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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – VOORWAARTS A: 22 – 18 
SPANNEND TOT OP HET EINDE MAAR FANIONS 

HOUDEN DE PUNTEN VERDIEND THUIS 
 

Aanval: Sayer (3) – Jarre (9) – Shari (1) – Eline (1) 
Verdediging: Jari (1) – Lars (3) – Maite (1) – Thalia (1)  
Ingevallen: Siebe (2) 
Scheidsrechters: Miguel Wensma – Tom Vlaminck (uitstekend!) 
 

Doelpunten 
 

2 00 01 Christoph Hellemans Stip  1 11 10 Jens Vogels Schot 

3 01 01 Sayer Schot  2 12 10 Jarre Schot 

3 01 02 Lauren Dennis Schot  4 12 11 Lauren Dennis Schot 

4 02 02 Lars Inloop  7 12 12 Lauren Dennis Schot 

5 03 02 Jarre Schot  8 13 12 Jarre Schot 

7 04 02 Jarre Schot  9 14 12 Jarre Schot 

8 05 02 Maite Schot  12 14 13 Liam Van Hoof inloop 

9 05 03 Brice Mardesson Stip  12 15 13 Thalia Schot 

10 05 04 Jens Vogels Schot  12 15 14 Jens Vogels Schot 

10 06 04 Jarre Inloop  13 16 14 Sayer Wegtrekker 

11 07 04 Lars Schot  14 16 15 Brice Mardesson Achter korf 

13 07 05 Liam Van Hoof Schot  14 16 16 Liam Van Hoof Schot 

13 08 05 Jarre Schot  14 17 16 Eline Stip 

14 08 06 Loos Elin Schot  15 18 16 Jarre Schot 

19 09 06 Lars Schot  17 18 17 Lauren Dennis Vrijworp 

19 09 07 Lauren Dennis Inloop  18 19 17 Siebe Achter korf 

22 09 08 Christoph Hellemans Vrijworp  20 20 17 Shari Inloop 

22 10 08 Jarre Stip  24 21 17 Sayer Korte kans 

23 11 08 Jari Schot  25 21 18 Lauren Dennis Stip 

24 11 09 Liam Van Hoof Schot  25 22 18 Siebe Schot 
 

Na een coronabreak van twee weken vreesden we dat het overlegcomité ook nu weer roet in het eten zou komen 
strooien en de indoor sporten zou verbieden. Gelukkig zegevierde deze keer het gezond verstand en werd er beslist 
om toch te laten sporten maar dan zonder publiek, een regel waar we ons kunnen in vinden. 
Om ook onze supporters iets te bieden werd er beslist om een livestream op te zetten en dankzij onze goede 
vrienden van Voorwaarts lukte dat uitstekend en hebben heel wat AKC-ers de wedstrijd live op TV-scherm 
kunnen volgen op AKC, in de Boeckenberg Foyer of in hun huiskamer. De livestream was knap!  

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

  
Nummer 17                                  Jaargang  98                        6 december 2021  
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We moeten winnen 
Na twee weken zonder korfbal vroegen we ons af hoever onze spelers gingen staan? Er kwam een bijzonder 
belangrijke wedstrijd aan tegen de groenen uit Edegem. Na een nederlaag tegen Kwik en twee uitgestelde 
wedstrijden wegens corona tegen Borgerhout/GW en Meeuwen bengelden we op de laatste plaats van het 
klassement. Er moest dus gewonnen worden, want met de verplaatsing naar Floriant en de komst van 
Boeckenberg voor de boeg is het niet evident om zomaar punten te sprokkelen. Bovendien heeft Voorwaarts twee 
ex-AKC-coachen in de rangen die uiteraard onze ploeg door en door kennen. Aan Jan en Co om de gepaste tegenzet 
te vinden. 
 
Stroef begin maar we lopen wel uit 
We zagen een aarzelend begin waarin twee keer op achterstand kwamen met eerst een stip en dan het eerste van 
zes doelpunten van de nog steeds uitstekend spelende Lauren Dennis, die haar vorm van tijdens de EK-campagne 
duidelijk nog niet kwijt is. Gelukkig konden we telkens direct antwoorden en zelfs uitlopen langs Sayer, Lars, 
Maite en een formidabele Jarre (2) die ons na 8 minuten op een 5 – 2 voorsprong brachten. We dachten dat we 
gelanceerd waren maar we vergaten de kloof te maken, wat Voorwaarts de kans gaf om aan te klampen. 
 
