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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

KWIK A - AKC/LUMA A : 26 23 
STERKE KWIK DAMES ZORGEN VOOR OVERWINNING 

Aanval: Jarre (4) – Lars (6) – Shari (1) – Ellen (1) 
Verdediging: Jari (3) – Siebe (2) – Eline (2) – Maite (1) 
Ingevallen: Sayer (3) – Thalia 
Scheidsrechters: Stef Cleyman – Kris Meeus 
 

0 1 Jarre schot  19 16 Rowan schot 
0 2 Lars vrijworp  20 16 Stien schot 
1 2 Rowan schot  20 17 Lars achter korf 
2 2 Julie schot  20 18 Ellen schot 
3 2 Jordy schot  21 18 Stien inloop 
4 2 Noah schot  21 19 Maite achter korf 
4 3 Siebe stip  21 20 Sayer stip 
5 3 Julie schot  22 20 Rowan schot 
6 3 Rowan stip  23 20 Stien schot 
6 4 Lars schot  23 11 Jarre korte kans 
7 4 Jordy inloop  23 22 Siebe schot 
7 5 Jari korte kans  24 12 Cedric schot 
8 5 Cedric schot  25 22 Stien schot 
8 6 Shari schot  25 23 Lars schot 
9 6 Stien schot  26 23 Cedric schot 
9 7 Jarre schot      

9 8 Lars schot      

10 8 Noah schot      

10 9 Jarre schot      

11 9 Matthias schot      

11 10 Sayer schot      

12 10 Cedric achter korf      

12 11 Jari schot      

12 12 Jari wegtrekker      

13 12 Amber Schot      

13 13 Sayer schot      

14 13 Stien inloop      

14 14 Eline stip      

15 14 Amber schot      

16 14 Rowan schot      

16 15 Eline vrijworp      

17 15 Stien schot      

18 15 Noah schot      

18 16 Lars schot      

 

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

  
Nummer 9                                    Jaargang  98                         11 oktober 2021  
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KANS GEMIST OM UIT TE LOPEN 
Deze wedstrijd was de uitgelezen gelegenheid om Kwik op 4 punten te spelen en zo met een serieuze bonus de zaal 
in te trekken. Dat de “Biekes” altijd een kwaaie en vooral taaie tegenstrever zijn werd in het verleden al 
meermaals bewezen. Na de knappe partijen van de voorbije weken, waar we langs dameskant altijd minstens de 
evenknie waren, hadden we er vertrouwen in dat mits niet aan onderschatting te doen een zege moest mogelijk 
zijn. 
 

FORMIDABELE EERSTE HELFT 
We zagen in de eerste helft een formidabele partij maar vooral een veel gretiger Kwik aan het werk, zij speelden 
duidelijk met meer “dash” en meer “drive”. Hadden onze dames het in de voorbije wedstrijden altijd uitstekend 
gedaan dan moesten we deze keer toezien hoe de Kwik-girls ruimschoots de maat namen van de onzen. Hier was 
duidelijk mooi werk verricht door het coaching-duo van geel-zwart. De Kwikkers namen langs dameskant liefst 14 
doelpunten (meer dan 50 %) voor hun rekening, tegenover 5 voor de onzen. Vooral Stien Reyntjens was onstuitbaar 
en legde er liefst 7 (tegen 65 %) binnen, ongezien voor een dame. Wij vonden niet direct de juiste tegenzet en liepen 
achter de feiten aan. Gelukkig waren de Kwik-heren zo vriendelijk om drie strafworpen te missen anders had het 
verdict misschien nog zwaarder kunnen zijn. Nu bleef de stand altijd speelbaar en deden we tot de laatste minuten 
mee voor de punten. Spijtig genoeg heeft het niet mogen zijn, het zij zo, bladzijde omdraaien en verder gaan! 
 

