training U11 
Za 02/10 Training met korfbalkoning- en koningin (zie eerder in deze  jeugdflitsen) 

Frietjes eten: na de training 
Wedstrijden (U9 om 13u30 thuis meer info bij wedstrijden in de  flitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 06/10 Training U9-U11 
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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) 
 

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. 
Veld De Hoeve  Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse 
Bijeenkomst 17u15 op de parking bij AKC 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 
Veld		Neerlandia  Boer Janssensstraat, 19  9050 Gentbrugge  Tel.: 09 278 36 40 
 

Zaterdag 2 oktober 2021 

Speelgelegenheid 
13u30: U9 op AKC/Luma 
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 AKC   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 

Beker van België 
10u00: U11 BvB 1/8e finale: KCBJ - AKC/Luma 
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 KCBJ   Jeugdleiders: Jens en Sandra 
Veld	(kunstgras)	KCBJ Grote Baan 118 3130 Betekom 
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Zondag 3 oktober 2021 

Competitie 
09u30: U13 OZ: The Vikings A - AKC/Luma B 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 9u00 op The Vikings Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
Veld  Voetbalterreinen achter C.C. Ter Munken Scheldestraat 38 9220 Kastel  
 
10u00: U19 1 Afd B: ASKC 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: 09u00 op ASKC Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
Veld (kunstgras) Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900     Schoten 
 

11u00: U15 1 Afd A: Leuven 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: 10u00 op Leuven Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
Veld (kunstgras) Van Hovestadion Albert Dejonghestraat, 2 3010 Kessel-Lo  
 

Wegens wegenwerken de volgende alternatieve route: 
Vanuit Antwerpen E19 naar Brussel-Ring (richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Vanuit Oost-
Vlaanderen E40 naar Brussel-Ring (richting Luik), E40 op richting Leuven, E314 richting Genk. Op de E314 neem je afslag 
17-Winksele, richting Winksele/Leuven. Op het einde van de afrit sla je rechtsaf naar de Brusselsesteenweg/N2 (borden 
naar Leuven). Ga verder op de N2. Na de verkeerslichten aan KBC sla je linksaf naar de Den Boschsingel/R23 (richting 
Diest). Ga verder op de R23. Op het einde (aan Inbev, hier zijn ook verkeerslichten) volg je de 2 linkerrijstroken om schuin 
linksaf te slaan naar de Vuurkruisenlaan/N2. Ga verder op de N2 (richting Diest). Aan de zesde verkeerslichten (aan je 
rechterkant heb je een apotheek) sla je rechtsaf naar de Rerum Novarumlaan.  Deze straat volg je tot aan de kruising met de 
Platte Lostraat.  Je slaat rechtsaf en je volgt deze straat tot helemaal op het einde (je kan niet meer verder rechtdoor rijden, 
is éénrichtingsverkeer).  Je slaat rechtsaf en je bevindt je in de Albert Dejonghestraat. Aan je linkerkant, net voor de rotonde, 
vind je onze kantine en velden (kunstgras), Albert Dejonghestraat 2 te Kessel-Lo. 
 

15u00: U17 1Afd C: AKC/Luma/Spartacus A – Kwik A (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: 14u00 op Spartacus Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
 
11u30: U13 1 Afd A: AKC/Luma A – Temse A 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst 10u00 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 
 

Dinsdag 5 oktober 2021 

Competitie 
19u00: U13 1 Afd A: AKC/Luma A – Scaldis 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 18u00 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
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Woensdag 6 oktober 2021 

Beker van België 
19u00: U15 BvB 1/8e finale: AKC/Luma/Spartacus  - Temse 
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: 18u00 op AKC Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U9 
 
Borgerhout/Groen-wit – AKC/Luma en Catba – AKC/Luma 
Deze week splitsten we onze ploeg op om meer speelgelegenheid te beiden op maat van iedereen. 
 
