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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A : 14 – 26 
SUBLIEME EERSTE HELFT BRENGT EERSTE PLAATS OP 

 
Aanval: Sayer (3) – Lars (8) – Shari (2) – Thalia (1) 
Verdediging: Jari (6) – Siebe (3) – Ellen – Maite (3) 
Ingevallen: Jarre – Eline – Demy 
Scheidsrechters: Miguel Wensma – Tom Vlaminckx 
 

0 1 Sayer schot  5 17 Lars schot 

1 1   schot  6 17   schot 

1 2 Jari schot  6 18 Sayer schot 

1 3 Maite schot  7 18   schot 

1 4 Shari schot  7 19 Jari schot 

1 5 Lars schot  7 20 Lars schot 

2 5   Inloop  7 21 Lars schot 

2 6 Siebe schot  8 21   schot 

3 6   schot  8 22 Maite schot 

3 7 Lars schot  9 22   Inloop 

3 8 Sayer schot  9 23 Shari schot 

3 9 Siebe stip  9 24 Jari schot 

4 9   schot  10 24   Inloop 

4 10 Jari schot  11 24   schot 

4 11 Maite schot  12 24   schot 

4 12 Lars schot  13 24   schot 

4 13 Lars Inloop  14 24   schot 

4 14 Thalia Inloop  14 25 Jari schot 

4 15 Siebe schot  14 26 Jari schot 

5 15   schot      

5 16 Lars schot      

 
We hadden reeds van voor de wedstrijd een goed gevoel. AKC/Luma is aan een bijzonder sterke periode bezig en 
het enige wat we niet mochten doen is Voorwaarts, de voorlaatste in het klassement, onderschatten. De 
Elsdonckenaars spelen een bijzonder wisselvallig seizoen en doen het niet goed. Ze wonnen dan wel van Floriant 
maar verloren kansloos van Sikopi, het kon dus alle kanten uit. Onze rood-witten zaten echter in een goede flow en 
lieten de voorbije weken uitstekende cijfers optekenen. Bij de dames zit Maite in een schitterende vorm, spelen 
onze dames week na week toppartijen en staat er geen maat op de drive en inzet van onze heren en werken die 
laatsten ook af aan een bijzonder hoog percentage, het zou deze keer niet anders zijn. 

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

  
Nummer 8                                    Jaargang  98                           4 oktober 2021  
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Sublieme start 
Na een kwartiertje was de wedstrijd al helemaal gespeeld en prijkte er een voor Voorwaarts onoverbrugbare 3 – 9 
op het bord. Stonden we de voorbije partijen al eens met 6 of 7 doelpunten aan de leiding om later toch nog een 
punt weg te geven dan stelden we vast dat dit nu zeker het geval niet zou zijn, daar was onze schotkracht te groot 
voor. Als je spelers hebt die een 6 op 12 binnen kletsen (Jari – 50 %), twee die aan bijna 40 % afwerken (Lars 8 op 
21 en Maite 3 op 8), eentje die zelfs afwerkte aan 100 % (Thalia met een 1 op 1) en een totaal balans van liefst 26% 
(of 26 op 98) dan gaan we met zo’n cijfers weinig wedstrijden verliezen. 
 
Dames doen het opnieuw formidabel 
We weten dat Voorwaarts altijd kan beschikken over degelijke dames die allemaal de mand weten hangen, dat was 
ook deze keer zo, maar onze dames deden het voor de zoveelste keer op rij bijzonder goed en scoorden ook hun 
doelpuntjes. Maite speelde alweer een verbluffende partij en is bij de dames onze topscorer, de anderen bijten zich 
vast in hun tegenstanders en leggen een bijzonder enthousiasme aan de dag, fantastisch om zien. Zij verbazen ons 
wekelijks en kunnen ook nu weer terugblikken op een feilloze partij. 
 
Heren vijftal: ongeëvenaard 
Dat we over vijf super talenten beschikken wisten we, maar dat ze dat ook week na week bewijzen verbaasd ons 
nog het meest. De souplesse waarmee zij scoren en rebounden is van een nooit gezien kaliber. Er verschijnen de 
meest prachtige combinaties op de mat (we zagen deze keer twee formidabele combinaties tussen enerzijds Lars 
die met een blinde pas Sayer volledig vrij speelde onder de korf en een sombinatie tussen Siebe en Jari om duimen 
en vingers bij af te likken, tot driemaal toe werden de Voorwaarts verdedigers in ’t zak gezet om dan prachtig van 
achter de korf af te werken). Het is een streling voor het oog om onze tien korfballers aan het werk te zien. Zij die 
er deze keer niet bij waren hebben het gemist. De teamprestatie was uitstekend maar we willen hier toch even 
Larske in de picture zette. Hij liet geen spaander heel van zijn tegenstrever, had de heerlijkste combinaties in huis 
en wist er liefst acht binnen te leggen zonder daar strafworpen of vrijworpen voor nodig te hebben. Onze topscorer 
zit momenteel in een verbluffende “forme”, we hopen dat hij dit niveau nog lang kan volhouden. 
 