EROP EN DAN… NET NIET EROVER 
De eerste helft zagen we een fenomenale partij waar aan liefst 33% werd afgewerkt en er stond aan de rust dan 
ook een niet normale 18 – 16 op het bord. Dit kon niet blijven duren, daar was iedereen zich van bewust en we 
hoopten dat rood-wit in de tweede helft zijn “cool” zou terug vinden om erop en erover te gaan. Lukte het in de 
eerste helft nog net om enkele keren op gelijke hoogte te komen (maar nooit erover te gaan), in de tweede helft 
bleven we telkens weer steken op 1 doelpuntje en geraakten we er niet bij. Ook in die tweede helft zagen we dat de 
grinta bij Kwik groter was en zij haalden dan ook een verdiende zege binnen. We zagen zelfs eventjes de kopkes 
omlaag gaan en dat zouden we in de toekomst liever niet meer zien. One team moet het motto blijven. Daar waar 
er brandjes moeten gelust worden moeten de medemaats maar ingrijpen, dat was zo en dat moet zo blijven. 
 

INBRENG VAN DE BANK LOONT, MAAR NET NIET GENOEG 
We vertrokken aan deze partij zonder Sayer en Thalia. Al vroeg in de wedstrijd werd Sayer ingebracht en dat 
bracht meteen een kentering. De tweede helft kwam ook Thalia in en ook dat was o.i. de juiste keuze, maar de 
partij keren deed het uiteindelijk niet. We blijven zonder punten achter en da’s bijzonder jammer na een nochtans 
uitstekende eerste ronde waarin we nu gelijk met Kwik op de derde plaats staan op 2 punten van Borgerhout/GW 
en 1 puntje van Floriant, maar waar we wel de hete adem van Boeckenberg (die verrassend verloren van 
Voorwaarts) in onze nek voelen. Het pleit is nog lang niet beslecht en er zal nog serieus gebikkeld moeten worden 
om de kruisfinales te halen. In deze competitie is alles mogelijk en zijn de ploegen zo aan elkaar gewaagd dat het 
alle kanten uit kan. 
 

EN NU EVEN RUST EN DE ZAAL IN MET DEZELFDE MENTALITEIT 
De veldcompetitie kunnen we nu voor even vergeten en we concentreren ons op de zaal. Eerst komt de Europacup 
eraan met Jari, Jarre en Maite in de nationale ploeg, daarna gaan we ook in de zaal voor de kruisfinales. Het is nu 
het moment om de batterijtjes terug op te laden en dan te knallen in de zaal, want dat is nog altijd waar het in het 
korfbal écht om draait: de landstitel in zaal en de daarbij horende Europacupplaats. Niet twijfelen aan eigen 
kunnen is de boodschap, deze kleine misstap mag de pret niet bederven, we zijn uitstekend bezig en we gaan 
verder op de ingeslagen weg. 
 

SCHEIDSRECHTERS ABSOLUUT NIET OP NIVEAU: ONDERMAATS ZELFS! 
Waarschijnlijk te vroeg victorie gekraaid en de scheidsrechters teveel credits toebedeeld de voorbije weken. Zagen 
we 14 dagen geleden al een eerste klotepartij van het duo Van Grimbergen-De Jongh dan was het deze keer zeker 
niet beter. De beide groentjes voelden het spel niet aan, hebben eigen regels gemaakt (die wij spijtig genoeg niet 
kennen – “lopen” bestaat dat niet meer?) en keuren te pas en te onpas doelpunten af voor verdedigd of aanvallende 
fout waar er geen enkele fout gemaakt werd. Erop staan zien, de fout zien gebeuren en dan niet fluiten (want de 
andere zal waarschijnlijk wel het initiatief nemen…) is belachelijk. Dit was de tiende wedstrijd (met de twee 
bekerwedstrijden erbij) en we delen een tweede dikke buis uit. Gelukkig kan je nu zes weken nadenken hoe je het 
in zaal gaat aanpakken en misschien ook de regels die je hanteert bij voorbaat aan de beide ploegen 
cammuniceren, dan weten die tenminste wat je wel en niet gaat fluiten. Laat ons stellen: “Stelletje amateurs!” 
 

