Kon. Antwerpse Korfbalclub
“Opgericht op 21 april 1921”

Nummer 10

Weekblad

Jaargang 98

18 oktober 2021

CLUBDAG ZATERDAG 23 OKTOBER
Plezante spelletjes gaan niet door (te weinig inschrijvingen)
Petanquetornooi, pitta’s en ricardstandje gaan wél door
Omdat er te weinig deelnemers zijn voor de “Plezante spelletjes” (slechts 11 inschrijvingen) en omdat we
voor de organisatie daarvan té veel mensen nodig hebben voor zo weinig deelnemers hebben we
gemeend dat we deze activiteit zaterdag a.s. moeten schrappen.
Ons petanquetornooi laten we echter wél doorgaan vanaf 14.00 u (alle deelnemers aanwezig om 13:45 u
aub) en ook de pitta’s (die dan weer wel een succes zijn) kunnen verorberd worden vanaf 17 u. Hier kan
je steeds voor inschrijven, zie hieronder.
Uiteraard mag bij een écht petanquetornooi geen ricard-standje ontbreken en dat zal dan ook zeker
aanwezig zijn.
Voor het petanquetornooi noteerden we ondertussen volgende duo’s:












Franky dM en Agnes
Pat en Muke
Eric en Sandra
Georgette en Danny
Sarah en Priscilla
Bert en Kristel
Sam en Bert
Frank vdb en Pit
Aida en Cindy
Kurt en Mitch
Bob Jassin (zoekt nog een partner)

We zijn nog op zoek naar een drietal ploegen om er een gezellige middag van te maken. Schrijf je
vandaag nog in via https://app.twizzit.com/v2/public/form/6a28c64846acb0de54f8429ccfd88eee
Wens je mee te genieten van onze heerlijke pitta’s à 7 euro/stuk? Hiervoor kan je eveneens via
bovenstaande link inschrijven.

GEZOCHT: PETANQUEBALLEN
We zijn op zoek naar 8 sets petanqueballen. Kan iemand ons daaraan helpen?
Graag een seintje op patrick.van.dyck@gmail.com.

VRIJDAG 22 OKTOBER: QUIZAVOND
De quizavond van vrijdag a.s. zal starten om stipt 19:00 u (inschrijven vanaf 18:30 u)
Bij aankomst eerst (per ploeg met gepast geld) afrekenen bij Inge en Pit aub.

Tot vrijdag en zaterdag, Pit
AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZATERDAG 23 OKTOBER 2021
17:00 u: PUTSE 2 - AKC/LUMA 2

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

ZONDAG 24 OKTOBER 2021
11:00 u: HOEVENEN 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

12:40 u: BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C

De Pauw Anthe - Merckx Jana - Peeters Steffi - Rottiers Jade - Sporen Nikki
Deloffer Jenthe - Harrus Wim - Mertens Peter - Van den Dycke Levi - Van Herck Robbie - Verbruggen Pieter-Jan

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
Onze U13B verloren hun eerste wedstrijd nipt tegen het sterke Sparta Ranst, maar speelden een zeer degelijke
wedstrijd. Ook onze U13A moesten een nederlaag incasseren tegen Boeckenberg en liggen bijgevolg uit de beker,
zondag keerden ze terug met winst van Scaldis.. De U15 wisten ook dit weekend weer te winnen en zijn bezig aan
een uitstekend seizoen, volhouden tot in de zaal zouden we zeggen. De U17 verloren kansloos in de beker maar
wisten voor de competitie alweer een zege te laten optekenen. De wedstrijd van onze U19 tegen Putse was van
geen enkel belang meer en gaat dus ook niet door.
AKC/Luma 2 verloor na een knappe partij korfbal van Boeckenberg, het ploegje van Jesse en Co en AKC/Luma 3
behaalde opnieuw een makkelijke overwinning tegen Putse. De voorronde veld loopt zo stilaan maar zeker op zijn
einde. De gewestelijken spelen nog enkele wedstrijden, bij de jeugd is het bijna einde verhaal en onze kernspelers
hebben al van vorige week gedaan en beginnen deze week aan de voorbereidingen zaal.
De komende weken verwachten we jullie toch nog massaal in onze kantine voor de quiz, het petanquetornooi, het
ontbijtbuffet, het Sinterklaasfeest en tijdens de zaal zijn we alle zondagen open (zie verder in deze Flitsen).
Pit

2. KANTINE OPEN OP ZONDAG TIJDENS ZAALCOMPETITIE
LADDERTORNOOI DARTS
Tijdens de zaalcompetitie zal onze kantine alle zondagen geopend zijn vanaf 14.00 u tot 18.00 u, behalve als er op
zondag wedstrijden zijn gepland voor onze fanions, maar dat is enkel en alleen op zondag 21/11, alle andere
wedstrijden vinden plaats op zaterdag. Franky van den Berg zal achter de toog staan (waarvoor alweer onze
hartelijke dank), er zullen uiteraard porties warm gemengd kunnen verkregen worden en we organiseren op die
zondagen een laddertornooi darts. Het reglement verschijnt volgende week, maar je kan alvast inschrijven via
Twizzit (je hoef zeker en vast niet alle weken te spelen!). Het tornooi is geschikt voor deelnemers vanaf U17 en is
zowel voor dames, heren, profs als amateurs!
Franky en Pit

6. ZAALABONNEMENT

Ook dit zaalseizoen zullen er weer zaalabonnementen te koop zijn. De prijs voor de wedstrijden van onze fanions
bedraagt dit seizoen nog altijd 8 euro. We bieden de abonnementen aan de prijs van 45 euro aan, zodat je 11 euro
cadeau krijgt. Enige vereiste is dat je dit doet via Twizzit en VOORAF stort. Indien je betaling niet ten laatste op
10 november op onze rekening staat kunnen we geen abonnement meer maken. De zaalabonnementen zullen de
eerste competitiewedstrijd die we thuis spelen aan de inkom voor je klaar liggen.
Je kan met deze zaalabonnementen zowel zaterdag als zondag binnen!
Bestellen kan via https://app.twizzit.com/v2/public/form/d530185761fa2c2ede94a2c9af455c50
Prijzen zaal:
Fanions: € 8 - +65: € 4 - U19A – U17 – U15: € 5 - +65: € 2,5 - Alle andere wedstrijden: € 2,5
Gratis voor jeugd tot en met U19

