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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
20:30 u: AKC/LUMA A – KWIK A (Boeckenberg Sportcenter)
18:30 u: AKC/LUMA B – KWIK B (Boeckenberg Sportcenter)

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

16:45 u: AKC/LUMA 2 – LEUVEN 2 (Boeckenberg Sportcenter)

Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke - Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin
Sarah - Peeters Ann – Roelen Loes - Van Gullick Cindy
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen - Amorgaste Serge - Lauwers Bert
Mertens Nick - Van Hoof Jens

CORONAMAATREGELEN ZAAL
Voor de spelers:
Zij dienen bij het betreden van het Boeckenberg Sportcenter het mondmasker op te zetten, het mag enkel af
als je op de sportvloer staat om te trainen of om wedstrijden te spelen en als je op de reservebank zit.
Voor de supporters:
Zij dienen in het Boeckenberg Sportcenter een mondmasker te dragen wanneer ze zich verplaatsen in de zaal.
Ze mogen dat mondmasker afzetten wanneer ze neerzitten, maar dienen zich te houden aan volgende
maatregelen om de zaal te betreden:
 De jeugdwedstrijden en gewestelijke wedstrijden kunnen gevolgd worden zonder COVID save-attest (event
< 200 aanwezigen).
 We vragen echter aan alle supporters om hun mondmasker op te zetten bij het betreden van de zaal tot de
zitplaatsen ingenomen zijn.
 Na de wedstrijd van AKC/Luma 2 of AKC/Luma C (zeg maar: de gewestelijke wedstrijden) zal de zaal
volledig ontruimd worden.
 Wanneer je daarna (bij de wedstrijden van AKC/Luma B - aanvang om 18:30u en AKC/Luma A - aanvang
om 20:30 u) de zaal binnenkomt zal je vanaf de leeftijd van 16 jaar een geldig en negatief COVID saveattest moeten voorleggen om de zaal te mogen betreden. Wanneer je geen geldig attest hebt kan je de zaal
niet betreden en bijgevolg de wedstrijden niet bijwonen.
 Wanneer je COVID-save-attest in orde is zal je een stempeltje krijgen waarmee je nadien de zaal
onbeperkt in en uit zal mogen zonder verdere controle en dat ook geldig is in de cafetaria.
Wat betreft de cafetaria
Je zal bij het bestellen in de foyer je COVID save-attest dienen voor te leggen. Je krijgt dan een stempeltje
waarmee je daarna de mogelijkheid hebt om opnieuw te bestellen zonder nog een gecontroleerd te worden en je
kan er ook de zaal mee binnenkomen zonder opnieuw een attest te moeten voorleggen. Wanneer je eerst de zaal
binnen gaat en je COVID save-attest moet voorleggen zal je daar een stempeltje krijgen waarmee je in de zaal
binnen mag en waarmee je nadien ook aan de toog kan bestellen zonder verder nog gecontroleerd te worden.
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DUO-DARTTOERNOOI TIJDENS
ZAALCOMPETITIE
Minimum 10 teams (er zijn er al 8) – Maximum 14 teams
Uiterlijk woensdag 10/11 inschrijven aub
Zoals we u al lieten weten zal onze kantine ook tijdens de zaalperiode wekelijks geopend zijn. Dit zal het
geval zijn op de zondagen wanneer onze kern op zaterdag speelt en op de zaterdagen wanneer onze kern
op zondag speelt en dit telkens van 14 tot 18 u. We zijn dus alvast in november open op volgende dagen:
Zondag 14 november (kern speelt op zaterdag tegen Kwik), zaterdag 20 november (kern speelt op zondag
tegen Borgerhout/GW - geen kantine beschikbaar) en zaterdag 27 november (kern speelt op zondag
tegen Meeuwen) en dit telkens van 14 tot 18 u.
Je kan elk weekend terecht in onze kantine voor een hapje, een drankje, een babbeltje én EEN HEUS
DUO-DARTTOERNOOI. Eerste speeldag is zondag 14 november (niet verplicht).
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan IEDEREEN deelnemen: dames en heren, knoeiers, amateurs en profs.
Het reglement vind je hieronder
Inschrijven voor dit toernooitje is volledig gratis en kan via scan (hiernaast) of
Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61
Reglement:

Geschikt voor dames en heren vanaf de leeftijd van 16 jaar.