Spreuk van de Weuk  
’t Was de laatste wedstrijd buiten, 

Nu kunnen de suppo’s er 6 weken achter fluiten! 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 17 OKTOBER 2021 
 

09:30 u: AKC/LUMA 2 – BOECKENBERG 2 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen 

 
11:00 u: AKC/LUMA 3 – PUTSE 4 
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 SERGE, JESSY, ELINE, MARC, ANDREAS EN BERT 
De zoektocht naar mensen die de schotklok willen bedienen is elke keer weer een heuse calvarietocht. Uiteindelijk 
hebben we quasi alles gevonden wat we nodig hebben. Voor de wedstrijden van de A-ploeg mogen we, ondanks dat 
Kyan niet meer bij AKC/Luma speelt, toch nog altijd beroep doen op Serge Amorgaste, waarvoor onze meer dan 
welgemeende dank. Hij zal vier thuiswedstrijden voor zijn rekening nemen de overige drie zullen gedaan worden 
door Jessy, die zich vrijwillig kandidaat heeft gesteld. Bedankt Jeske, tof dat we altijd op u kunnen rekenen. En 
ook voor de U19 kregen we een vrijwillig aanbod van Eline, die de wedstrijden van papa Bjorn voor haar rekening 
zal nemen. Alweer een telg uit de Denie-dynasty waarop we onherroepelijk beroep kunnen doen. De wedstrijden 
van AKC/Luma B zullen afwisselend door onze huidige en onze toekomstige voorzitter worden geklokt, welke 
andere club kan dat zeggen? Dat we op Marc en Bert altijd al hebben kunnen rekenen is natuurlijk niks nieuws 
dat we u vertellen, dat zij echter ook nu weer bereid zijn om “gaten” op te vullen is fantastisch. Ook voor de U17 
hebben we een oplossing gevonden: daar zullen Andreas (thanks mate) en ondergetekende hun steentje bijdragen. 
 
BEDANKT BEN EN ROBBIE 
Dat het ook geen sinecure is om scheidsrechters te vinden zal ook iedereen wel weten. Gelukkig kunnen we voor de 
komende zaalcompetitie weer rekenen op Robbie en Ben om de wedstrijden van AKC/Luma B in goede banen te 
leiden moesten er geen officiële scheidsrechters worden aangeduid. Een klusje waarvoor niet iedereen direct staat 
te springen. Ook op het veld floten zij beiden al enkele wedstrijden, waarvoor onze welgemeende appreciatie. 
 
SPORTIEF 
Onze U11 doen het vrij goed en wonnen makkelijk op Borgerhout/GW, ze zijn een zeer degelijke midden motor, een 
ploegje waar we nog veel plezier aan gaan beleven en van sommige talentjes verwachten we dat ze naadloos zullen 
doorgroeien naar echte toppers. Onze U13A blijven het formidabel doen, zij wonnen hun midweekwedstrijd op 
Scaldis en speelden tegen gedoodverfd titelkandidaat Vobako mooi gelijk, om de ploeg uit Lichtaart op deze manier 
een eerste punt afhandig te maken. Door deze uitslagen prijken zij op een knappe tweede plaats. Ook de U13B One 
Zone deden het weer voortreffelijk, wonnen met 5 – 1 en blijven alleen op kop van het klassement. Is One Zone het 
korfbal van de toekomst? Het gaat snel, er zijn weinig tot geen onderbrekingen en het is attractief om volgen. De 
opvolger van 3x3-basket? De U15 moesten deze week twee keer aan de bak tegen Temse, zij verloren van de A-
ploeg van Temse en speelden gelijk tegen de B-ploeg. Zij positioneren zich op een vijfde plaats en kunnen mits 
winst volgende week tegen Boeckenberg oprukken naar een mooie vierde plaats. Onze U17 behaalden een mooie 
zege tegen Floriant en klimmen op in de rangschikking Volgende week opnieuw de kans om verder door te 
klimmen. Go for it!. Onze U19-ers blijven ongeslagen op kop na een mooie 15 – 20 zege op Boeckenberg. 
 

Het spijtige nieuws kwam deze week van AKC/Luma 2 die geen ploeg bij elkaar kregen om zaterdagavond naar 
Temse te trekken, er werden slechts twee dames bereid gevonden om mee te gaan, met onze excuses aan Temse, 
het grote AKC laat hier duidelijk een steek vallen. We zullen trachten dit in de toekomst te vermijden. Dat de 
verplaatsing naar Temse te ver is of op een zaterdagavond valt vinden we maar een flauw excuus, de mensen van 
Temse moeten bijna elke week dezelfde verplaatsing in de omgekeerde richting maken… 
 