Kloofje blijft behouden tot aan de rust 
Voornamelijk langs Jarre (die in de eerste helft al 5 van zijn in totaal 9 treffers had binnen geprikt) konden we een 
kleine kloof houden tot aan de rust. Hij ontpopte zich zonder meer tot dé man van de wedstrijd en haalde gans zijn 
arsenaal boven met doorlopers, korte kansen en verre loeiers, bovendien deed hij het ook reboundend en 
verdedigend fantastisch. Laat ons stellen dat we ons gelukkig prijsden dat we onze topschutter binnen de rangen 
hadden. Met een 9 op 19, een afwerkingspercentage van 47 %, leek hij wel van een andere planeet te komen. Even 
meegeven dat hij uitstekend gesteund werd door zijn compagnons Shari en Eline, die ook nog beiden hun 
doelpunten meepikten en een weer geweldig reboundende Sayer, die ook nog tekende voor enkele sublieme 
doelpunten, die allen hij kan maken (hoewel de treffers van Jens Vogels er zeker ook mochten zijn). 
 

Voorwaarts knokt zich terug in de wedstrijd 
We geraakten in de tweede helft niet weg en de kloof werd nooit groter dan twee doelpunten. We voelden de bui al 
hangen en in minuut 15 was het zover, de jonge Liam Van Hoof bracht voorwaarts langszij (16 – 163) en alles was 
te herdoen. Lars had in de eerste helft al drie keer gescoord, maar vond in de tweede helft de mand niet meer en 
werd vervangen door Siebe, aanvankelijk lukte dat nog niet echt maar na een korte inspeelperiode kwam Siebe 
beter en beter in de wedstrijd, begon uitstekend te rebouden en gooide er uiteindelijk toch nog twee binnen 
(waarbij de 19 – 17 van achter de korf een hele belangrijke was). Ook in dit vak scoorden de dames er elks eentje 
en ook die beide treffers waren bijzonder nuttig. Thalia scoorde direct achter de 14 – 13 aansluitingstreffers van 
Voorwaarts en na de 16 – 16 stelde Eline ogenblikkelijk orde op zaken om bij de eerstvolgende kans meteen de 
bordjes te verhangen naar 17 – 16. Jari speelde als vanouds een schitterende partij onder de korven maar vond 
zijn schot niet, onze lange heeft natuurlijk andere kwaliteiten dan alleen maar scoren en die werden volledig 
benut! 
 

En de punten… die blijven verdiend bij de thuisploeg 
Uiteindelijk stonden we er als we er moesten staan en met drie treffers op rij van Siebe, Shari en Sayer is de buit 
binnen en kunnen de supporters in de Boeckenberg Foyer en in onze kantine vieren.  
Missie geslaagd: we moesten winnen en dat deden we dan ook om op deze manier terug onder de mensen te 
komen. Hopen nu maar dat er de komende weken geen covid-gevallen meer zijn zodat we de competitie toch nog op 
een fatsoenlijke manier kunnen afwerken. Volgende week gaan we op bezoek bij Floriant en moeten we er alles 
aan doen om de punten mee naar Deurne te brengen. We hebben nog een eitje te pellen met de Stroppen na het 
gestolen punt van enkele weken geleden! 
 

Scheidsrechters: uitstekend 
We kregen beide heren in de veldcompetitie al een keertje en toen was het goed, nu was het uitstekend! Geen 
poespas, niet teveel tierlantijntjes, alles duidelijk en volgens dezelfde regels gefloten langs beide kanten. Kortom: 
voortreffelijk. Als de ene zich op een zeldzaam foutje liet betrappen werd dit onmiddellijk door de andere 
rechtgezet en ook hier geen gezever, direct toegeven yep kan zijn ik was misschien verkeerd en we zetten het 
gewoon recht. Klasse! Dit was een verademing! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Met de trommels voor de stream-TV, 

’t was leuk, maar … de buren waren niet tevree !! 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 
 

20:45 u: FLORIANT A - AKC/LUMA A  (Sporthal Ter Wallen) 

18:45 u: FLORIANT B - AKC/LUMA B  (Sporthal Ter Wallen) 
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 
 