AKC-Flitsen
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4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
Vrijdag 22/10: Quizavond met Robbie en Pieter-Jan vanaf 19:00 u (zie affiche verder in deze Flitsen)
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f
Zaterdag 23/10: Clubdag op AKC vanaf 13:00 u (zie affiche verder in deze Flitsen)
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/6a28c64846acb0de54f8429ccfd88eee
Vrijdag 29 en zaterdag 30/10: EK Korfbal halve finales en finale in Lotto Arena
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/d9e01bbe6b83f5bb997a60b3ff54bf2c
Zondag 31/10: Ontbijtbuffet op AKC vanaf 9:30 u
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/92b18d7db958a7519ab14503c3a5c91b
Woensdag 10/11: Full Moon Party in ons clubhuis (zie affiche verder in deze Flitsen)
Vrijdag 7/1: Nieuwjaarsreceptie
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.
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1
Vrijdag 1/04: Tasting gevolgd door gewestelijken fuif
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
Zondag 1/5: Bekerfinale op AKC
Vrijdag 20/5: Jubelbanket in het Boeckenberg Sportcenter
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6

5. CLUBCARD BOECKENBERG SPORTCENTER

Een heleboel AKC-ers hebben hun clubcard van het Boeckenberg Sportcenter nog niet afgehaald. Volgend weekend
kan dit nog tijdens de quiz op vrijdagavond of tijdens de clubdag op zaterdag, als je ze dan niet hebt afgehaald zal
het pas in de zaal zelf zijn dat u aan uw kaarten kan geraken.
Zij die nog niet geregistreerd hebben via de link van Bonvito dienen dit zeker te doen of uw clubcard is niet geldig.
Je drukt gewoon op de link en het is OK, van alles wat er daarna volgt hoeft u zich niks aan te trekken.
Pit

6. LOTTO

Nummer: 28
Winnaars: Cindy Van Gullik en Bo Van Hoof

7. 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.
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30.
Je kan inschrijven via Twizzit via:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/92b18d7db958a7519ab14503c3a5c91b

Volgende personen schreven reeds in: Claessens Eric (2), Claes Leen (4), de Meester Franky (2), Hardies Danny (1)
Everaert Debby (4), Van den Berg Jessy (13), Mertens Nick (3) Rongé Annelies (4), de Boer Agnes (1), Duchesne
Andreas (3), Verlinden Sandra (5), Illegems Priscilla (2), Duchesne Thalia (1), Vermeiren Dennis (4), Cordon Ilja
(4)

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.

9. NIEUWE LEDEN
Volgende nieuwe leden komen AKC/Luma vervoegen:

Loes Roelen - °1994 (gewestelijken)

Astrid Nyang'a (°2011) U11

AKC-Flitsen

Welkom bij onze club en veel korfbalplezier! Martine
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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. EK IN LOTTO ARENA ANNO 2021

Wie gaat er mee?...Wie gaat er mee? Op zaterdag 30 oktober 2021 vindt in de Lotto Arena de finale plaats tussen
de 2 beste teams uit Europa. Hier kunnen we als AKC-ers toch niet ontbreken. We zijn als ploeg in de mogelijkheid
om in een blok van 50 supporters of meer samen te zitten. Wie wil daar nu niet bij zijn… ikke alvast wel! Waarom
dan wel: maar liefst 3 spelers van ons eerste team staan opgesteld in het Belgische nationale team: onze Jari, onze
Jarre en ons Maité… als dat geen reden is om je kelen te smeren en hen tot op het laatst aan te moedigen!
De Pit zorgt ervoor dat we via Twizzid kunnen inschrijven om kaarten te bestellen en dan zit je ineens in het AKCblok. Kom uiteraard gekleed in de Belgische driekleur zodat we een kleurrijke uitstraling hebben.
De hele week kan je ook terecht in het Boeckenberg sportcentrum om het Belgische team aan te moedigen, juiste
uren heb ik nog niet maar de dagen wel: nl op maandag, dinsdag en woensdag. Hiervoor dien je via de KBKB in te
schrijven. Hier zijn echter geen genummerde plaatsen voorzien.
Donderdag is er een rustdag en op vrijdag kan je ook terecht in de Lotto Arena voor de halve finale. Ook voor de
halve finales kan je inschrijven via Twizzit.
Prijzen:
Maandag – dinsdag – woensdag in Boeckenberg Sportcenter: voorronde: € 10 – onder 15 jaar: gratis.
Dien je te bestellen via de KBKB, niet via AKC!
Vrijdag in Lotto Arena: halve finale: € 15 – onder 15 jaar: € 10.
Zaterdag in Lotto Arena: finale: € 20 – onder 15 jaar: € 10.
Opgelet: IEDEREEN moet een ticket hebben, er komt NIEMAND gratis binnen in de lotto Arena.
Hiervoor kan je bestellen via Twizzit op https://app.twizzit.com/v2/public/form/d9e01bbe6b83f5bb997a60b3ff54bf2c
Be there, be there…. de Jari, de Jarre en Maité zullen jullie aanwezigheid op prijs stellen en wij ook!
Agnes en Pit

13. VERLOREN KLEDIJ KOST 30 EURO/STUK – BEETJE MEER RESPECT AUB

Omdat het verlies van kledij die gekregen werd van AKC/Luma stilaan de spuigaten begint uit te lopen zal er
vanaf nu voor elk kledingstuk dat kwijt is (broek, rokje, trainingsvest, trainingsbroek, opwarm T-shirt,
sportzak,…) 30 euro worden aangerekend. We zien de laatste tijd een totaal gebrek aan respect voor de kledij die
eigendom is van AKC en die je enkel en alleen mag gebruiken om wedstrijden te spelen of te trainen. We hopen dat
deze drastische maatregel daar verandering zal in brengen.