AKC/Luma C kwam voor de tweede keer op rij niet aan spelen toe want ook Kwik beschikt niet over een C-ploeg. 
Als we daarbij ook nog weten dat de drie eerste thuiswedstrijden zaal van onze C-ploeg tegen Kwik, Boeckenberg 
en Voorwaarts gaan en dat die alle drie geen C-ploeg hebben dan stellen we ons toch grote vragen bij deze 
competitie.  
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AKC/Luma 3 haalde de overwinning binnen en blijft op kop! Dat de wedstrijd voor onze B-tjes tegen Kwik zwaar 
zou zijn hadden we voordien al ingeschat. Kwik speelt mee voor de knikkers, wij staan pas op de zesde plaats. We 
moesten dan ook nog Demy missen wegens kwetsuur (snel beterschap gewenst), een nederlaag zat er dus aan te 
komen. De B-ploeg deed het echter helemaal niet slecht en na een zwak begin kwamen ze meer en meer in de 
wedstrijd onder impuls van een formidabele Kyan die met zijn ogen toe de mand wist te vinden. Ik weet niet 
hoeveel hij er maakte maar ik zag hem in de tweede helft op een bepaald moment 5 op 6 schieten. Uiteindelijk 
moesten we de duimen leggen met 20 – 18 na een toch wel degelijke wedstrijd van de onzen. Bij de wissels en 
opstelling waren we niet mee… 
 
Onze A-ploeg stootte op een bijzonder gemotiveerd Kwik (daar hadden de beide coaches wel voor gezorgd) en 
hebben een ganse wedstrijd achter de feiten aan gelopen om uiteindelijk te stranden op 26 – 23. We sluiten de 
eerste ronde af met een 10 op 16 en een gedeelde derde plaats. Voor aanvang van deze competitie hadden we daar 
voor getekend, ondertussen zijn we door onze fanions al wat verwend en hadden we eigenlijk zelfs nog meer 
verwacht. Er komen nu enkele korfballoze weekends aan voor AKC/Luma A en B, hét moment om zich voor te 
bereiden op de o zo belangrijke zaalcompetitie. 
 
De bekerwedstrijd (kwartfinale) van onze fanions tegen Catba kon vrijdagavond niet doorgaan omdat Catba op 4 
dagen drie wedstrijden moest spelen, iets van het goede teveel, en werd verschoven naar april 2022. 

Pit 
 
 

2. 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 
Pit 

 

3. LOTTO 
Nummer 28 
Winnaars: Cindy Van Gullik en Bo Van Hoof 
 
4. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: 30,85 in de pot tot na de zaalcompetitie 
 
5. 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 
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6. 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 
 

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

Pit 
 
8. 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 
 
9. BESTELLINGEN WEBSHOP  
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of 
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen. Bestellen doe je via Twizzit met 
volgende link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

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

Sam Bedeer 
 

11. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO 
Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij 
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club 
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging. 
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt 
voor de moeite. 

Pit 
 

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! 
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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 
 

13. GEVONDEN KLEDIJ 
Franky Van den Berg heeft ons gemeld dat er in de vestiaire (dat is de deur direct links als je ons clubhuis binnen 
komt) nog een heleboel kledij te vinden is die er al weken ligt. Willen al diegenen die iets missen daar eens een 
kijkje nemen en hun bezittingen mee naar huis nemen want binnen enkele weken gaat dit onherroepelijk weg! 

 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEKEN 
 
 

woensdag 20 oktober 2021 19:00 BVB U15 VOORWAARTS U15 AKC/LUMA U15 

woensdag 20 oktober 2021 19:00 BVB U19  AKC/LUMA U19 

zaterdag 23 oktober 2021 12:30 CHALLENGE A - U11 VELD AKC/LUMA A U11 PUTSE U11 

zaterdag 23 oktober 2021 17:00 1STE GEW A PUTSE 2     AKC/LUMA 2   

zondag 24 oktober 2021 11:00 1STE GEW C HOEVENEN 2   AKC/LUMA 3   

zondag 24 oktober 2021 12:40 TOPLEAGUE C BORGERHOUT/GW C AKC/LUMA C 

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   
 
 

TOOGPLOEGEN 
 

 
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 
 

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 
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	
Onze U15-ploeg werd vorige week uitgeschakeld in de 1/8e finale door het sterkere Temse. De andere ploegen 
bekeren verder. 
U11: 1/4’e finale op 16/10: AKC/Luma –Vobako 
U13: 1/4e finale op 13/10: AKC/Luma – Boeckenberg 
U17: 1/4e finale op 13/10: Putse – AKC/Luma 
U19: 1/4e finale op 20/10: winnaar Boeckenberg-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.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JEUGDFLITSEN 
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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.  
 