Op kop van het klassement 
We lieten na om de twee punten te pakken tegen Boeckenberg én tegen Floriant, anders hadden we al alleen op 
kop gestaan, na het verlies van Floriant tegen Borgerhout/GW komen we alsnog na de helft van de wedstrijden 
samen met Borgerhout/GW op kop van de rangschikking en kunnen we terugblikken op een uitmuntende eerste 
ronde. We worden echter op de voet gevolgd door Floriant en Boeckenberg (op 1 puntke) en Kwik (op 2 puntjes). 
 
Volgende week uiterst belangrijke partij tegen Kwik 
Om de voorronde veld af te sluiten met een goed gevoel en om ons al quasi een kruisfinaleplaats toe te eigenen 
doen we er best aan om nog 1 keer te knallen volgende week op Kwik. Dat dit altijd een lastige klant voor de onzen 
is bewees het verleden. Zij beschikken met Eddy en Bo nu ook nog over twee ervaren coachen die ons team door en 
door kennen. Aan Jan om ook deze week de perfecte tegenzet te vinden. Wij geloven er alvast in. 
 
Supporters kom nog 1 keer massaal uit uw kot 
De voorbije weken haalden we het naast de lijn altijd al van onze tegenstanders, laat ons er nog een laatste keer 
met z’n allen een lap op geven. Kom ons meisjes en jongens naar die kruisfinales roepen door massaal aanwezig te 
zijn op Kwik. Met een 12 op 16 blijven we op kop van het klassement en spelen we onze naaste concurrent op een 
vier puntenkloof, we gaan voor niks minder dan dat.  
Vrijdagavond spelen we ook nog een bekerwedstrijd tegen de winnaar van de partij Catba – Rijko, die pas 
woensdag a.s. zal gespeeld worden, en dit moet ons in staat stellen om ons te kwalificeren voor de halve finales van 
de beker. Zou dat geen mooie afsluiter zijn van de veldcompetitie, eerst in de competitie en een halve finale ticket 
voor de beker op zak, we speelden al slechtere competitie! 
 
Scheidsrechtersduo: uitstekend 
Ze kwamen voor de tweede keer dit seizoen een wedstrijd leiden en ook deze keer was er niks aan te merken op de 
leiding. Het werd mede door hun toedoen een bijzonder sportieve wedstrijd, die niet in de hand moest gehouden 
worden door talloze stippen en vrijworpen. Knappe prestatie van de mannen in het grijs! 

Pit 
	

Spreuk van de Weuk  
Het scoren ging zeer vlot, 

Bijna elk schot … was pot !! 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

VRIJDAG 8 OKTOBER 2021 
Beker van België 

 

20:00 u: AKC/LUMA A – RIJKO A 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Haghebaert Zoë - Leprince 
Shari  - Nevejans Chaya  
De Ley Jarre - De Ley Siebe - De Ryck Raf - Hardies Jari - Huppertz Lars - Huybrechts Demy  Jobe Sayer - Simoen 
Brend - Van Daele Kevin 

 
ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 

 
15:45 u: TEMSE 2 - AKC/LUMA 2 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen 

 
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 

 

15:30 u: KWIK A - AKC/LUMA A 
14:00 u: KWIK B - AKC/LUMA 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 
 
 

11:00 u: MINERVA 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 
BEDANKT LOTTE EN BREND 
We willen langs deze weg Lotte Audenaert en Brend Fabri van harte danken voor de enorme inspanningen die zij 
leveren voor onze club. Zij geven niet alleen training aan onze jeugdleden maar nemen ook wekelijks (zowel bij 
thuis- als bij uitwedstrijden) de niet benijdenswaardige taak op zich om zowel de wedstrijden van AKC/Luma A als 
AKC/Luma B te scouten en te taggen. Dit zorgt ervoor dat onze trainers tijdens de wedstrijden al op de hoogte zijn 
van de scoringspercentages, de rebounds, … in het hedendaags korfbal een onmisbare tool bij de besprekingen. 
Lotte en Brend zullen dit ook tijdens de zaalcompetitie en de naronde veld blijven doen, waarvoor onze 
welgemeende appreciatie en dank. 
 