17:15 u: FLORIANT  C - AKC/LUMA C  (Sporthal Ter Wallen) 
De Pauw Anthe - Merckx Jana - Peeters Steffi - Rottiers Jade - Sporen Nikki 
Deloffer Jenthe - Harrus Wim - Mertens Peter - Van den Dycke Levi - Van Herck Robbie - Verbruggen Pieter-Jan 
 

ZONDAG 12 DECEMBER 2021 
 

11:45 u: CATBA 2 - AKC/LUMA 2  (Sporthal Plantin Moretus) 
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  
 

 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag was er ons Sinterklaasfeest. Van ’s morgens vroeg waren al hel wat medewerkers in de weer om de 
tenten te zetten en alles klaar te stomen voor een heerlijk Sintfeest. Liefst 63 kindjes (een absoluut record) waren 
ingeschreven en kwamen hun cadeautjes ophalen op AKC. De Sint en zijn roetpieten waren van de partij en alles 
werd coronaproof georganiseerd. Ouders en grootouders zaten buiten in tenten, de kindjes werden binnen 
ontvangen bij de Sint. Onze Evenementencel had er alles aan gedaan om het iedereen naar zijn zin te maken en 
we willen hen dan ook van harte danken voor de vlekkeloze organisatie. 
Franky en Pat hadden voor heerlijke soep gezorgd waaraan de aanwezigen zich, samen met de jenevers hebben 
kunnen verwarmen, hoewel het van temperatuur in de buitenten nog goed meeviel. W willen ook Kitty Palmaerts 
(van Bake&Cook) hartelijk danken voor haar hulp bij de sponsoring via firma Metro van de snoepzakjes voor onze 
kindjes. 
Nadien had Franky ervoor gezorgd dat je kon genieten van spaghetti en naar de livestream van de wedstrijden B 
en A kon kijken in onze kantine. De opkomst was misschien wat magertjes maar zij die er waren zagen dat het 
goed was en dat dit misschien nog eventjes moet groeien. 
Livestream 
Omdat we onze AKC-ers niet zonder korfbal willen zetten in deze moeilijke periode hadden we zaterdag een 
livestream opgezet om de beelden van onze B-ploeg en A-ploeg live te streamen. 
Livestream: het is nieuw, niemand wist of alles naar wens zou verlopen, maar we kunnen jullie garanderen dat 
alles OK was. De start met de B-ploeg verliep nog wat moeizaam, de wedstrijd van onze A-ploeg kwam vlekkeloos 
in beeld. 
We willen langs deze weg het team van Voorwaarts dat zorgde voor de livestream (Rob, Nick en Yves) van harte 
danken. Toby De Prins heeft heel dit gebeuren voor ons op de voet gevolgd en zal er in de toekomst proberen voor 
te zorgen dat wijzelf die livestream kunnen verzorgen. We hebben daar nog hel wat materiaal voor nodig en zullen 
dit maandag a.s. in onze raad van bestuur bespreken. Met dank bij voorbaat aan Toby die zich hiervoor wil 
inzetten. 
Gezocht: vrijwilligers die zich willen bezig houden met de livestream 
Zoals gezegd zal Toby de livestream trekken maar we zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers die een beetje op de 
hoogte zijn van computers en opnames om ons hierin te ondersteunen. We willen hier een heus livestreamteam 
opzetten, zodat we wekelijks de wedstrijden kunnen uitzenden, ook de meeste andere topleagueclubs zetten dit op! 
Ook iemand die kan filmen is van harte welkom. We hebben al een vrijwilliger die de B-ploeg wil doen: Danny 
Nevejans, waarvoor nu al onze hartelijke dank. 
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Sportief 
De U11 speelden niet, de U13 B-tjes wonnen makkelijk met 7 – 3 van Rijko, de U13 A speelden een sterke partij 
tegen Sikopi en wonnen met 11 – 6. Daarna was het de beurt aan AKC/Luma 2 die met b13-3 de maat namen van 
Sikopi. Onze B-ploeg verloor in extremis met 14-15 van Voorwaarts, die had niet gehoeven mits wat meer 
koelbloedigheid. Er werd op 50 minuten zuivere speeltijd slechts 68 keer naar de mand gegooid, te weinig! Het 
percentage is degelijk (21 %) maar kwam er vooral door de 1 op 1 van Kevin, de 5 op 16 van Demy en de 3 op 5 van 
Siebe. Meer naar kansen gaan is hier noodzakelijk. Volgende week krijgen we de kans om revanche te nemen 
tegen Floriant. 
Onze A-ploeg deed het uitstekend en wist onder impuls van een onstuitbare Jarre de punten thuis te houden. 
Volgende week gaan we naar Floriant en we doen er best aan om ook daar ons beste beentje voor te zetten om mee 
te strijden voor de kruisfinaleplaatsen. 
Zondag waren er uitgestelde wedstrijden voor de U15A en de U17 en kwamen dus enkel de U15B en de U19 aan 
spelen toe. De U15 B wonnen met 13 – 8 van Rijko en bij de U19 bleek dat er aan onderschatting werd gedaan. We 
gingen helemaal niet zomaar eventjes dat varkentje wassen, de ploeg van Voorwaarts was te sterk en won met 23 
– 27. Een goede wedstrijd om te bewijzen dat we niet onaantastbaar zijn  en dat we met beide voetjes op de grond 
moeten blijven en zeker geen vrijgeleide krijgen naar de titel, er zijn nog andere ploegen in het spel, waarvan 
Voorwaarts er zeker een is. Vanaf volgende week terug alle neuzen in dezelfde richting en ervoor zorgen dat we 
niet gaan zweven, we zijn er nog lang niet! 
 