We spelen in duo (2 dames of 2 heren, niet gemengd!)

Er is plaats voor 14 teams van 2 spelers. Wanneer we niet aan minimum 10
teams geraken gaat het toernooi niet door, doe dus je best om zoveel mogelijk vrienden en
ploeggenoten te mobiliseren. Maak reclame!

Elk team speelt tegen alle andere ploegen.

De 4 teams die het hoogst eindigen gaan door naar de halve finales en finale op zondag 13 maart
2022 (onder voorbehoud).

Er zijn 16 speeldagen en elk team dient minimum 6 speeldagen op te geven waarop ze beiden
zeker kunnen aanwezig zijn. Er kan nadien gevraagd worden om eventueel nog op andere dagen
die niet opgegeven werden te spelen, naargelang de belangstelling dat ons toernooi geniet.

De speeldagen: als onze kern op zaterdag speelt is het darts op zondag, als onze kern op zondag
speelt is het dat weekend darts op zaterdag.

Elke speeldag worden er 6 wedstrijden gepland, namelijk om 14:00 u, 14:40 u, 15:20 u, 16:00 u,
16:40 u en 17:20 u.

We verzoeken iedereen zich zeker aan dat schema te houden en bijgevolg op tijd te komen.

Je zal op een speeldag minimum 2 en maximum 4 wedstrijden spelen.

We spelen drie sets en je krijgt 1 punt per gewonnen set.

We spelen steeds per team waarbij er om beurten gegooid wordt. Wie er begint mag door elk team
zelf gekozen worden bij elke set.

Enkel en alleen de spelletjes die volledig zijn afgerond na 35 minuten tellen. Indien bij het
eindsignaal na 35 minuten een spelletje niet uit is dient er toch gestopt te worden en krijg je
daarvoor geen punten.

Je kan dus gelijk spelen (bvb 1 – 1 en het derde spelletje niet afgewerkt).

De herenduo's spelen naar 301 met dubbel uit, de damesduo's spelen naar 301 zonder dubbel uit.

Inschrijven doe je via Twizzit en dit zo snel mogelijk want de eerste speeldag is op zondag 14/11.
Veel plezier, zoek een partner, succes enne…

Schrijf je vandaag nog in (uiterlijk 10/11/2021)
Namens de Evenementencel,
Pit
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BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF
Verantwoordelijken zaal
We kunnen het niet genoeg onderstrepen: tijdens de zaalcompetitie rekent AKC/Luma op zijn talrijke schare van
vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Eerst en vooral rekenen wij op alle ouders van jeugdleden,
kernspelers, … om de inkomcontrole op zich te nemen. Vanaf de wedstrijden van de kern moet het covidsafe ticket gescand worden. We zullen een gsm-toestel met daarop de scanner aan de inkom leggen
zodat je iedereen kan scannen. Het is super eenvoudig, iedereen kan het. Zij die gecontroleerd werden
krijgen een stempeltje op de hand waarmee ze daarna terug binnen kunnen en ook aan de toog
kunnen bestellen. Zij die al gecontroleerd zijn aan de toog hebben daar een stempeltje gekregen en
mogen daarmee ook binnen in de zaal.
Personen die geen covid-safe ticket kunnen voorleggen mogen niet toegelaten worden in de zaal.
Diegenen waar we iets van verwachten zullen telkens op maandag een e-mail krijgen. We verzoeken jullie
vriendelijk op die mail te antwoorden zodat we zeker weten dat jullie zullen aanwezig zijn om je taak uit te voeren,
waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank.