Het voorbije weekend won onze A-ploeg en staat aan kop in de rangschikking, de B-ploeg moest na twee 
overwinningen terug een nederlaag incasseren tegen het sterke Voorwaarts B-team. De C-ploeg kwam niet in actie 
omdat ook Voorwaarts geen C-ploeg meer heeft. We stellen hierbij in vraag of het nog wel nu heeft om ploegen te 
laten inschrijven met gewestelijken als ze niet in staat zijn om een C-ploeg samen te stellen. Dit is het geval bij 
Voorwaarts, Boeckenberg en Kwik, wat dus wil zeggen dat onze C-ploeg slechts 4 wedstrijden speelt in plaats van 
7, heel triestig durven we dat noemen. Van AKC/Luma 2 kregen we geen uitslag binnen, AKC/Luma 3 won heel 
makkelijk van Spartacus/NDN 2. 
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Bij de jeugd was er woensdag de spannende bekerwedstrijd tussen Temse en AKC/Luma U13A, die door de onzen 
werd gewonnen met een golden goal. Zondag stonden beide teams terug tegenover elkaar en wisten ze mekaar 
opnieuw in evenwicht te houden (3 – 3). De U13B One Zone lieten alweer een overwinning optekenen en zowel de 
U15 als de U17 moesten berusten in zware nederlagen tegen respectievelijk Leuven en Kwik. De U17 wisten zich 
wel te plaatsen voor de volgende ronde van de Beker van België dankzij en knappe felbevochten zege tegen 
Neerlandia. Onze U19 behaalden de zoveelste veel te makkelijke overwinning tegen ASKC (14 – 28) en blijven op 
kop van het klassement. De U11 trokken al op zaterdagochtend naar KCBJ om  daar een 3 – 2 achterstand om te 
buigen in een 3 – 5 overwinning. 

Pit 
 

2. NIEUWE LEDEN 
Met veel plezier kunnen we deze week weeral een nieuw jeugdspelertje aan onze club voegen: 
 Alexander Van Steenwinkel - °08.07.2017 (U7) 

Welkom bij onze club en veel korfbalplezier! Martine 
 

3. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 Vrijdag 22/10: Quizavond met Robbie en Pieter-Jan vanaf 19:00 u (zie affiche verder in deze Flitsen) 

o 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) 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/6a28c64846acb0de54f8429ccfd88eee 
 Zondag 31/10: Ontbijtbuffet op AKC vanaf 9:30 u 

o 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 

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 

o Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6 
Pit 

 

4. LOTTO 
nummer 37 
Winnaars: Viviane Verbeeck en Nancy de Boer 
 

5. PRONOSTIEK 
Deze week geen pronostiek wegens ziekte en er werden te weinig deelnemers verwacht. Sorry voor de vaste 
spelers. 
 
6. 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 
Carine 

 

7. ACTIVEER UW CLUBCARD VAN HET BOECKENBERG SPORTCENTER 
Liefst 125 van onze leden bestelden een clubcard voor het Boeckenberg Sportcenter. Ondertussen zijn de uitbaters 
van het Boeckenberg Sportcenter gestart met het aanmaken van deze kaarten en heb je/zal je een e-mail 
ontvangen van info@boeckenberg-foyer.be via bonvito.net om je kaart te activeren. Doe dit zeker! Je moet op de 
link in de e-mail klikken en volgen wat er gevraagd wordt, enkel op die manier is je kaart geactiveerd en kan je ze 
binnenkort gebruiken. 

Pit 
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8. 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 
9. GEZOCHT: SCHOTKLOKKERS 
Tijdens de zaalperiode zitten we met een jaarlijks weerkerend probleem: mensen die aan de schotklok willen 
zitten. We zijn op zoek naar mensen die op zaterdag de thuiswedstrijden van AKC/Luma A en AKC/Luma B op 
zich willen nemen en op zondag voor de thuiswedstrijden van AKC/Luma U19 en U17. Voor de zondag durven we 
rekenen op de ouders van de jeugdleden uit die leeftijdscategorieën en vragen we aan de jeugdleiders om dit te 
regelen.  
Voor de thuiswedstrijden van zaterdag, die zullen plaatsvinden om 18:30 u (AKC/Luma B) en 20:30 u (AKC/Luma 
A) doen we langs deze weg een warme oproep naar al onze leden.  
Je hebt hiervoor een licentie nodig maar die kan je op bijzonder eenvoudige manier verkrijgen door een korte 
online cursus van een uurtje te volgen die in de loop van oktober zal gegeven worden. Iedereen haalt die licentie! 
We houden je op de hoogte van de datum. Kijk eens na of je AKC bij de thuiswedstrijden uit de nood kan helpen en 
geef je op via patrick.van.dyck@gmail.com. Je zou er ons een enorme dienst mee bewijzen. Als het slechts enkele 
wedstrijden zijn waarbij je ons kan helpen geef dan even de data door die je kan aub. 
De thuiswedstrijden van AKC/Luma A en B vallen op volgende data: 
13/11: AKC/Luma - Kwik 
04/12: AKC/Luma - Voorwaarts 
18/12: AKC/Luma - Boeckenberg 
08/01: AKC/Luma - Putse 
22/01: AKC/Luma - Borgerhout/GW 
29/01: AKC/Luma - Meeuwen 
12/02: AKC/Luma - Floriant 