14. 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

AKC-Flitsen
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15. HALLOWEENTOCHT
Bericht voor onze helpers (U17 en U19) tijdens de Halloweentocht: elke bezetter van een postje neemt een
pillamp, de nodige puzzelstukjes en schrijfgerief mee, komt liefst verkleed in een gruweltje en is minstens te
16u00 op AKC voor de briefing. Dan worden de postjes bemand en kan de Halloweentocht voor de jongeren
beginnen. Agnes heeft nog 5 personen nodig om de posten te bemannen. Wie kan helpen?
Bericht voor de deelnemers (U7, U9, U11 en U13) aan de Halloweentocht: elke deelnemer brengt een pillamp en
krijgt een scoreblad mee, komt verkleed in een Halloweenoutfit en blijft de hele tijd met zij/haar groepje samen,
volgt alle postjes en geeft het scoreblad en de puzzel af aan Agnes. Tot gruweltijd,
Agnes

16. FULL MOON PARTY
Wegens de grote belangstelling voor onze FULL MOON PARTY en de beperkte capaciteit van onze kantine zijn wij

genoodzaakt te werken met een pre-reservatiesysteem.

Vanaf vandaag kan je via Twizzit je ticket voor 10 november 2021 reeds bemachtigen

LIMITED PRESALES AVAILABLE (200 tickets)

Geen ticket kunnen bemachtigen? Aan de inkom zullen nog 100 tickets beschikbaar zijn
Inschrijven voor deze presales via: https://app.twizzit.com/v2/public/form/2ed0cde5beb9bbff7869495b058ab275

TOOGPLOEGEN
Vrijdag 22 oktober (quizavond)
Van 18.30 tot 01.00 u: Franky – Franky - Anneke
Zaterdag 23 oktober
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten – Nikki – Robbie
Zondag 24 oktober
Van 10.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden)
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEKEN
zondag 31 oktober 2021

13:00

1STE GEW C

AKC/LUMA 3

HOEVENEN 2

zondag 7 november 2021

10:30

1STE GEW C

PUTSE 4

AKC/LUMA 3

zondag 7 november 2021

11:30

1STE GEW A

BOECKENBERG 2

AKC/LUMA 2

Spreuk van de Weuk
Geen wedstrijd voor de groten,
Maar de jeugd werd met een zonnetje overgoten !!
AKC-Flitsen
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VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
De zaal komt eraan en dan verwachten wij weer wat hulp van onze leden,
sympathisanten en voornamelijk ouders van jeugdleden. Kijk het onderstaande
lijstje goed na want wij verwachten gergarandeerd hulp van U. Bij de inkom zal je
zien dat er ploegen (of namen) zijn ingevuld. We zouden graag willen dat jullie
onderling bespreken welke wedstrijden jullie zullen doen. Je krijgt telkens de
maandag voor de wedstrijden van het komende weekend een mailtje als herinnering.
Moest je niet kunnen verzoeken we jullie zelf te wisselen en ons hiervan in kennis te
stellen, zodat we zeker zijn dat er elke zaterdag bij de thuiswedstrijden voldoende
volk zal aanwezig zijn. Thanks

INKOMCONTROLE
Datum
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021

Uur
14:00
15:15
16:45
18:30
20:30
9:30
10:45
12:15
14:00

Thuis
AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
U15B
U15A
U17
AKC/LUMA U19

4/12/2021
4/12/2021
4/12/2021
4/12/2021
4/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021

14:00
15:15
16:45
18:30
20:30
9:30
10:45
12:15
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
U15B
U15A
U17
AKC/LUMA U19

18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
19/12/2021
19/12/2021
19/12/2021
19/12/2021

14:00
15:15
16:45
18:30
20:30
9:30
10:45
12:15
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
U15B
U15A
U17
AKC/LUMA U19

8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
9/01/2022
9/01/2022
9/01/2022
9/01/2022

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30
20:30
9:30
10:45
12:15
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
U15B
U15A
U17
AKC/LUMA U19

AKC-Flitsen

Inkom van… tot…
13:30 tot 14:15
14:15 tot 15:30
18:00 tot 19:00
19:00 tot 21:00
09:00 tot 10:00
10:00 tot 11:15
11:15 tot 12:30
12:30 tot 14:30
13:30 tot 14:15
14:15 tot 15:35
18:00 tot 19:00
19:00 tot 21:00
09:00 tot 10:00
10:00 tot 11:15
11:15 tot 12:30
12:30 tot 14:30
13:30 tot 14:15
14:15 tot 15:30
18:00 tot 19:00
19:00 tot 21:00
09:00 tot 10:00
10:00 tot 11:15
11:15 tot 12:30
12:30 tot 14:30
12:30 tot 13:15
13:15 tot 15:30
16:30 tot 18:00
18:00 tot 19:30
19:30 tot 21:00
09:00 tot 10:15
10:15 tot 11:30
11:30 tot 12:45
12:45 tot 14:15

Wie
ouder(s) van Liv
Fam. Cordon
AKC/Luma 2
Fam. Verholen
Fam. Hardies
ouders Floor Vinck
ouders Marie Aerts
ouders U17
Fam. De Prins
ouder(s) van Ajoub
Fam. Cheraa
AKC/Luma 2
Fam. De Ryck
Fam. Jobe
ouders Lucas Geurs
ouders van Eris Kurti
ouders U17
Fam. Ramic
ouder(s) van Ferre B
Fam. Byloo
AKC/Luma 2
Fam. Dewinter
Fam. De Ley
ouders Rifa Schellens
ouders Fen de Meester
ouders U17
Fam. Van Nimmen
ouder(s) van Lias
Fam. Fierens
AKC/Luma 2
AKC/Luma C
Fam. Simoen
Fam. Huppertz
ouders Laura Traets
ouders Jarri Verholen
ouders U17
Fam. Audenaert
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22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
23/01/2022

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30
20:30
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA U19

12:30 tot 13:45
13:45 tot 15:15
16:30 tot 18:00
18:00 tot 19:30
19:30 tot 21:00
13:30 tot 14:30

ouder(s) van Sam
Fam. S'Jongers
AKC/Luma 2
AKC/Luma C
Fam. Francken
Fam. Leprince
Fam. Fabri