VERANTWOORDELIJKEN ZAAL
INKOMCONTROLE
DATUM
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021
14/11/2021

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

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

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

WIE
Ouders Liv Lauwers
Fam. Cordon
Fam. Verholen
Fam. Hardies
Ouders Floor Vinck
Ouders Marie Aerts
Marleen (Binnemans)
Fam. De Prins

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

Uur

Thuis

Tafel1

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

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

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

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

Tafel2

Schotklok Filmen

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

Martine Andreas

Serge

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

Sam
Sam
Chris

Andreas

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

Chris

Eline

Scouting

Vloer Club Score Micro

Brend/Lotte
Vinnie

Brend/Lotte Rudy

Kurt

Pit

Ben

Zaalcompetitie eindelijk terug van start
Vanaf zaterdag is het eindelijk zover dan gaat de zaalcompetitie na een onderbreking van bijna twee jaar eindelijk
terug van start. We hopen dat Covid-19 deze keer geen roet in het eten komt gooien en dat we een normale
zaalcompetitie kunnen afwerken. Onze kern begint direct tegen het sterke Kwik, ploeg waarvan we enkele weken
geleden tijdens de laatste veldwedstrijd nog een nederlaag kregen aangesmeerd. We hopen dat Jan en Co zich
voldoende hebben kunnen voorbereiden op de zaal en dat we niet vanaf wedstrijd 1 moeten achtervolgen.
De supporters hebben er duidelijk zin in, we zagen ons orkest (in casu Bob en Pat) zaterdag jl al alle
voorbereidingen treffen om er opnieuw een heksenketel van te maken. We hopen dat we de ganse rood-witte
familie kunnen motiveren om vanaf zaterdag a.s. onze fanions mee naar de kruisfinales te komen schreeuwen. We
rekenen op jullie!
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Sportief
Voorbije zondag waren er nog twee veldwedstrijden voor AKC/Luma 2, die opnieuw niet opgewassen waren tegen
Boeckenberg (17 – 7) en voor AKC/Luma 3 die makkelijk wonnen van Putse (5 – 8) en alleen op kop blijven van het
klassement en zonder enige twijfel op weg zijn naar de veldtitel. De voorronde veld zit er bij deze helemaal op.
Onze gewestelijke ploegen vermengen zich in de zaal tot 1 ploeg en we hopen dat ze elke week aan voldoende
mensen geraken om volledig te kunnen spelen en uiteraard dat ze zich kostelijk amuseren en sportieve hoogdagen
beleven. En toch blijven we ook nog actief op het veld, onze allerkleinsten blijven, zolang het weer het toelaat, op
zaterdagmiddag trainen op AKC, het zal daar dus nog altijd een gezellige bedoening zijn.
Pit

2. KANTINE OPEN TIJDENS ZAALCOMPETITIE

Tijdens de zaalcompetitie zal onze kantine alle zondagen geopend zijn vanaf 14.00 u tot 18.00 u, behalve als er op
zondag wedstrijden zijn gepland voor onze fanions, maar dat is enkel op zondagen 21/11 en 28/11, alle andere
wedstrijden vinden plaats op zaterdag. Franky van den Berg zal achter de toog staan (waarvoor alweer onze
hartelijke dank), er zullen uiteraard porties warm gemengd kunnen verkregen worden en we organiseren op die
zondagen een laddertornooi darts. Zij die geïnteresseerd zijn kunnen zich inschrijven voor het dartstornooi.
Op zondag 21/11 zal onze kantine uitzonderlijk toch open zijn vanaf 17:00 u na de wedstrijd van onze fanions
omdat Borgerhout/GW niet over een cafetaria beschikt in sporthal Plantin Moretus.
Franky en Pit

3. ZAALABONNEMENTEN AFHALEN IN HET BOECKENBERG SPORTCENTER
De zaalabonnementen die besteld (én betaald) werden zullen volgende zaterdag klaar liggen aan de inkom bij het
betreden van de zaal, vraag ze even aan de verantwoordelijke van dienst aub.
Chris

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
Tijdens de zaalcompetitie: Duo Darttoernooi in onze kantine op zaterdagen of zondagen
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61
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
Wanneer je je inschrijft voor het jubelbanket zal je zien dat je daar het totale bedrag dient te betalen.
Zij die vorig jaar hebben aangegeven dat ze daarvoor een deel van hun lidgeld willen gebruiken zullen
dit bedrag direct na betaling krijgen teruggestort. De korting die we beloofden, omdat we meer
inkomsten dan uitgaven hadden voor AKC-100, wordt na het jubelbanket terugbetaald want daarvoor
moeten we het exacte aantal deelnemers kennen.
Betaal dus gewoon het volledige bedrag en de terugbetalingen volgen automatisch later.
Pit

5. LOTTO

Nummer: 29
Winnaars: Nick Mertens en Jari Hardies
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6. 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.