2. KANTINE OPEN TIJDENS ZAALCOMPETITIE  
Tijdens de zaalcompetitie zal onze kantine alle zondagen geopend zijn vanaf 14.00 u tot 18.00 u. Let op de 
geldende maatregelen van de overheid, de maatregelen voor de horeca zijn in onze kantine van toepassing!  
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 ons duo-darttoernooi. Het schema 
voor volgende zondag vind je verder in deze Flitsen. 

Franky en Pit 
 

3. DUO-DARTTOERNOOI  
Ons duo-darttoernooi ging zaterdag jl van start en er werden al enkele spannende wedstrijden genoteerd. Volgende 
zondag (12/12) staan volgende wedstrijden op het programma: 
14:50 u: Double Trouble (Jens en Nick) – The Winner Takes it All (Pat en Pit) 
15:40 u: De Blondies (Pris en Sarah) – Jwas en Muke (Agnes en Muke) 
16:30 u: Jwas en Muke (Agnes en Muke)– Tant Gi & Friends (Georette en Shayne) 
17:20 u: De Blondies (Pris en Sarah) – The Winner Takes it All (Pat en Pit) 
 
De stand na 2 speeldagen: 
1. Tant Gi & Friends (Georgette en Shayne): 8 punten 
2. The Winner Takes It All (Pat en Pit): 2 punten 
    Double Trouble (Jens en Nick): 2 punten 
    De Blondie (Sara en Pris): 2 punten 
    Jwas & Muke (Agnes en Muke): 2 punten 
6. The Two F’s (Franky en Franky): 0 punten 
 
Uitslagen na de wedstrijden doorgeven aan Pit via patrick.van.dyck@gmail.com aub. 
 

4. LOTTO 
Nummer: 13 
Winnaars: Eddy Van Hoof en Marc Bocxstael 
 

5. 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 
 

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

Pit 
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7. DE SINT OP AKC 
Dikke bravo aan onze JEC ( Jeugd Evenementen Cel ) voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement. 
Wat was nu de bedoeling? Oorspronkelijk gingen we eerst een animatie brengen voor onze jongste spelertjes. Alles 
was reeds in kannen en kruiken…den Tjer in grote forme …en toen kwam dat lelijke beest ( lees Covid-19 ) eraan. 
Daar er slechts!!!!! 63 kinderen hadden ingeschreven , tel daarbij van elk kind minstens 1 ouder en 1 grootouder, 
alle organisatoren …dan kwamen we aan een 200-tal AKC-ers die uiteraard niet in onze Chalet binnen konden…. 
Echter, flexibel zoals onze JEC is zochten ze naar noodoplossingen.   
 