29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
30/01/2022

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30
20:30
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA U19

12:30 tot 13:45
13:45 tot 15:15
15:15 tot 16:30
16:30 tot 18:00
18:00 tot 19:30
19:30 tot 21:00
13:30 tot 14:30

ouder(s) van Iebe
Fam. Van Hove
AKC/Luma 2
AKC/Luma C
Fam. Nevejans
Fam. Duchesne
Fam. Van Bouwel

12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
13/02/2022

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30
20:30
14:00

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA U19

12:30 tot 13:45
13:45 tot 15:15
15:15 tot 16:30
16:30 tot 18:00
18:00 tot 19:30
19:30 tot 21:00
13:30 tot 14:30

ouder(s) van Lenny
Fam. Duyck
AKC/Luma 2
AKC/Luma C
Fam. Haghebaert
Fam. Cortois
Fam. Verholen

Wedstrijdtafel – schotklok – filmen – scouting – vloer
clubafgevaardigde – scoreblad - micro
Datum

Uur

Thuis

Tafel1

13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021

14:00
15:15
16:45
18:30

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B

Chris
Bert
Chris
Bert
Chris
Martine Marc/Bert Marc/Bert

Tafel2

Schotklok Filmen

13/11/2021 20:30 AKC/LUMA A

Martine Andreas

Serge

14/11/2021 9:30 U15B
14/11/2021 10:45 U15A
14/11/2021 12:15 U17

Sam
Sam
Chris

Andreas

14/11/2021 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

Eline

4/12/2021
4/12/2021
4/12/2021
4/12/2021

14:00
15:15
16:45
18:30

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B

Sam
Sam
Kevin
Pit

Jessy

5/12/2021 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

Eline

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA B

18/12/2021 20:30 AKC/LUMA A
19/12/2021 9:30 U15B
19/12/2021 10:45 U15A
19/12/2021 12:15 U17

AKC-Flitsen

Chris
Chris
Chris
Chris
Chris
Kevin
Kevin
Chris

Brend/Lotte
Vinnie

Marc/Bert Marc/Bert

Martine Andreas
Ben
Ben
Chris

14:00
15:15
16:45
18:30

Vloer Club Score Micro

Brend/Lotte Rudy

Kurt

Pit

Ben

Kurt

Pit

Anne

Kurt

Pit

Ben

Andreas
Andreas

4/12/2021 20:30 AKC/LUMA A
5/12/2021 9:30 U15B
5/12/2021 10:45 U15A
5/12/2021 12:15 U17
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021
18/12/2021

Scouting

Brend/Lotte
Kyan

Brend/Lotte Rudy

Andreas

Bjorn
Bjorn
Martine

Marc/Bert

Martine

Serge

Brend/Lotte
Rune

Brend/Lotte Rudy

Pit

Pagina 7

19/12/2021 14:00 AKC/LUMA U19
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022
8/01/2022

Martine
Martine

Marc/Bert

8/01/2022 20:30 AKC/LUMA A

Chris

Martine

Jessy

9/01/2022 9:30 U15B
9/01/2022 10:45 U15A
9/01/2022 12:15 U17

Kevin
Kevin
Chris

Pit

9/01/2022 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

Eline

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B

Eline

Chris
Chris
Chris
Chris
Chris

22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022
22/01/2022

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30

Chris

Chris
Chris
Chris
Chris
Chris

Martine
Martine

Marc/Bert

22/01/2022 20:30 AKC/LUMA A

Chris

Martine

Jessy

23/01/2022 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022
29/01/2022

Chris
Chris
Chris
Chris
Chris

Martine
Martine

Marc/Bert

29/01/2022 20:30 AKC/LUMA A

Chris

Martine

Serge

30/01/2022 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022
12/02/2022

Chris
Chris
Chris
Chris
Chris

Martine
Martine

Marc/Bert

12/02/2022 20:30 AKC/LUMA A

Chris

Martine

Serge

13/02/2022 14:00 AKC/LUMA U19

Chris

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30

13:00
14:15
15:30
16:45
18:30

AKC-Flitsen

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B

Bert
Jens

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B

AKC/LUMA U11
AKC/LUMA U13
AKC/LUMA 2
AKC/LUMA C
AKC/LUMA B

Brend/Lotte
Lenthe

Brend/Lotte Rudy

Rita

Pit

Marc

Rita

Pit

Anne

Rita

Pit

Ben

Rita

Pit

Ben

Kevin
Kevin

Brend/Lotte
U19

Brend/Lotte Rudy

Eline
Ben
Ben

Brend/Lotte
Kadisha Brend/Lotte Rudy

Eline
Sam
Sam

Brend/Lotte
Vinnie

Brend/Lotte Rudy

Eline
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Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 september 2021
Aanvang: 20u00
Aanwezige & Stemgerechtigde effectieve leden: 30
Verontschuldigd met volmacht: 13
Verontschuldigd zonder volmacht: 5
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

AANWEZIG
1

1
1
verontschuldigd
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
verontschuldigd
1
1
1
1
1
1
verontschuldigd
1
1
verontschuldigd
1
verontschuldigd
1
1
1
1
1
1
1

NAAM
BEDEER
BOCXSTAEL
BOCXSTAEL
BOCXSTAEL
BOLLAERT
CLAESSENS
COOREMAN
CORDON
COVENTS
DE BOER
DE BOER
DE BOER
DE JONCK
DE LEY
DE LEY
DE MEESTER
DE MEESTER
DENIE
DUCHESNE
DUCHESNE
DUCHESNE
DUCHESNE
DUCHESNE
DUCHESNE
GILS
FRANCKEN
HARDIES
HARDIES
JANSSENS
JASSIN
JASSIN
MERTENS
PALS
ROTTIERS
STEYAERT
TOSSENS
VAN DAELE
VAN DE LEUR
VAN DYCK
VAN HARNEVELDT
VAN HOOF
VAN HOOF
VAN OECKEL
VAN PETEGHEM
VAN RIET
VAN
VERBRUGGEN
VLEMINCKX