7. 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!!!

8. 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.

9. 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!

10. SPORTHAL PLANTIN MORETUS (BORGERHOUT/GW) SLECHT BEREIKBAAR
CAFETARIA SPORTHAL GESLOTEN – ONZE AKC-KANTINE ZAL DAAROM OPEN
ZIJN NA DE WEDSTRIJD VAN ONZE FANIONS VANAF 17 U
Onderstaand schrijven hebben wij ontvangen van Borgerhout/GW (gelieve daar dus rekening mee te houden).

Beste bezoeker,
Wij zijn erg blij dat de zaalcompetitie dit jaar kan starten. We hopen op een spannende competitie en heten jullie
van harte welkom in onze thuiszaal Plantin Moretus. Toch zal niet alles normaal verlopen. We kregen van de Stad
Antwerpen te horen dat de inkom en gang helemaal vernieuwd worden. De werken zouden tegen het einde van dit
jaar in orde zijn. (AKC/Luma speelt op zondag 21/11 tegen Borgerhout/GW dus dan zal de zaal alvast niet
in orde zijn!).
Wat betekent dit concreet:
 De inkom wordt verplaatst naar de achterkant. Je kan binnen geraken langst de nooduitgang.
 De cafetaria is gesloten omdat deze niet bereikbaar is door de werken. De uitbaters zullen aan
de alternatieve inkom een container voorzien waar drank kan aangekocht worden. Drinken
mag niet in de zaal geconsumeerd worden.
 De kleedkamers zijn toegankelijk om te douchen. Er zal wel rekening gehouden moeten worden met de
huidige covid-maatregelen.
 Spelers kunnen naar het toilet gaan aan de kleedkamers. Voor de supporters zullen er toiletten voorzien
worden buiten naast de drankcontainer.
 Wij werken met het covid safe ticket. Bij de inkom vragen wij je safe ticket en identiteitskaart te laten zien
aan onze vrijwilligers.
Wij hopen dat de werken zo snel mogelijk in orde zijn zodat we optimaal kunnen gebruik maken van de
zaalfaciliteiten. We willen jullie er ook op attent maken dat parkeren op zaterdag betalend is. (Stad Antwerpen)
Alvast bedankt voor jullie begrip!
Omdat AKC/Luma zijn spelers en supporters na een wedstrijd van de fanions uiteraard niet zonder
drankje en hapje wil zetten kan je op zondag 21 november vanaf 17:00 u terecht in onze kantine om na
te kaarten over de wedstrijd en voor een natje en een droogje. Ons aller Franky Van den Berg zal onze
kantine open houden, waarvoor uiteraard weeral onze hartelijke dank.
Pit
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WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK
DATUM