Pit 
 
10. GEZOCHT: HELPERS HALLOWEENTOCHT OP ZONDAG 31/10 
Hallo AKC-ers, 
Op zondag 31 oktober 2021 doen we voor onze jongere spelers een Halloweenzoektochtje. We gaan nog eens lekker 
griezelen! 
Graag zoek ik nog enkele slachtoffers die zich in “Halloweenoutfit” naar keuze als postje kunnen plaatsen in de 
onmiddellijke omgeving van AKC. De tocht heeft in de late namiddag plaats, na het Halloweenontbijt, de 
grimesessie en de fuif. Enkele U19-spelers hebben  reeds te kennen te geven om deel te nemen. 
Ik zoek toch nog een 6-tal volwassenen en/of U17-spelers die ons griezelteam kunnen aanvullen zodat de bemande 
postjes telkens met 2 personen zijn. 
Tevens zoek ik nog een aantal mensen die eventueel kunnen helpen  om onze jongste en oudere spelers te 
grimeren gedurende de namiddag.  
Graag even je naam opgeven aan Agnes de Boer. 

Op hoop van zegen, Agnes 
 
11. 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 
 
12. 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 
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13. 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 
 

14. 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 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. 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 ik ook! 

Agnes en Pit 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 
 

woensdag 13 oktober  19:00 BVB U13 AKC/LUMA U13 (Boeckenberg, Minerva) 
woensdag 13 oktober  19:00 BVB U17 (Putse, KCBJ) AKC/LUMA U17 
zaterdag 16 oktober  11:00 U11 TEMSE A U11 AKC/LUMA A U11 
zaterdag 16 oktober  11:30 U13 OZ SPARTA RANST U13 A AKC/LUMA U13 B 
zaterdag 16 oktober  13:00 U15 1 Afd A AKC/LUMA U15 A BOECKENBERG U15 A 

zaterdag 16 oktober  15:00 BVB U11 AKC/LUMA U11 (Borberhout/GW, Vobako, Scaldis) 
zondag 17 oktober  9:30 1STE GEW A AKC/LUMA 2   BOECKENBERG 2   
zondag 17 oktober  9:45 U13 1 Afd A SCALDIS U13 A AKC/LUMA U13 A 

zondag 17 oktober  11:00 U19 1 Afd B PUTSE U19 A AKC/LUMA U19 A 

zondag 17 oktober  11:00 1STE GEW C AKC/LUMA 3   PUTSE 4   
zondag 17 oktober  11:00 U17 1Afd C AKC/LUMA U17 A VOS-SG WAAS U17 A 

woensdag 20 oktober  19:00 BVB U15 (Minerva, Voorwaarts) AKC/LUMA U15 
woensdag 20 oktober  19:00 BVB U19 (Boeckenbrg, Voorwaarts) AKC/LUMA U19 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 16 oktober 
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia – Anthe – Levi 
Zondag 17 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 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 
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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 
 
 
 
 
 
Deze week kunnen we een nieuwe jongen begroeten bij AKC/Luma. 
Alexander Van Steenwinkel komt onze U7-groep vervoegen. Alexander 
is de zoon van Wouter, bij velen nog een bekende in onze vereniging. 
Veel plezier Alexander. 
 
 
 
 
 

Berichtjes 
Data lopend seizoen 
16-17/10/21: eerste koekjeslevering 
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 
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 
 
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!! 
 
Jeugdbekers	
U11: 1/8e finale op 02/10: KCBJ - AKC/Luma 
U13: 1/4e finale op 13/10: AKC/Luma – Boeckenberg 
U15: 1/8e finale op 06/10: AKC/Luma – Temse 
U17: 1/4e finale op 13/10: Putse – AKC/Luma 
U19: 1/4e finale op 20/10: winnaar Boeckenberg-Voorwaarts – AKC/Luma 
 

JEUGDFLITSEN 
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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.  
 
Je kan inschrijven via Twizzit via volgende 

link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/92b18d7db958a7519ab14503c3a5c91b 
 
Het buffet begint om 10u00, je bent welkom vanaf 9u30. 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 

 

 
 
Koekjesverkoop  
Hieronder vinden jullie de inschrijvingen voor de koekjes. Kijk het even goed na en meldt eventuele fouten. 
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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. 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 zal hier dan rekening mee houden in de mate van het mogelijke. We zijn nieuwsgierig! 
 
Mamakes- en Papakesdag 
Hallo beste ouders van al onze U7 spelertjes. Volgende zaterdag 16 oktober 2021  kunnen jullie best je sportieve 
kledij aandoen, dus best niet op hoge hakken naar AKC/Luma komen. Het is immers mamakes- en papakesdag op 
AKC. Jullie jonge kinderen dagen jullie uit op een echte initiatietraining.Samen met hen zullen we gedurende een 
uur allerlei spelletjes spelen, loop- en tikoefeningen doen, balvaardigheid testen.Jullie kindjes rekenen op jullie 
deelname en de coaches ook.Natuurlijk vragen we om tijdig aanwezig te zijn te 14u00 stipt. 
Be there!!!! 
Namens de coaches,  Agnes 