Zaterdagochtend rond 9u00: onze JEC en enkele vrijwilligers stelden enkele grote tenten op, voorzien van 
zitplaatsen en vuurtjes, want niet alleen Corona was de spelbreker, ook de weersomstandigheden waren ronduit 
afschuwelijk. De chalet werd nog versierd, de Sint bracht reeds alle geschenkjes, de troon stond klaar, ouders 
werden verwend met hamburgers, hotdogs, uiensoep, jeneverbar en rond 14u00 drentelden alle jongeren in en 
rond onze chalet. Vol spanning, want wanneer zou hij komen, zouden er Zwarte Pieten bij zijn, wat zou er in het 
grote boek staan…het bleef verrassend…  
 

En toen, ja toen arriveerde de oude man met zijn zwarte knechten (lees helpers). Idereen dolblij, de ene wat banger  
dan de andere, maar in elk geval, toen de Zwarte Pieten met snoepjes begonnen te werpen was de spanning voorbij 
en kon de Sint aan een 3 uur durend vertelmoment voor elk kindje beginnen. Telkens kwam er 1 kindje met zijn 
ouder binnen en ging bij de Sint op een bankje zitten (corona gaf geen contact met de Sint) waarop  de Sint voorlas  
uit het grote boek. De Zwarte Pieten zorgden ervoor dat elk spelertje onder de 9 jaar een gevuld snoep en 
fruitszakje kregen en uiteraard ook een mooi geschenk…. dankjewel Sinterklaas! 
 

Enkele liedjes werden gezongen om de tijd een beetje te doden, de Zwarte Pieten waren in grote vorm…. want we 
moesten nu eenmaal lang wachten voor we aan de beurt kwamen….. Gelukkige gezichtjes te zien van alle 
aanwezigen, zelfs diegenen die tot het laatst moesten wachten! 
 
De Sint en zijn Pieten namen afscheid, hopelijk zien we hen terug volgend jaar onder andere en meer gunstige 
omstandigheden terug. 
 
Toen kwam de JEC weer in actie: alle tenten moesten terug afgebroken worden, een huzarenstukje dat door hen 
en weer enkele vrijwillige ouders tot in de puntjes werd uitgevoerd… dankjewel helpers. 
Toen was er de overgang naar de livestream van onze eerste ploeg. De Franky zorgde voor “Spaghetti à la Franky” 
en frietjes met vol-au-vent voor de liefhebbers. Een 25-tal aanwezigen supporterden samen met een drankje onze 
spelers naar de overwinning.  Jiepie, gewonnen. Onze mascotte, lees de Ferre Van Hoof werd nog in de bloemetjes 
gezet! 
 
Oef! Het is alweer voorbij…. leve Sinterklaas in 2022…. en ….. dankjewel aan alle helpers. 

Agnes 
 
8. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 
 
 

 

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 
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9. 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 
 

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

Pit 
 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

18/12/2021 0:00 AKC/LUMA C VRIJ Geen 

18/12/2021 13:00 AKC/LUMA U13 B THE VIKINGS U13 A Boeckenberg Sportcentrum 

18/12/2021 14:00 AKC/LUMA U11 SCALDIS U11 Boeckenberg Sportcentrum 

18/12/2021 15:30 AKC/LUMA U13 A BOECKENBERG U13 A Boeckenberg Sportcenter 

18/12/2021 16:45 AKC/LUMA 2 SCALDIS 2 Boeckenberg Sportcenter 

18/12/2021 18:30 AKC/LUMA B BOECKENBERG B Boeckenberg Sportcenter 

18/12/2021 20:30 AKC/LUMA A BOECKENBERG A Boeckenberg Sportcenter 

19/12/2021 9:30 AKC/SPARTACUS U15 B VOORWAARTS U15 B  Boeckenberg Sportcenter 

19/12/2021 11:00 AKC/SPARTACUS U15 A BOECKENBERG U15 A Boeckenberg Sportcenter 

19/12/2021 12:15 AKC/SPARTACUS U17 B VOBAKO U17 B  Boeckenberg Sportcenter 

19/12/2021 14:00 AKC/LUMA U19 A BOECKENBERG U19 A Boeckenberg Sportcenter 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op Carine.Duchesne@outlook.com 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