VOORNAAM
SAM
ANKE
BIRGER
MARC
GILBERT
ERIC
MU
ILJA
SHIRLEY
AGNES
GEORGETTE
ROSITA
IRENE
BERT
JARRE
FRANKY
KURT
BJORN
ANDREAS
ANNE
CARINE
ERIC
MARTINE
THALIA
MIKE
PATRICK
FRANK
JARI
KRISTEL
BEN
BOB
NICK
SANDRA
BEN
DANIELLE
INGE
KEVIN
MARINA
PIT
ROBERT
BO
JENS
KRISTEL
ANNEKE
CHRIS
RITA
PIETER-JAN
MONIQUE

30

VOLMACHT AAN

VOLMACHT VAN

CORDON ILJA
DUCHESNE CARINE

DE BOER AGNES
BOCXSTAEL ANKE
VAN HOOF BO
COOREMAN MU
FRANCKEN PATRICK
VAN RIET CHRIS

HARDIES JARI
DE MEESTER KURT
DE MEESTER

DUCHESNE ERIC
BOCXSTAEL BIRGER
DUCHESNE ANNE

DE BOER
VLEMINCKX
DE LEY JARRE

VA HOOF JENS
STEYAERT
ROTTIERS BEN
VAN DYCK PIT

TOSSENS INGE
COVENTS SHIRLEY
MERTENS NICK

DE BOER ROSITA

HARDIES FRANK
13

Dit brengt het totaal op 30 + 13 = 43 stemgerechtigden

AKC-Flitsen
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1. Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 28 september 2020
 Geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag van vorige Algemene Vergadering.
 Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
2.1. Kennisname van de verslagen van de commissies
 Kennisgenomen, geen opmerkingen
 De verslagen worden aanvaard
2.2. Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur
 Kennisgenomen
 Het verslag wordt aanvaard
3.1. Kennisname van het verslag van het comité van toezicht
 Het comité bestond uit Sandra Kegeleers, Sayer Jobe en Kevin Van Daele.
Zij hebben op 18 september 2021 het kasboek van de penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd.
3.2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2020-2021
 De jaarrekeningen worden goedgekeurd door de vergadering.
3.3. Décharge van de penningmeester en de bestuurders
 De penningmeester en de bestuurders worden ontlast voor hun beleid in zijn totaliteit voor het seizoen 20202021.
4.1. Vaststelling van de bijdragen voor 2021-2022
 De Raad van Bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdragen te behouden als volgt:
- Senioren
150 blijft 150 EUR
- U19-U17-U15-U13
150 blijft 150 EUR
- U11
120 blijft 120 EUR
- U9
100 blijft 100 EUR
- U7
90 blijft 90 EUR
- Adherenten
120 blijft 120 EUR
- Recreanten
120 blijft 120 EUR
- Supporters
88 blijft 85 EUR
- Steunende leden
120 blijft 120 EUR
- Korting voor meerdere jeugdleden van 1 gezin, vanaf het 2e jeugdlid - 30 EUR, voor elk 3e jeugdlid –
40 EUR.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
4.2. Vaststelling van de begroting voor 2021-2022
 De begroting wordt goedgekeurd.
5.1. Verkiezing bestuursleden
Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar:
De Ley Bert (43/43), Denie Bjorn (43/43), Duchesne Andreas (43/43), Duchesne Martine (43/43), Van Dyck
Patrick (43/43), Van Riet Christiane (43/43)
 Kandidaturen werden ontvangen: Jens Van Hoof (43/43) en Kevin Van Daele (43/43) worden verkozen voor
een periode van 2 jaar.
 Uittredend: Pieter Jan Verbruggen
5.2. Verkiezing van de voorzitter.
 Marc Bocxstael wordt unaniem herkozen als voorzitter met 43/43 stemmen.
6. Aanstelling van het comité van toezicht voor 2021-2022
Het comité van toezicht wordt gevormd door Rita Van Steenbergen, Thalia Duchesne, Franky de Meester
en Bo Van Hoof als reserve.
7. Varia
 geen
Marc Bocxstael dankt iedereen voor het vertrouwen, de interesse en de aanwezigheid en sluit de vergadering.
Christiane Van Riet
verslaggever

AKC-Flitsen

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

Nieuw lid
Deze week zijn we zeer blij om een nieuw U11-meisje te verwelkomen in ons midden/ Astrid Nyang'a
komt onze rangen vervoegen. Heel hartelijk welkom Astrid en heel veel plezier bij AKC/Luma.

Berichtjes
Dat a lopend seizoen

23/10/21: jeugdraad
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
26/27/28/05/22: jeugduitstap
Datum combi-tornooi en eindeseizoensviering werd nog niet vastgelegd

Jeugdbekers

Geen goede week voor onze jeugdploegen in de bekercompetitie. Zowel U13 als U17 werden
uitgeschakeld. U11 en U19 gaan nog verder. Veel succes!
U11: 1/4’e finale op 20/10: AKC/Luma –Vobako
U19: 1/4e finale op 21/04: Voorwaarts – AKC/Luma

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. Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30.
Je kan inschrijven via Twizzit via volgende
link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/92b18d7db958a7519ab14503c3a5c91b
Volgende personen schreven reeds in: Claessens Eric (2), Claes Leen (4), de
Meester Franky (2), Hardies Danny (1) Everaert Debby (4), Van den Berg
Jessy (13), Mertens Nick (3) Rongé Annelies (4), de Boer Agnes (1), Duchesne
Andreas (3), Verlinden Sandra (5), Illegems Priscilla (2), Duchesne Thalia
(1), Vermeiren Dennis (4), Cordon Ilja (4)

AKC-Flitsen
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Halloween op AKC/Luma

Zondag 31/10 op
AKC/Luma

09u30: AKC/Halloween-ontbijt (na inschrijving)
14u00: grime voor onze jongste AKC-ers of wie wil
15u00: Halloween-fuif voor de jongsten
17u00: start Halloween tocht
Soep en croques voor de hongerigen
19u00: Halloweenfuif voor iedereen
01u00: einde