De oudsten (van 2013) werden uitgenodigd door Borgerhout/Groen-Wit. We maakten twee ploegjes die 
afwisselend een match konden spelen. We wisten van op het tornooi dat Borgerhout ook wel wat spelertjes had die 
kunnen korfballen…  Maar wat een knappe matchen hebben wij gezien!!! Iedereen heeft duidelijk al geleerd 
tegenover de vorige matchen tegen deze ploeg. Verdedigend maken we al heel wat minder foutjes, we krijgen zelfs 
bijna geen enkele inloper tegen (dit hebben we vooral geleerd door dit te blijven oefenen en overal heel dicht bij 
onze tegenstander te blijven). Iedereen durft de bal te onderscheppen en vanaf we de bal hebben, geraken we heel 
snel aan onze korf om te proberen scoren. Die snelle, juiste passen hebben we zeker nodig om tot kansen te komen. 
Meer en meer krijgen we weer ploegen tegen die niet komen verdedigen omdat ze weten dat we heel snel zijn (wel 
jammer natuurlijk, want zo wordt korfballen moeilijk, natuurlijk) . We zullen dan moeten leren om meer ons schot 
te gebruiken. Dit gaan we zeker nog blijven oefenen tijdens de trainingen! We hebben ook weer kunnen zien dat 
als we fel naar de bal gaan na een kans, we ook daar heel vaal goals uit kunnen maken, prima zo!!!  Het was 
duidelijk dat iedereen zich goed geamuseerd heeft, er werd zelfs gezongen tijdens de matchen. 
 
De jongsten (van 2014) mochten deze week naar Catba. Dit waren ook vooral beginnende spelertjes en dat werd 
dus een goede match. De tegenstanders waren wel aan de grote kant, waardoor het voor ons wat moeilijker was om 
snelle passen te geven. Toch heeft iedereen dit heel goed geprobeerd. Tijdens deze matchen botsten we een beetje 
op de nieuwe richtlijnen van de bond. Iedereen mag altijd gooien (verdedigd gooien telt dus niet meer). Dit zorgde 
ervoor dat het voor onze kleinere spelers wel lastig was om de tegenstander te verhinderen te scoren. Tijdens de 
matchen werden de reservespelers fantastisch bezig gehouden door de trainers van Catba. Een leuke omloop 
maakte het wachten aangenaam!  
 
Volgende week spelen we terug op AKC. Moest je dus zin hebben om de toekomst van AKC eens bezig te zien : 
iedereen is welkom om 13.30u op AKC!!! 
 

De coaches 
Bo, Debby, Maite en Pris 

 

U13A+B 
 

AKC/Luma  - Minerva 
Onder een stralend zonnetje werden er door de U13 ploeg twee wedstrijden afgewerkt tegen Minerva.  
Eerst was het de beurt aan ons one zone team: één vak, één korf, 4 spelers per ploeg die afwisselend aanvallen en 
verdedigen, een exta gele lijn om het 'wisselvak' aan te geven, een hoog tempo en heel wat goaltjes. Heel fijn om te 
zien! 
 
Voor AKC/Luma speelden Lian, Jasper A., Jasper S., Ferre, Lou en Pixie die allemaal 2 van de 3 wedstrijddelen 
afwerkten. Ze hadden er duidelijk zin in en overklasten de tegenspelers. Hun passen gingen goed rond, ze kwamen 
het grootste deel van de wedstrijd vlot tot scoren en maakten het de tegenstander knap lastig om tot in het 
'wisselvak' te geraken en helemaal om tot een kans te komen. De eindscore was dan ook duidelijk in het voordeel 
van de onzen: 13 - 1. Topscorer was Jasper A. met 4 goals (waaronder een penalty die ondanks de stress mooi 
binnen ging), maar ook Jasper S. (2), Lian (3), Ferre (2) en Lou (1) pikten hun goaltje(s) mee.  
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Wie goed telt, merkt dat er nog één korf gemaakt is door een nobele onbekende, er stond blijkbaar een goaltje te 
weinig op mijn blad. Mijn excuses voor de maker van dit exemplaar!  
 