 

 

 
Halloween 
Op zondag 31 oktober 2021 doen we voor onze jongere spelers een Halloweenzoektochtje. We gaan nog eens lekker 
griezelen!!!!! Ik zoek 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 het eerste deel van 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. Graag even je naam opgeven aan Agnes de Boer. Tevens zoek ik nog een 
aantal mensen die eventueel kunnen helpen  om onze jongste en oudere spelers te grimeren gedurende de 
namiddag. Ook hiervoor je naam even opgeven aan 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. 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 

 
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!  
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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 
 
Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2021-2022: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag vrijdag zaterdag coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-

jarigen 
  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, 

Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-

jarigen 
18u00-19u00   13u30-15u00 Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 

94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-

jarigen 
18u30-19u30 18u30-19u30 wedstrijd Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20 

 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste leden tot aan de zaal. De data van 
wedstrijdjes voor de speelgelegenheid van de KBKB voor U7 en U9 staan eveneens vermeld, U11 spelen reeds 
competitie maar sommige activiteiten zijn ook voor hen bedoeld. De tegenstrevers, juiste uur, bijeenkomsten 
vinden jullie telkens apart terug in onze jeugdflitsen.  U7-spelers die niet vermeld staan bij de wedstrijden 
worden steeds op de zaterdagtrainingen verwacht. 
Afschrijvingen:  die dien je te maken naar de betrokken coaches per reeks toe, liefst zowel voor trainingen als 
voor wedstrijdjes. Woensdagavondtrainingen zijn voor U11, U9 en vrijblijvend voor U7. Deze trainingen zijn 
niet verplicht maar voor alle zaterdagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig gezien. Heb je een 
probleem of vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren, helpen, en/of 
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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 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 

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

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

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

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

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

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Woensdag 13 oktober 2021 

Beker van België 
19u00: U13 1/4 finale BvB: AKC/Luma– Boeckenberg 
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 
 

19u00: U17 1/4 finale BvB: Putse - AKC/Luma/Spartacus  
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstein Lucas (S) 
Binnemans Alyssa, Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 18u00 op Putse Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
Veld	(kunstgras)	:	Putse K.C. Tinstraat 11/1 2580 Putte  Tel.: 015 75 41 34 

Zaterdag 16 oktober 2021 

Speelgelegenheid 
13u00: U9 op Sparta Ranst 
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 Sparta Ranst   Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo 
Veld:	Sparta Ranst Groenenbroekstraat 2520 Ranst  

Beker van België 
11u00: 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 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 16 

Competitie 
11u30: U13 OZ: Sparta Ranst A - AKC/Luma B  
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 11u00 klaar op Sparta Ranst Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
Veld:	Sparta Ranst Groenenbroekstraat 2520 Ranst  
 
13u00: U15 1 Afd A: AKC/Luma/Spartacus – Boeckenberg A op Spartacus 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Bijeenkomst: 12u00 op Spartacus Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
 

Zondag 17 oktober 2021 

Competitie 
09u45: U13 1 Afd A: Scaldis A - AKC/Luma 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 09u15 klaar op Scaldis Jeugdleiders: Marc, Lotte, Erik en Jana 
Veld	(kunstgras)	Sportcentrum Wilrijkse Plein Vogelzanglaan, 6 2020 Antwerpen  Tel. kantine: 03 647 37 92 
Tel. Terreinwachter: 03 502 19 83 

 
11u00: U17 1Afd C: AKC/Luma/Spartacus – Vos-SG Waas 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 
 
11u00: U19 1 Afd B: Putse 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: 10u00 op Putse Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
Veld	(kunstgras)	:	Putse K.C. Tinstraat 11/1 2580 Putte  Tel.: 015 75 41 34 
 