AKC-Flitsen
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Halloweentocht:
Bericht voor onze helpers (U17 en U19) tijdens de Halloweentocht: elke bezetter van een postje neemt een
pillamp, de nodige puzzelstukjes en schrijfgerief mee, komt liefst verkleed in een gruweltje en is minstens te
16u00 op AKC voor de briefing. Dan worden de postjes bemand en kan de Halloweentocht voor de jongeren
beginnen. Agnes heeft nog 5 personen nodig om de posten te bemannen. Wie kan helpen?
Bericht voor de deelnemers (U7, U9, U11 en U13) aan de Halloweentocht: elke deelnemer brengt een pillamp en
krijgt een scoreblad mee, komt verkleed in een Halloweenoutfit en blijft de hele tijd met zij/haar groepje samen,
volgt alle postjes en geeft het scoreblad en de puzzel af aan Agnes. Tot gruweltijd,
Agnes

Jeugdraad

Op zaterdag 23 oktober start om 15u de eerste bijeenkomst van de AKC/Luma-jeugdraad. Elke jeugdploeg vanaf
U11 zendt een afvaardiging van 2 spelers van hun ploeg. Voor U15 zijn dat Fen en Jarri, wie zijn de anderen? Zij
kunnen samen met de andere jeugdploegen praten over wat zij graag zouden georganiseerd zien, wat zij tof vinden
aan de club en ook wat zij minder goed vinden. Zij mogen alle opmerkingen, klachten, complimenten naar voor
brengen en de JEC (Jeugd Evenementen Cel) en het bestuur zullen hier dan rekening mee houden in de mate van
het mogelijke. We zijn nieuwsgierig!

Nationale selecties

Volgende AKC/Luma-ers werden opgeroepen voor de nationale selecties:
U13: Noor en Amy
U15: Thor (Spartacus/NDN), Youna en Laura
U19: Vinnie, Kyan, Renzo, Ernst en Eline
Veel succes allemaal!

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.

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!!

Mamakes- en Papakesdag

Whaw, wat was het alweer een succes: 25, jaja, vijfentwintig, U7-kids kwamen samen mat mama of papa, oma of
opa, tante of nonkel, deelnemen aan de gezamenlijke training. allen met glunderende gezichtjes om samen met de
grote mensen de strijd aan te gaan, in elk geval iedereen stond paraat en gelukkig niemand op hoge hakken. Het
traditionele vossenstaartspel bleek een voltreffer te zijn, er werd aardig getrokken aan alle staartjes, bij het pasjes
geven, lees balvaardigheid, bleken onze U7-ers weer uit te blinken. Reactieoefeningen wisselden elkaar af met loop
en tikspelletjes, vooral de wolven bleken veel honger te hebben !!! De wedstrijd, via “levend uurwerk” werd prompt
gewonnen door onze U7-ers. En toen we ons laatste doelspelletje speelden, werden er aardig wat doelpunten
gemaakt, zelfs meer dan 200 voor de U7-ers, dikke bravo. Sommige ouders trapten reeds op hun 2e adem , dus
werd de voorziene training ingekort!!! Uiteraard sloten we af met “schipper mag ik overvaren” het blijft een topper;
en zelfs alle ouders zongen uit volle borst!!!! En dan naar binnen: Irma, Danny en Karin stonden weer klaar om al
dit jonge, hongerige geweld te trakteren op heerlijke smoutebollen van “niewarm, niewille!!!Thanks lady’s. Love
you all,
Namens de coaches,
Agnes

AKC-Flitsen
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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/

EK in Lotto Arena anno 2021
Wie gaat er mee?...Wie gaat er mee? Op zaterdag 30 oktober 2021 vindt in de Lotto Arena de finale plaats tussen
de 2 beste teams uit Europa. Hier kunnen we als AKC-ers toch niet ontbreken. We zijn als ploeg in de mogelijkheid
om in een blok van 50 supporters samen te zitten. Wie wil daar nu niet bij zijn, ikke alvast wel!!!! Waarom dan
wel: maar liefst 3 spelers van ons eerste team staan opgesteld in het Belgische nationale team: onze Jari, onze
Jarre en ons Maité…als dat geen reden is om je kelen te smeren en hen tot op het laatst aan te moedigen!!!!! De Pit
zorgt ervoor dat we via Twizzit kunnen inschrijven om kaarten te bestellen en dan zit je ineens in het AKC-blok.
Kom uiteraard gekleed in de Belgische driekleur zodat we een kleurrijke uitstraling hebben. De hele week kan je
ook terecht in het Boeckenberg sportcentrum om het Belgische team aan te moedigen, juiste uren heb ik nog niet
maar de dagen wel: nl op maandag, dinsdag en woensdag. Hiervoor dien je via de KBKB in te schrijven. Hier zijn
echter geen genummerde plaatsen voorzien. Donderdag is er een rustdag en op vrijdag kan je ook terecht in de
Lotto Arena voor de halve finale. De juiste prijzen vind je ook op de site van de KBKB, ik vermoed voor finale 20,
halve finale 15 en in het Boeckenberg Sportcentrum 10 eurootjes. Voor alle wedstrijden zijn er prijsreducties voor
jongeren onder de 15 jaar!!!!! Be there, de Jari, de Jarre en Maité zullen jullie aanwezigheid op prijs stellen en ik
ook!!!!
Agnes

AKC-Flitsen
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Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2021-2022: herfstprogramma

wie
U7
U9
U11

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

woensdag

vrijdag

18u00-19u00
18u30-19u30

zaterdag
14u00-15u00
13u30-15u00

18u30-19u30

wedstrijd

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68,
Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90
Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11
94, Priscilla:0474/33 32 51
Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20

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

datum
Wo 20/10
Vr 22/10

wat
Training
Training

AKC-Flitsen
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Za 23/10

Training
U
Wedstrijden: U7 op ASKC, U9 thuis om 10u (meer info in de flitsen
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)
U7-U9-U11
Halloween-ontbijt (inschrijving nodig)
En ja, dan is het herfstvakantie, we zullen de Corona-situatie afwachten en later bepalen wat er met trainingen en
wedstrijden gebeurt. Namens de coaches, Agnes