 
De nieuwe majesteiten van AKC, anno 2021 
De voorbije zaterdag kleurde heel het AKC/Luma terrein rood-wit met al ons jeugdige geweld. Ditmaal geen U13, 
U15, U17 of U19 spelers te vinden maar een massa jeugdige spelertjes die zowel bij de wedstrijdjes, als bij de 
training, maar vooral om te strijden voor de Korfbalkoning en korfbalkoningin het beste van zichzelf gaven. 
Onze U7-spelertjes zorgden bij de verkiezing van korfbalkoningin  voor een triller van formaat, zij moesten slechts 
10 schotjes nemen en  liefst 3 meisjes eindigden op een gelijke stand: dus werd er een finale gespeeld tussen de 
drie gelukzakjes:  allen met 5 doelpunten waren Fran, Noa en Camille en uiteindelijk werd Noa de korfbalkoningin 
anno 2021 met 1 doelpuntje meer dan de andere finalisten. Bij de jongens, lees korfbalkoning bleek de Lenn de 
slokop met 8 op 10 doelpunten. 
Iedereen kwam  samen in de kantine en daar stond ons keukenteam klaar, (Danny, Irma en Karin , thanks 
lady’s!!!!) want de nieuwe   vorst of vorstin werden gekroond en mochten aan elke onderdaan een pakje frietjes 
overhandigen. Even de doelpuntjes van elke deelnemer: Filippa: 1, Saige: 1, Amy: 4, Feline: 2, Otte: 3, Liz: 2, 
Abigail: 1, Alice: 3, Naiara: 4, Alexander:1, Max: 3, Casper: 3, Samuel: 5, Oliver: 3, Jules?, Vincent: ?, Hugo 6 
Bij onze U9-spelers, die achtereenvolgens 10 schotjes, 10 strafworpen en 10  doorloopballen moesten nemen 
werden uiteindelijk Louiz als korfbalkoning met 15 gelukte doelpogingen als winnaar gekroond en Lin met 18 
treffers  als korfbalkoningin de majesteit van AKC. Lukraak door elkaar geven we even de scores van al deze 
enthousiaste deelnemers mee: Lea: 7, Inky: 4, Timo:2, Loui: 14, Vic: 4, Matiz: 8, Fien: 10 (he dat rijmt!!!), Rosie: 3, 
Louise: 14, Dien:  3, Nina: 4, Marie VH: 10, Pim: 9, Tibe: 9, Andrea: 12, Kato: 12, Marie B: 11 en Jaklien: 8. 
Dikke bravo aan al deze deelnemers!!! Elke majesteit werd gekroond en mochten al hun onderdanen belonen met 
een gratis pakje friet, al of niet met mayo, ketchup, zout!!!!!! Ondertussen stond Jade achter de toog met de 
melding dat zij  nog steeds in het bezit was van haar korfbalkoninginkroon van 20 jaar geleden….of dat niet tof 
was.!!!! 
Nog een dikke bravo voor al die enthousiaste deelnemers en het “frietkot” van Danny, Irma en Karin. 
Namens de coaches, Agnes 
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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/ 

 
 
 
 

 
 
Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2021-2022: herfstprogramma 
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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 06/10 Training U9-U11 
Vr 08/10 Training U11 
Za 09/10 Training voor zij die geen wedstrijd spelen  

Wedstrijden (U7 thuis, U9 om 13u op Catba (meer info later in de flitsen) 
U7 
U7-U9-U11 

Wo 13/10 Training U9-U11 
Vr 15/10 Training U11 
Za 16/10 Training met mamakes- en papakesdag ( aparte info via de jeugdflitsen ) 

Smoutebollen eten: na de training of wedstrijd 
Wedstrijden U9 op Sparta Ranst om 13u (meer info later in de flitsen) 

U7 
U7-U9-U11 
U9-U11 

Wo 20/10 Training U9-U11 
Vr 22/10 Training U11 
Za 23/10 Training 

Wedstrijden: U7 op ASKC, U9 thuis om 10u (meer info later in de flitsen 
U 
U79 

Wo 27/10 Training U9-U11 
Vr 29/10 Training U11 
Za 30/10 Halloweentraining U7-U9 
Zo 31/10 Halloween  met grime, fuif en hapjes ( aparte info via de jeugdflitsen ) 

Halloween-ontbijt (inschrijving nodig) 
U7-U9-U11 

En ja, dan is het herfstvakantie, we zullen de Corona-situatie afwachten en later bepalen wat er met trainingen en 
wedstrijden gebeurt. Namens de coaches, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

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 
20u00: 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: 19u00 op AKC  Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
 

Zaterdag 9 oktober 2021 

Speelgelegenheid 
13u00: U7 op AKC/Luma 
De spelers worden verwittigd via WhatsApp. 
Bijeenkomst: 15 min voor de wedstrijd, klaar staan op AKC   Jeugdleiders: Anke, Leen, Jessy, Sarah 
 