Woensdag 20 oktober 2021 

Beker van België 
19u00: U19 ¼ finale BvB: Voorwaarts - 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: 18u00 op Voorwaarts Jeugdleiders: Aaron, Bjorn 
Veld	(kunstgras)		Recreatiedomein Fort 5 Jacob de Roorestraat, 6 2650 Edegem  Tel.: 03 449 90 38 
 

Zaterdag 23 oktober 2021 

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 
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WEDSTRIJDBERSLAGEN JEUGD 
 

U13 
 
AKC/Luma A - Scaldis A : 6 - 4   (Dinsdag 5/10)  
A: Ebe (1), Kasper (2), Amy en Lou 
V: Sepp (1), Finn/Ferre, Emma/Iebe (1)/Pixie en Noor (1) 
 
Voorbije dinsdag stond er voor onze U13 geen gewone training op het programma, maar wel de laatste 'echte' 
wedstrijd van de veldvoorronde. Om zeker te zijn van de topleague in de zaal, moest er gewonnen of gelijkgespeeld 
worden. Dat had ons aanvallend vak goed begrepen: na twee minuten kon er al van vak gewisseld worden met een 
2-0 voorsprong: Ebe dwong een strafworp af en zette die zelf netjes om, en Kasper scoorde met een mooie inloper. 
Scaldis creëerde vervolgens wel wat kansen, maar slaagde er niet in om te scoren. Dat lukte de onzen wel: Noor 
zorgde er met een prachtig shot voor dat we met een geruststellende 3-0 voorsprong konden gaan rusten.  
Na de rust werden twee vervangingen doorgevoerd: Ferre kwam in voor Finn en Iebe verving Emma. Ebe en 
Kasper leverden knap verdedigend werk tegen de grotere jongens van Scaldis, maar moesten toch een goaltje 
toestaan (3-1). Kasper scoorde echter vrijwel onmiddellijk tegen (4-1). Na nog een korf van Scaldis vonden Iebe en 
Sepp dat hun moment aangebroken was. Ze zorgden met nog een 5-tal minuten te spelen voor een ruime 6-2 
voorsprong. Scaldis milderde nog tot 6-4, maar de overwinning en de plaats in de topleague kwamen niet meer in 
gevaar tot grote vreugde van spelers, coachen en supporters!  
 
 
AKC/Luma B – KCOV : 5 - 1 en AKC/Luma A - Vobako A: 4 - 4   (Zaterdag 9/10) 
Tijdens het voorlaatste weekend van de veldvoorronde werden nog enkele 'terugmatchen' afgewerkt. Deze keer 
mochten bijna alle spelers aantreden in beide wedstrijden. 
 
Onze one zone ploeg speelde nog een keer tegen KCOV. Ebe, Jasper A., Ferre en Pixie namen de eerste tien 
minuten voor hun rekening. KCOV bood van bij de start heel wat weerwerk en maakte het ons behoorlijk moeilijk. 
Beide ploegen mochten een strafworp nemen. Ferre zette die feilloos om (1-0), bij KCOV werd de kans gemist. 
Finn, Jasper S., Lian en Lou speelden het tweede stuk van de wedstrijd. Ook in dit setje werd slechts één keer 
gescoord, dit keer door Finn (2-0).  
De laatste tien minuten werden volgemaakt door Sepp, Kasper, Lou en Pixie. Het tempo lag nu wat hoger en er 
werden ook meer kansen gecreëerd. Lou scoorde twee keer op aangeven van Kasper en ook Sepp pikte zijn goaltje 
mee. KCOV had tijdens de hele match wat pech in de afwerking, maar slaagde er uiteindelijk toch in om ook een 
meer dan verdiend punt te maken. Eindstand: 5-1. 
 
In de tweede match van de dag moest onze U13 het opnemen tegen het sterke Vobako, de eerste in de stand en 
voor zover ik dat kan inschatten één van de titelkandidaten bij de U13. In de voorbereidingswedstrijden kregen we 
twee keer een stevige pandoering  en in de heenronde speelden we prima, maar verloren we toch met 7-2. Deze 
keer liep het helemaal anders. Lag het aan het heerlijke zonnetje of aan het ontbreken van enige druk, de sfeer 
was in elk geval ontspannen, en daar waar de concentratie tijdens de one zone wedstrijd nog wat ontbrak, was 
iedereen er nu duidelijk op gebrand een goed resultaat neer te zetten.  
 