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Woensdag 20 oktober 2021

Beker van België

19u00: U11 1/4 finale BvB: AKC/Luma - Vobako
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 23 oktober 2021

Speelgelegenheid

10u00 – 12u00: U9 op ASKC
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 op ASKC
Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo
Veld (kunstgras) Sportcomplex De Zeurt Eksterdreef 10 2900 Schoten

Competitie

12u30: U11 1 Challenge A: AKC/Luma – Putse
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

Woensdag 27 oktober 2021

Competitie

19u00: U11 1 Challenge A: Temse A - 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 De Hoeve Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse

AKC-Flitsen
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Wedstrijdverslagen jeugd
U13
Scaldis - AKC : 2-7
Aanval: Noor-Lian (Ferre)-Lou (Emma)-Ebe (Sepp)
Verdediging: Amy-Jasper S (Kasper)-Emma (Pixie)-Sepp (Finn)
Op basis van een sterke eerste helft van onze roodwitten werd de wedstijd met een 0-4 tussenstand al in een
definitieve plooi gelegd. Eerst miste Noor nog een strafworp na fout van haar dame doch enkele baltoetsen later
zette zij dit zelf recht: 0-1. Het was zoeken naar een goeie kans voor onze tegenstrevers. Lian scoorde de 0-2 op
korte kans na een verre pas van Ebe. Na Lian deed Amy dit nog eens na, weliswaar op pas van Sepp. Ook de 0-4
werd door Amy mooi in het mandje gelegd na een vooraf gemiste inloper van Jasper S. Dominantie in aanval en
een secure verdediging waren de aanleiding voor deze mooie score halverwege.
Na de rust ging ons team verder op het elan van de eerste helft. Ebe scoorde een ver shot na enkele mooie kansen
en een jammerlijk gemiste inloper van Ferre. Scaldis kwam uiteindelijk toch aan scoren toe: 1-5. Wij reageerden
vrijwel onmiddellijk door een doorbraak van Finn op pas van Amy. Mooi om zien was dat er eerst mooi rondgebald
werd om uiteindelijk de assist vanuit de ruimte te krijgen en niet vanuit de steun. Scaldis scoorde nog tegen vanop
de stip waarna Sepp bij een korte kans de eindscore vastlegde.
Een sterke wedstrijd van onze youngsters waarbij de wil om te winnen aanwezig was, het "lezen" van de wedstrijd
er bij vele spelers beetje bij beetje komt en er de nodige variatie op de mat wordt gelegd.
Eerst nog een laatste veldtraining afwerken, daarna de batterijtjes even opladen om dan de voorbereiding in de
zaal te kunnen aanvangen.
Doe zo voort, girls en boys!
Erik
Voorronde veld U13 2021-2022
Dit WE sloten onze U13A en U13 B de eerste ronde van het veld af. Tijd om even terug te blikken en de tijd te
nemen om te kijken wat de toekomst ons kan brengen.
Wat de beker betreft, moesten we onze meerdere erkennen in Boeckenberg. Na de snelle 2-0 zetten we verdedigend
een prima match neer. Aanvallend was het zoeken en zwoegen. We slaagden er niet meer in om in de match te
komen en bijgevolg een terechte uitschakeling.
Wat de competitie betreft, liegen de cijfers niet! We kunnen alleen maar tevreden zijn met het resultaat. Na 7
wedstrijden van onze A-ploeg hebben we 10 punten. Slechts 1x verloren (in onze eerste match van het seizoen
tegen Vobako) en 2x speelden we gelijk (tegen Temse en Vobako).
Onze ‘B’-tjes waren ook best indrukwekkend. We verloren enkel op Sparta Ranst! Met 10 punten uit 6 wedstrijden
en een fantastisch doelsaldo van 32 doelpunten (we scoorden 45 keer en kregen slechts 13 doelpunten tegen!) staan
we hier aan de leiding.
Wanneer je ook nog rekening houdt met het feit dat iedereen minuten heeft gemaakt in onze A-ploeg, dan zijn we
in de breedte goed gewapend om ook een goed zaalseizoen te spelen.
Het mooie resultaat heeft er tevens voor gezorgd dat we in de zaal ingedeeld zijn in de zogenaamde TOPLEAGUE!
Deze Topleague bestaat uit AKC, ASKC, Boeckenberg, Ganda, Rijko (en niet Scaldis, dat de dupe is van een
reglement dat de derde in de sterkste reeks eigenlijk bestraft), Sikopi, Vobako en Voorwaarts.
Het zal allemaal ongelooflijk spannend worden! Misschien steken Vobako en ASKC er boven uit, maar eigenlijk
zijn alle ploegen aan elkaar gewaagd en zal het een spannende strijd worden.
Toch even stilstaan bij de individuele speler/speelster:
Amy:
op training niet altijd met de volle inzet, maar je maakt dit helemaal goed in een wedstrijd. Niet alleen zorg je voor
gevaar en scorend vermogen, je laat bovenal je vak beter spelen. Zowel verdedigend als aanvallend verdien je een
pluim! Nu ook nog op training werken aan je fysiek!
Emma:
Wat heb jij stappen gezet. Verdedigend trek je je plan, ook tegen sterke dames. Voor-verdedigen gaat steeds beter.
Je inzet is een voorbeeld voor de ploeg. In aanval is het moeilijker. Hier moet je zelf initiatief nemen en dat loopt
nog niet zo goed. Ook je balbehandeling is een werkpunt, maar je mag fier zijn op wat je tot hiertoe hebt bereikt!
Pixie:
Zomaar in de ploeg gedropt door de kwetsuur van Noor, maar wat deed je het goed. Je geestdrift en je speelplezier
geven ons, trainers, veel energie om je te coachen en bij te sturen! Je sterke wil om steeds te verbeteren is top. Hou
je plezier vast en grijp je kansen!
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Lou:
Waar is dat verlegen en onzekere meisje van het begin van het seizoen? Je bent helemaal aan het open bloeien! Je
scoort, je deelt uit, je bent balvast, je werkt! Wat een verschil met de eerste trainingen en wedstrijden. Nog werken
aan je techniek, snelheid en fysiek en ook mag je geen schrik hebben om eens een duw te krijgen! Je mag best een
beetje harder worden. Hop naar de zaal. Wat gaat dat geven?
Noor:
Dat je talent hebt, dat weten we. Je snelheid en je korfbalintelligentie zorgen ervoor dat je een meerwaarde bent