13u00: U9 op Catba 
Claessens Louiz, Cordon Thore, Jassin Nathan, Rampaert Matiz, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo 
Boonen Kato, De Meester Lin, De Roey Milou, Janssens Jaklien, Jassin Margaux, Keersmaekers Dien,  Kervarec 
Lea, Lauwers Fien, Lenaerts Loui, Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Sruyf Rosie, Tossens Lio, Van Hoof 
Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 20 min voor de wedstrijd, klaar staan op Catba   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 
Veld (kunstgras):	Sportvelden Boterlaar Peter Benoitlaan z/n (kant Ruggeveldlaan) 2100 Deurne   Tel.: 0493 51 40 51 

Competitie 
12u30: U11 1 Challenge  A: Borgerhout/GW - 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  : Borgerhout/GW Borsbeeksesteenweg, 65a 2100 Deurne Tel.: 03 322 34 22 
 
13u00: U15 1 Afd A: AKC/Luma/Spartacus – Temse B op Spartacus 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 12u00 op Spartacus Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
 
14u15: U13 OZ: AKC/Luma B – KCOV A 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 13u45 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 
15u30: U13 1 Afd A: AKC/Luma A – Vobako A 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst 13u45 op AKC Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
 

16u50: U19 1 Afd B: Boeckenberg A - AKC/Luma 
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: 15u50 op Boeckenberg Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
Veld	(kunstgras)	Boeckenberg Sportcenter Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70 
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Zondag 10 oktober 2021 

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

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
 

U9 
 
AKC/Luma (4 ploegjes) – Kwik (1 ploegje) – Minerva (1 ploegje) – ASKC (2 ploegjes) 
Na het stralende zonnetje van de vorige weken, gingen de matchen nu door onder de wolken. Gelukkig konden we 
het de hele middag droog houden. 
Heel wat ploegjes vandaag aanwezig op AKC, dus het was een drukke bedoening.  
We speelden telkens 3 matchen tegelijk, dus ik heb zelf niet alle matchen kunnen zien, vandaar een korte 
samenvatting… 
Het was leuk om te zien dat we elke week sneller en sneller de passen durven te geven. Zo kwamen we tot heel 
veel kansen, maar scoren lukte niet altijd even vlot. Iedereen kwam wel tot kansen, maar we vonden niet altijd de 
mand even makkelijk. Ook verdedigend hebben we weer heel wat bijgeleerd. We laten ons niet zomaar 
voorbijlopen door onze tegenstander. Bij sommigen was de concentratie deze week wat minder, waardoor we toch 
wel wat kansen tegen kregen. We weten weer waar we best aan gaan werken deze week.  
Op het moment dat AKC geen match had, konden onze spelers de spelletjes gaan doen om na de training een 
korfbalkoning en -koningin te kunnen kronen. Een verslag hiervan vind je ook in deze Flitsen.  
Ik wil graag nog alle helpende handen bedanken : onze scheidrechters (Thalia, Bo, Dennis, Olivier) en onze 
begeleiders bij de spelletjes (Mark en Kurt). Het was een hele organisatie deze zaterdag, maar mede door jullie is 
alles goed kunnen lopen.  
Volgende week iedereen terug paraat voor de training (neem allemaal jullie concentratie en oren mee) en de 
matchen… 
De coaches 

Bo, Debby, Maite en Pris 
 

U13 
 
Bekerwedstrijd Temse – AKC/Luma: 2 – 2 + golden goal 
Beginopstelling   A: Sepp - Ebe - Lou - Noor 
                             V: Kasper (Jasper S.) - Emma - Finn - Amy 
 
Voor de Beker naar Temse moeten op een midweekdag; dit is zowel geografisch als sportief geen "walk in the 
park". 
Gelukkig hadden ouders en coaches genoeg marge ingebouwd om - ongeacht het spitsverkeer met de gekende file 
aan "den tunnel" - tijdig present te tekenen op de kunstgrasvelden van de Oost-Vlamingen. Het viel ons ook op dat 
de speelsters van Temse een klein kopje groter waren dan de meeste van onze speelsters. 
En eigenlijk hadden onze talrijke supporters best nog een halfuurtje later kunnen arriveren aangezien de eerste 
helft niet veel te bieden had. Vanaf minuut 1 stond onze verdediging danig onder druk. Temse combineerde vlotjes 
rond de korf en creëerde meerdere kansen. Wanneer we de bal onderschepten, hadden we moeite om een vrije 
vakgenoot te vinden. Er werden slechte keuzes in de passen gemaakt. In eerste instantie hielden we de nul, doch 
rond de tiende minuut was het raak voor de paarshemden. We slaagden er maar niet in om bij onderschepping de 
bal op een degelijke manier naar de aanval te brengen. Passen werd te kort, te ver of buiten gegooid. Onze 
aanvallers leden kou bij gebrek aan werk. De score die we tot aan de rust tot 1-0 konden beperken en de enkele 
kleine prikjes via Noor en Ebe lieten ons vermoeden dat we na de pauze toch nog een kans maakten op een 
kwalificatie naar de volgende ronde. 
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En dan kwam de tweede helft: wat een hemelsbreed verschil met die eerste 20 minuten! Lou scoorde vrijwel 
meteen na het influiten bij een knappe korte kans. Niet zo evident tegen een tegenstreefster die er met kop en 
schouders bovenuit stak. Well done, Lou! En vertrouwen in jezelf hebben, meid! Dit doelpunt was ook meteen de 
gamechanger: we begonnen eindelijk in onze kansen te geloven, werden dominant in zowel aanval als verdediging. 
Maar toch slaagde Temse erin  om de 2-1 (strafworp) te scoren. We gaven niet op en bleven vechten als leeuwen 
voor elke morzel grond. Dit resulteerde uiteindelijk in een aanval met enkele mooie kansen alvorens de bal op de 
stip werd gelegd (fout op Finn bij doelkans onder de korf). Finn zette deze zelf om en de bordjes hingen terug 
gelijk. Kansen waren er nog langs beide kanten. De laatste minuten van de tweede helft kwamen we nog onder 
serieuze druk te staan doch de 2-2 bleef op het bord staan. Golden goal dus! Het Bekerreglement zegt dat de ploeg 
die in de verlengingen eerst weet te scoren de winnaar is. Wij mochten ingooien aangezien AKC in reguliere 
speeltijd het laatst de bal in haar bezit had. En bij de eerste aanval was het meteen raak: Ebe scoort een inloper op 
pas van Noor. Game over en AKC U13 naar de volgende ronde! De eerste helft was volledig voor Temse, de tweede 
helft grotendeels de onze. Een gevleide zege dus voor ons rood-wit ploegske! 
 