UUR

THUISTEAM

UITTEAM

LOCATIE

20/11/2021

11:30 BORGERHOUT/GW U17 B

AKC/SPARTACUS U17 B

20/11/2021

13:30 SPARTACUS/NDN U11 A

AKC/LUMA U11 A

De Rode Loop

20/11/2021

17:00 KCBJ U19 A

AKC/LUMA U19 A

Sportcentrum De Tumkens

21/11/2021

AKC/LUMA U13 B

Sporthal Plantin Moretus

11:15 BORGERHOUT/GW 2

AKC/LUMA 2

Sporthal Plantin Moretus

21/11/2021

12:30 BORGERHOUT/GW C

AKC/LUMA C

Sporthal Plantin Moretus

21/11/2021

12:30 GANDA U15 A

AKC/SPARTACUS U15 A

Sporthal Hekers

21/11/2021

12:45 VOORWAARTS U13 A

AKC/LUMA U13 A

Sportcomplex De Nachtegaal

21/11/2021

14:00 BORGERHOUT/GW B

AKC/LUMA B

Sporthal Plantin Moretus

21/11/2021

15:45 BORGERHOUT/GW A

AKC/LUMA A

Sporthal Plantin Moretus

21/11/2021

16:00 ASKC U15 B

AKC/SPARTACUS U15 B

Sporthal Vordesteyn

21/11/2021

9:00 BORGERHOUT/GW U13 B

Sporthal Plantin Moretus

Spreuk van de Weuk:
Eindelijk (valse) start zaalseizoen,
(Want) ’t is in ‘t verlengd weekend te doen!
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Berichtjes
Data lopend seizoen
04/12/21: Sinterklaasfeest
05/03/22: Carnaval
26/27/28/05/22: jeugduitstap
Datum combi-tornooi en eindeseizoensviering werd nog niet vastgelegd

AKC/Luma/Spartacus-jeugd oefent bij Top Arnemuiden
Vorige week zaterdag trokken onze 4 oudste jeugdploegen over de grens naar het sympathieke Top Arnemuiden.
Het werd een aangename, leerrijke dag. Onze U13 verloren met 12-9 tegen een iets jongere tegenstander die wel
naar een lagere paal mocht gooien. Ook onze U17 moest zijn meerdere erkennen in de Nederlanders. De U15 en
U19 behaalden knappe overwinningen.

Kledij
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts,
sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken, regenvestjes,
handdoeken, toilettassen, trollies en turnzakken bestellen bij Anneke Van Peteghem
op anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen kan ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn
mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost
€5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Luma-catalogus.
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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Winter-en zaalprogramma voor U7, U9: seizoen 2021-2022

wie
U7
U9
U11

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

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

Wij verwachten onze jongste korfballertjes steeds tijdig aanwezig in sportkledij. Zie hieronder voor het schema:
ploeg
U9
U9
U7

wo
18u00- 19u30

za
11u00-13u00
14u00-15u00

waar
Ertbrugge zaal
PIVA zaal
Op AKC indien het weer het toelaat

bijzonderheid
Vanaf 11/11
Vanaf 12/11
Vanaf 6/11

Of
13u00-14u00
Of
14u00-15u00

Bij heel slecht weer (coaches verwittigen telkens)
Gymzaal SB de Kangoeroe
Ruggeveldlaan 699 te 2100 Deurne

Vanaf 6/11
Vanaf 12/11

-

In deze zalen is geen cafetaria, wel kleedkamers.

-

Wedstrijdjes voor U7, U9 en U11 zullen apart in onze jeugdflitsen verschijnen, dus wekelijks nakijken.
Vermits we met zoveel U7 en U9 spelertjes zijn zullen de coaches telkens spelers aanduiden die wedstrijden
spelen of trainingen bijwonen.

-

Voor U7 wachten we een beetje af wat de verdere /03atregelen zijn ivm Covid-9 en de weersomstandigheden of
er in de zaal of op AKC wordt getraind
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datum
Wo 10/11
Za 13/11
Wo 17/11
Za 20/11
Wo 24 /11
Za 27 /11
Wo 1 /12
Za 4 /12
Wo 8 /12
Za 11 /12
Wo 15 /12
Za 18 /12
Wo 22 /12
Za 25 /12
Wo 29 /12
Za 31 /12
Zo 1 /01
Wo 5 /01
Vr 7 /01
Za 8 /01
Wo 12 /01
Za 15 /01
Wo 19 /01
Za 22 /01
Wo 26 /01
Za 29 /01
Wo 2 /02
Za 5 /02
Wo 9 /02
Za 12 /02
Wo 16 /02
Za 19 /02
Wo 23 /02
Za 26 /02
Wo 2 /03
Za 5 /03

wat
Eerste zaaltraining
Play2Score op Boeckenberg (U7 om 9u10 en U9 om 10u30) en training op AKC
Zaaltraining
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Sinterklaasfeest op AKC: aparte info via de flitsen, geen training voor
U7, wel inschrijven voor Sinterklaasfeest
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches
Vrolijk kerstfeest , geen training
Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches
Oudjaar, geen training
Gelukkig nieuwjaar
Training zaal
Nieuwjaarsreceptie op AKC, aparte info via flitsen, voor deelname
inschrijven verplicht
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Carnaval op AKC
Aparte info via de flitsen
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Training zaal
Training zaal
Training veld of zaal
Laatste zaaltraining
We keren allen terug om op het veld te trainen