voor de ploeg. Zowel in aanval als verdediging ga je er vol voor. In al je enthousiasme mag je je techniek niet
vergeten. Zowel je schot als je inlopers moeten beter. Wanneer deze puntjes verbeteren, word je een top-dame!
Sepp en Finn:
Jullie zijn groot en sterk. Jullie atletisch vermogen is beter dan een doorsnee U13. Jullie techniek is best wel
oké….. wanneer jullie erop letten! Korfbal is een tactische sport. Je moet anticiperen op wat je tegenstander doet.
Dat moeten jullie in jullie spel meer mee nemen. Sepp’s verdediging is goed wanneer hij zijn aandacht er bij houdt.
Beiden hebben jullie een goed schot. Een juiste selectie van wanneer wel, en wanneer niet te doelen wordt in de
zaal cruciaal. In de zaal werken we samen aan een topprestatie!
Kasper:
Je korfbalplezier is enorm gestegen. Dat komt ten goede aan je spel en dus ook aan de ploeg. Je scoort makkelijk,
je inzet op training is top. In verdediging kunnen je vakgenoten op je rekenen, want je voorverdediging is super. In
aanval mag je je niet zo weg steken. Neem meer initiatief, laat je gelden! Kom op voor je zelf en focus op een goed
zaalseizoen. Het zit erin, het moet er dan ook maar eens uitkomen!
Lian:
Kijk eens in de spiegel: Je bent groot, sterk en snel. Je scoort makkelijk en je verdediging is helemaal niet slecht.
En toch twijfel je aan jezelf! Niet doen! Blijf werken op training aan je techniek en balbehandeling, steel met je
ogen hoe anderen het doen en geloof in jezelf. Je kansen komen, grijp ze. Wees niet snel teleurgesteld en blijf
werken aan je vertrouwen.
Jasper-S
Wat een inzet, wat een snelheid. Maar … eerst denken en dan uitvoeren! Je techniek heeft werkpunten die keer op
keer worden aangebracht door ons. Aan jezelf om er iets mee te doen. Je enthousiasme is groot. Zoals ook tegen
Finn en Sepp gezegd: korfbal is tactisch, je moet niet groot en sterk en snel zijn, maar slim. Neem dit op en je zal
zien dat het veel makkelijker wordt.
Jasper-A:
tenger en klein, maar dapper en snel. Je moet nog aan kracht en fysieke weerbaarheid winnen, maar je techniek
en je ijver op training zijn een voorbeeld voor iedereen. Twijfel niet aan jezelf omdat je er heden niet altijd bij bent
in ‘den A’, dat komt wel. Blijf werken, zo investeer je in een mooie toekomst.
Ferre:
Je bent van de ploeg misschien wel diegene die tijdens het spel het meest nadenkt en er ook iets mee doet. Ook jij
bent fysiek niet de sterkste, maar je staat reeds redelijk je mannetje. Je techniek mag nog beter, dat zou je helpen
om makkelijker te scoren. Je inzet is steeds voorbeeldig. Op training werk je hard. Benieuwd wat het zaalseizoen
brengt!
Ebe:
Onze kapitein. Gedreven, een winner. Hij kan NIET tegen zijn verlies. Verliest hierdoor soms energie. Voor de korf
ben je dodelijk, maar niet altijd ga je de ruimte krijgen om je spelletje te spelen. Gebruik je korfbal-intellect dan
om je vakgenoten te steunen en te laten scoren. Verlies je techniek niet uit het oog! Je forceert soms, terwijl andere
oplossingen doeltreffender zijn.
En dan de ploeg in zijn geheel:
 Toffe bende, bijzonder aangenaam om aan jullie training te kunnen geven.
 Gemotiveerd, bewijs is er: bijna altijd is iedereen aanwezig. Echt plezant
 Vooruitgang: Vergelijk maar eens onze eerste match tov heden!
 Plezier: deze groep komt met z’n dertienen ongelofelijk goed overeen. Dat is mooi om zien en moet ook zo
blijven!
Er wacht ons een moeilijk zaalseizoen. Niet iedereen zal kunnen spelen en dat gaat mogelijks leiden tot
motivatieverlies en wrevel. Wij (Jana en ik) zullen proberen in alle eerlijkheid selecties te maken. Dat gaat met
zekerheid niet altijd zijn wat ieder individu ervan verwacht. Maar blijf met ons praten, samen zullen we beter
worden!
Wij kijken met veel enthousiasme en vertrouwen naar het zaalseizoen.
Nog even de kalender van de komende weken: (helaas hebben we nog geen competitieschema van de KBKB):
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Datum
21 oktober
26 oktober
28 oktober
2 November
4 November
6 November
7
9
11
13
14
16
18
20
21

November
November
November
November
November
November
November
November
November

Wat
Aanwezig: aanvangsuur
WAAR
Training op AKC
18:30
18:30-20:00 AKC
Bijwonen Diamonds tegen
Duitsland
Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Oefenwedstrijd U13: TOP
10:30
Arnemuiden - AKC
11:05
Arnemuiden
Oefenwedstrijd U13: Vobako - AKC
10:00
10:30 - 11:45 Vobako
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Zaal competitie U13A
14:45
15:15
Boeckenberg
Zaal competitie: info volgt
???
Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Training zaal
17:45
18:00-19:00 Boeckenberg
Zaal competitie: info volgt
???
???
Zaal competitie: info volgt
???
???
Jana, Marc
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AKC-jeugd organiseert

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

We stellen dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

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

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

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

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

Assortimentsdoos Koffie:

bladerdeegkoekjes 200 gr

krokante rolletjes 2 x 90 gr

frangipanes 200 gr

Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:

Carré Confituur 47g x 4

Frangipane 50g x 5

Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)

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

-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van € 15 op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.
Je kan ook bestellen via Twizzit.
https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265
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