De eerste helft werd gespeeld door Ebe, Jasper A., Amy en Lou (aanvalsvak) en Finn, Jasper S., Noor en Emma 
(verdedigend vak). De bal ging vlot rond en beide ploegen kregen heel wat kansen. Wij werkten echter beter af dan 
Vobako en konden daardoor na een inloper van Amy op aangeven van Ebe, een strafworp omgezet door Finn, een 
mooi opgezette aanval afgewerkt door Ebe en een kort shot van Amy gaan rusten met een 4-3 voorsprong.  
 
In de tweede helft mochten de overige U13 spelers aantreden. Kasper, Lian, Emma en Noor zijn gestart in de 
aanval, Ferre, Sepp, Amy en Pixie in verdediging. Na de rust hadden we het wat moeilijker om door de verdediging 
van Vobako te geraken. We kregen wel enkele kansen, maar we slaagden er niet in om een goaltje mee te pikken. 
Gelukkig werd er ook langs onze kant sterk verdedigd, gaven we weinig kansen weg en kon Vobako maar één 
keertje scoren. Eindstand: 4-4, iedereen stond meer dan zijn mannetje, wat volgens wat ik heb opgevangen aan de 
zijlijn resulteerde in blije spelers, tevreden coachen (vooral ook omdat er uitgevoerd werd wat op training gevraagd 
was) en trotse supporters. Goed gedaan met z'n allen, en nu op naar de bekermatch van woensdag! 

Kris 
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U19A 
 
BKC  – AKC/Luma : 15 - 20 (9 - 13) 
Verdediging: Lotte 1/4 – Femke 0/2 – Ernst 4/20 – Vinnie 3/13 
Aanval: Lenthe 0/2 – Kadisha 4/14 – Rune 3/7 – Brend 2/18 
Bank:  Nina 1/3 – Jade 0/1 – Kyan 0/3 – Renzo 2/7 
 
Op bezoek bij de panters. Eén van de 4 ploegen voor Herentals en zeker niet te onderschatten. Onder een stralend 
najaarszonnetje, geen wind, lekkere temperatuur maar spijtig genoeg geen sprake van kunstgras maar eerder van 
een kunstschaatsbaan. Zonder dit laatste de perfecte omstandigheden. Hopelijk na de zaal een nieuw veld zou ik 
zeggen. 
Alvorens wij beseften dat de scheids had gefloten stonden wij er al 2 in het krijt. Gelukkig konden wij snel effenen 
om nadien te wisselen en begon de wedstrijd in ons voordeel te kantelen. Na 10min een 1ste kloofje van 2 
doelpunten in ons voordeel dat wij rustig konden uitdiepen naar 4 tegen de rust. 
De 2de helft lopen wij even 6 doelpunten uit om dan een dipje te krijgen en BKC terug te laten komen tot op 2. Tijd 
rijp om opnieuw alle kopjes juist te zetten en snel terug naar die 4 doelpunten kloof. 
Het was heel de wedstrijd duidelijk dat wij door onze power, enkele goed spelende toppers en wisselmogelijkheden 
nooit echt in de problemen zouden komen.  
Was alles top, neen want opnieuw hadden wij het moeilijk om die passing goed te verzorgen.  Wij slagen er steeds 
in ondanks het dynamisch spel dat jullie nu al jaren spelen toch die kruispas of die zijdelingse geregeld achter de 
looplijn te geven of aan de knieën en zelden op de plaats waar de persoon zal staan. Werk hier aan en de afwerking 
zal automatisch verbeteren. 
Zoals eerder gemeld, was dit wel een perfecte oefenmatch, volgende week een nieuwe tegen Putse om dan nog een 
nieuwe test te hebben voor den beker tegen VW. Spijtig dat wij vandaag Lotte verliezen met haar enkel. Hopelijk 
zal het verdict nog meevallen. Wij duimen ervoor want dames hebben wij nu echt niet op overschot. 
 
One team 
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC 
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost 
onze vereniging jaarlijks meer dan € 5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen. 
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zeventiende koekjesslag, iedereen te 
motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze 
genoeg dus!!  

 
We stellen dit jaar volgende keuzes voor: 

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

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

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

Handy box 
 Assortimentsdoos Koffie: 

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

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

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

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

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

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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