U9
U9 en U7
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U9 en U7
U9
U9 en U7
U9
leden +
ouders
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U7, U9, U11
+jongere
kinderen
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U9
U7
U9
U7, U9, U11

Namens de coaches, Agnes
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Wat is dat daar allemaal op AKC/Luma?
Van U7 tot en met U9 roept iedereen hoera!
Zaterdag 4 december is iedereen blij,
Alle kindjes staan in de rij.
Want Sinterklaas en zijn zwarte Pieten,
Hebben pakjes voor de AKC/Luma-deugnieten.
Ouders, breng snel via Twizzit je gegevens binnen.
Dan kan de JEC aan de voorbereiding beginnen.
Zaterdag 4 december komt Sinterklaas naar AKC/Luma.
Alle U7 en U9 worden hierbij uitgenodigd, maar ook alle kindjes van 0 tot en met 7 jaar die familie
(broertje, zusje, ouders, grootouders) hebben die lid zijn van AKC/Luma. Sint en Piet verwachten
jullie in ons clubhuis vanaf 14u00. Ouders en grootouders zijn welkom om er samen met hun kleine
spruiten een gezellige namiddag van te maken.
De Sint brengt pakjes mee voor alle kindjes maar vraagt wel aan de
ouders om een beetje te helpen bij het bepalen van de keuze. De Pieten
zijn nu al bezig met alles klaar te zetten en zouden graag zo snel mogelijk
willen weten wat ze voor de AKC/Luma-kindjes moeten meebrengen.
Mama of papa, zorg dat je kindje in het grote Sinterklaasboek komt door
de gevraagde info via Twizzit in te vullen
Graag vóór 19 november aub.

Volgende info wordt gevraagd via Twizzit op onderstaande link: naam, geboortedatum, lid van AKC/Luma of
familie van een AKC-er, positieve en negatieve kanten en interessepunt speelgoed.

https://app.twizzit.com/v2/public/form/3ea3c1853bb3f02a142d4ad54c5a0e11

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Zaterdag 13 november 2021

Play2Score op Boeckenberg

09u10: U7
De spelers worden aangeduid door de jeugdleiders via WhatsApp.
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70

10u30: U9
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 aanvang, klaar op Boeckenberg
Jeugdleiders: Maite, Debby, Priscilla en Bo
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
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Competitie
11u15: U13 OZ A: AKC/Luma B – KCOV A in zaal Piva
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: 30 min. voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Marc en Jana
zaal: PIVA Provinciaal Instituut Desguinlei, 2018 Antwerpen
14u00: ChallengeB – U11 zaal: AKC/Luma – Leuven A in Boeckenberg sportcenter
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Nyang'a Astrid, Rampaert Iebe, Struyf Willa
Bijeenkomst: 30 min. voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Jens en Sandra
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
15u30: Topleague U13: AKC/Luma A – Ganda A in Boeckenberg sportcenter
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: 30 min. voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Marc en Jana
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70

Zaterdag 13 november 2021

Competitie

09u30: U15 AFD 2C: AKC/Luma/Spartacus B - Kwik B in Boeckenberg sportcenter
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
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld.
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
11u00: Promoleague U15 A: AKC/Luma/Spartacus A - Neerlandia A in Boeckenberg sportcenter
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
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld.
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
12u15: Promoleague U17 A: AKC/Luma/Spartacus – Kwik B in Boeckenberg sportcenter
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: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal
Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
14u00: Topleague U19 1: AKC/Luma – Vobako A in Boeckenberg sportcenter
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 en Bjorn
zaal: Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70
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AKC-jeugd organiseert

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

We stellen dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

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

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

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

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

Assortimentsdoos Koffie:

bladerdeegkoekjes 200 gr

krokante rolletjes 2 x 90 gr

frangipanes 200 gr

Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:

Carré Confituur 47g x 4

Frangipane 50g x 5

Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)

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

-

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