Nog enkele tips: probeer bij onderschepping sneller uit te werken en de hoeken/middellijn op te zoeken. Zorg 
ervoor dat je bij een laterale (zijdelingse) pass eerst oogcontact met je ploegmakker maakt alvorens de bal te 
versturen en geef de bal beter mee in zijn/haar looplijn. Tempoversnellingen kunnen ook helpen om je vrij te 
spelen om de bal te kunnen uitwerken. 
 
Dank aan onze reservespelers die invielen en/of scherp moesten blijven want we zijn en blijven ONE TEAM! 
Special thanks to Liv van de U11  
Succes in de volgende ronde, girls and boys! 

Erik 
 

AKC/Luma A - Temse A : 3-3  
A: Lou - Kasper - Ebe - Noor 
V: Finn (Lian) - Sepp - Amy - Emma (Iebe) 
 
Na het bekertreffen van afgelopen woensdagavond (gewonnen na een Golden Goal) keken we Temse zondag 
wederom recht in de ogen.  Een Schots regenweertje met toch wel wat opgedaagde supporters zorgde voor een 
geanimeerde eerste helft. 
 
Temse schoot het best uit de startblokken en scoorde dan ook de 0-1. Op vrijworp effende Ebe knap de score op pas 
van Noor.  Temse had de betere doelkansen, maar vergat de klus te klaren. Mede door slecht uitverdedigen helpen 
we Temse hierbij een handje waardoor de 1-2 en 1-3 onvermijdbaar zijn.  Vlak voor rust scoorde Kasper met een 
mooie in- en uitbeweging een cruciale aansluiter op inloper. De verdediger stond op het verkeerde been waardoor 
Kasper - op verre pas van Ebe - mooi afwerkte.  Tijd om even te rusten en de uit te voeren opdrachten van de 
coaches even door te nemen. 
 
In de tweede helft ging het spel mooi op en neer doch zonder wijziging van het scorebord. De weersomstandigheden 
(gladde bal en enkele uitschuivers van spelers) zijn hier niet vreemd aan.  Na een mooie verre pas achter de korf 
scoorde Kasper subliem de gelijkmaker. Lian en Iebe (dank als U11-je om de U13 te willen bijstaan 🙂) maakten 
beiden nog een gretige invalbeurt.  Een strafworp werd nog langs beide kanten gemist. Temse maakte mijns 
inziens nog een geldig doelpunt doch de ref zag het anders waardoor de eindscore vastlag. 
Dinsdagavond iedereen in grote vorm om Scaldis in onze inhaalwedstrijd te bekampen! 

Erik   
  

The Vikings A - AKC/Luma B : 3 - 9 
Het was vroeg dag! Om 9u verzamelen geblazen in Hamme voor de wedstrijd tegen The Vikings. Een koude en 
natte zondagochtend. Maar we werden warm ontvangen. Lang geleden ook dat we nog eens écht gras gevoeld 
hadden.  
In de striemende regen begonnen onze vier Flandriens aan hun match: Jasper A, Jasper S, Lian en Ferre. Coach 
Jana zette de lijnen uit.  
 