De tweede match was een 'gewone' korfbalwedstrijd in twee vakken. In het aanvallend vak werd gestart met Noor, 
Pixie, Ebe en Finn. Amy, Emma, Kasper en Sepp namen het verdedigende vak voor hun rekening. Onze spelers 
werden duidelijk geïnspireerd door ons one zone team, want ook zij gingen snel van start. Binnen de minuut 
werden er twee goaltjes gemaakt (inloper van Ebe op aangeven van Noor en een shot van Finn) en werd er 
gewisseld van vak. Ook het andere vak kwam snel tot scoren (inlopers van Sepp en Amy op aangeven van Amy en 
Kasper). Daarna viel de wedstrijd een beetje stil. We creëerden wel veel kansen, maar net als vorige week tegen 
Leuven wilden de ballen er net niet invallen. Soms werd er te snel en ongeconcentreerd gegooid, andere keren 
ontbrak gewoon dat tikkeltje geluk. Na nog een inloper van Ebe, een shot van Sepp en twee goaltjes van Minerva 
gingen we rusten met een 6-2 score op het bord. De tweede helft startte iets minder vlot. Minerva scoorde door 
kleine foutjes aan onze kant snel twee keer, gelukkig konden Noor en Sepp tegenscoren. Kort na de rust kwam Lou 
Pixie vervangen en in de loop van de tweede helft kwam Ferre nog in in de plaats van Finn. Die pikte eerst nog wel 
een goaltje mee vanop de stip. Een speler van Minerva en aan onze kant Amy zorgden voor de 10 - 5 eindstand. Al 
bij al een fijne wedstrijd en een goede voorbereiding voor ons tweeluik tegen Temse. Hopelijk gaan de ballen nog 
net iets vlotter binnen.   

Kris 
 
 

U19 
 
AKC/Luma – Scaldis  : 35 - 4 (19 - 0) 
Verdediging: Lotte 1/12 – Femke 3/22 – Kyan 5/16 – Vinnie 3/14 
Aanval: Lenthe 3/13 – Nina 2/9 – Renzo 4/16 – Rune 3/12 
Bank: Kadisha 2/5 – Ernst 5/23 – Brend 3/15 
 
Elk jaar vallen we een beetje in herhaling, maar wie weet wint de aanhouder. Aan dit soort wedstrijden heeft 
niemand veel. In het verleden had je het nationaal tornooi waar je al een voorselectie maakte en begon je aan de 
competitie met ploegen die wat meer aan elkaar gewaagd zijn. Nu wordt die selectie pas gemaakt tegen de zaal en 
krijg je dit soort wedstrijden. 
Voorstander om het nationaal tornooi terug in het leven te roepen! 
Een ruststand van 19-0 zegt alles. Het was wel leuk om zien dat beide ploegen bleven korfballen. Geen traag spel 
of anti korfbal maar lekker ballen. Zoals vorige week aangegeven zou het een doorgedreven schottraining worden 
en dat was het ook. 
 
Heb het, denk ik, nog niet meegemaakt in de jaren dat ik jullie volg dat er maar liefst 157 keer naar dat geel 
mandje werd geschoten. De afwerking was al iets beter dan afgelopen weken: 22%. Zonder wind in een lekker 
weertje en zonder grote druk nog een beetje aan de lage  kant, maar het gaat de goede kant op. 
De passing mag ook nog wel een pak steviger en juister zodat er niet moet gecorrigeerd worden juist voor het schot, 
maar jullie hebben nog enkele weken om dit fine te tunen. 
Ook wel een leuke vaststelling: iedereen heeft gescoord en er werd ook dynamischer gespeeld dan de afgelopen 
weken. Ook leuk dat we terug volledig zijn en dat we vanaf nu echt aan de slag kunnen om de zaal voor te 
bereiden. 
 
In onze reeks is er al een behoorlijke afscheiding van de top 3 dus we zijn al zeker van BKC en Putse als 
tegenstrevers in de zaal. Wie nog aansluit zullen we de volgende weken zien. 
Uit de andere reeks is het al duidelijk dat daar ook nog Vobako, Voorwaarts en Temse bijkomen dus nog 2 
onzekere plaatsen. Benieuwd. 
 
Volgende week opnieuw aan de bak met dezelfde ingesteldheid als vandaag en werken aan het verbeteren van de 
kleinere pijnpunten.  
   
One team 

DN 
 
 
 

 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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