De B-ploeg speelt in één vak, ‘one zone’: 4 tegen 4. Eén korf. En 3 x 10 minuten speeltijd. En net als vorige week 
lag het tempo weer hoog en vielen er heel wat goals.  
The Vikings kwamen het veld op, het mes tussen de tanden. Ze waren een stuk groter en hadden zelfs een meisje 
van de U15 bij! maar onze vier jongens begonnen gefocust aan de match en waren sneller en beweeglijker dan de 
tegenpartij. Jasper A zorgde al snel voor een eerste doelpunt. Daarna legden Jasper S en Ferre er ook nog eentje in 
de korf.  
Tussenstand: 0-3 
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Het begon (nog) harder te regenen. Het water stond op het veld. We hoorden de coach van de tegenpartij roepen: 
‘den bal mag de grond niet raken!’. Klopt! De bal schoot door als een speer wanneer hij de grond raakte. Of hij viel 
dood in een plas. Maar een normale bots was er zondag niet bij. De bal vlot laten rondgaan! En dat deden wij beter 
dan The Vikings. Heel mooi om te zien hoe wij de bal lieten circuleren. Het liep vlot. En er wordt wat afgelopen in 
deze ‘one zone’ formule. Geen tijd om te rusten. 3x10 minuten full gas.  
The Vikings begonnen iets gretiger aan het tweede blok en scoorden meteen tegen, maar AKC/Luma herpakte zich 
snel en via Jasper A, Ferre en Lian werd de score nog wat aangedikt. Ferre miste kort daarna nog nipt een penalty 
maar Jasper S maakte er wel nog eentje (na een loopfout die niet gezien/gefloten werd). Goed voor ons. Dik 
verdiend.  
Tussenstand: 1-7.  
 
Het laatste blok! Een mooie combinatie werd netjes afgewerkt door Jasper S, maar lang bleef die score niet op het 
bord want The Vikings scoorden snel tegen (ook hier een loopfout die niet gezien werd door de scheids). We waren 
heel even ons tempo kwijt en The Vikings konden nog een keer tegenscoren. Maar met het einde in zicht zetten we 
nog een pittig eindsprintje in. Een mooie lange pas van Ferre werd knap afgewerkt door Lian.  
Eindstand: 3-9 
Alweer een topmatch jongens! Op naar de volgende. 

Bart 
 
 

U19 
 
ASKC – AKC/Luma : 14 - 28 (7 - 14) 
 
Verdediging: Lotte 1/2 – Nina 2/4 – Brend 6/10 – Renzo 3/19 
Aanval:         Kadisha 6/16 – Femke 1/10 – Rune 5/19 – Vinnie 4/20 
Bank:            Lenthe – Kyan 
 
‘Waar blijft de zaal’ was toch het 1ste wat wij deze ochtend dachten toen we de gordijnen opentrokken. Regen, regen 
en regen, maar gelukkig wel mooi kunstgras in Schoten en geen wind noch kou dus al bij al viel het uiteindelijk 
mee. 
 
Aan de afwerking van beide ploegen was ook duidelijk te zien dat jullie er niet teveel last van hadden. Wij werkten 
af aan 28% en ik heb het niet geteld, maar denk ASKC aan >30%. Zeker niet slecht zou ik zeggen. 
Een wedstrijd waar elke helft identiek was, telkens 7-14 en waar ASKC elk doelpunt vierde alsof het Herentals 
was … leuk om te zien en te horen.   
 
Zij zochten voornamelijk de kansen ver weg van de mand en wij speelden soms iets te nonchalant en voornamelijk 
lieten wij in verdediging veel te veel steunen toe. Dit zijn de wedstrijden waar jullie zeker op jullie werkpunten 
zouden kunnen oefenen … voorverdediging en zoals nu al elke week een mindere  passing. We blijven in herhaling 
vallen … 50% van een doelpunt komt van de passing en daar moeten wij nog teveel corrigeren. 
De heenronde is nu volledig afgewerkt en als ik het goed heb komen wij uit in zaal met volgende clubs in 
topleague: BKC – Putse en Floriant uit onze reeks en Vobako – Voorwaarts – Temse en KCBJ uit de andere reeks 
… mooie verplaatsingen. 
 
Volgend weekend een mooie wedstrijd tegen topploeg BKC en nadien nog Puste om te eindigen met een 
bekerwedstrijd tegen VW of BKC alvorens de zaal in te gaan. Echt mooie affiches en perfecte oefenwedstrijden 
naar de zaal toe. 
 
Werkpunten en vorm verbeteren, samenstellingen uitproberen om zo elkaar beter te maken zijn de opdrachten. 
Nadien knallen in de zaal. 
 
One team 

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

 
We stellen dit jaar volgende keuzes voor: 

 Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
 Frangipanes (4 x 6 = 840 g) 
 Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr) 
 Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr) 
 Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g) 

Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van € 7 
Voor de prijs van € 8 kan je kiezen uit: 

 Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
 Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy box 
 Assortimentsdoos Koffie: 

 bladerdeegkoekjes 200 gr  
 krokante rolletjes 2 x 90 gr 
 frangipanes 200 gr 
 Carré Confituur 240 gr  

 Assortimentsdoos Snacks: 
 Carré Confituur 47g x 4  
 Frangipane 50g x 5 
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2) 
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5  

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

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

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

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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