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

Sinterklaas 
Dikke bravo aan onze JEC ( Jeugd Evenementen Cel ) voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement. 
Wat was nu de bedoeling? Oorspronkelijk gingen we eerst een animatie brengen voor onze jongste spelertjes. Alles 
was reeds in kannen en kruiken, den Tjer in grote form en toen kwam dat lelijke beest (lees Covid-19) eraan. Daar 
er slechts!!!!! 63 kinderen hadden ingeschreven, tel daarbij van elk kind minstens 1 ouder en 1 grootouder, alle 
organisatoren, dan kwamen we aan een 200-tal AKC-ers die uiteraard niet in onze Chalet binnen konden. Echter, 
flexibel zoals onze JEC is zochten ze naar noodoplossingen.  
Zaterdagochtend rond 9u00: onze JEC en enkele 
vrijwilligers stelden de grote tenten op, voorzien van 
zitplaatsen en vuurtjes, want niet alleen Corona was de 
spelbreker, ook de weersomstandigheden waren ronduit 
afschuwelijk. De chalet werd nog versierd, de Sint 
bracht reeds alle geschenkjes, de troon stond klaar, 
ouders werden verwend met hamburgers hotdogs, 
uiensoep, jeneverbar en rond 14u00 drentelden alle 
jongeren in en rond onze chalet. Vol spanning, want 
wanneer zou hij komen, zouden er Zwarte Pieten bij zijn, 
wat zou er in het grote boek staan, het bleef verrassend. 
En toen, ja toen arriveerde de oude man met zijn zwarte 
knechten (lees helpers) iedereen dolblij, de ene wat 
banger dan de andere, maar in elk geval, toen de Zwarte 
Pieten met snoepjes begonnen te werpen was de 
spanning voorbij en kon de Sint een 3 uur durend 
vertelmoment voor elk kindje brengen. Telkens kwam er 
1 kindje met zijn ouder binnen en ging bij de Sint op een 
bankje zitten (corona gaf geen contact met de Sint) 
waarop  de Sint voorlas  uit het grote boek. De Zwarte Pieten zorgden ervoor dat elk spelertje onder de 9 jaar een 
gevuld snoep en fruitzakje kreeg en uiteraard ook een mooi geschenk. Dankjewel Sinterklaas!!!! 
Enkele liedjes werden gezongen om de tijd een  beetje te doden, de Zwarte Pieten waren in grote form want we 
moesten nu eenmaal lang wachten voor we aan de beurt kwamen. Tof om die gelukkige gezichtjes te zien van alle 
aanwezigen, zelfs diegene die tot het laatst moesten wachten!!!! 
 
De Sint en zijn Pieten namen afscheid, hopelijk zien we hen terug volgend jaar onder andere meer gunstige 
omstandigheden. 
 
Toen kwam de JEC weer in actie: alle tenten moesten terug afgebroken worden, een huzarenstukje dat door hen 
en weer enkele vrijwillige ouders tot in de puntjes werd uitgevoerd. Dankjewel helpers. 
Dan de overgang naar de livestream van onze eerste ploeg. De Franky zorgde voor “Spaghetti ala Franky” en  
frietjes met vol-au-vent voor de liefhebbers. Een 25-tal aanwezigen supporterden samen met een drankje onze 

JEUGDFLITSEN 
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Spelers naar de overwinning toe. Jiepie, gewonnen. Onze mascotte, lees de Ferre van Hoof werd nog in de 
bloemetjes gezet!!!! Oef!!! Het is alweer voorbij. Leve Sinterklaas in 2022 en dankjewel aan alle helpers. 
Agnes 

 
 
Voor alle foto’s van 
onze 
Sinterklaasnamiddag, 
kijk op facebook bij 
jeugd-AKC 
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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 en  regenvestjes, 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/ 

 
 
 
 
 
 
 
Koekjesverkoop 
 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De tweede bestellingen 
moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (Carine.Duchesne@outlook.com) ten laatste op zondagavond 13/03. Je kan 
ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit op 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265. 
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. De leveringen zullen gebeuren in 
het WE van 26 en 27 maart. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze 
jeugduitstap. 
 

Winter- en zaalprogramma voor U7, U9: seizoen 2021-2022 
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wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jarigen Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jarigen Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-jarigen 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 wo za waar bijzonderheid 
U9 18u00- 19u30  Ertbrugge zaal Vanaf 11/11 
U9  11u00-13u00 PIVA zaal Vanaf 12/11 
U7  14u00-15u00 

 
 
 
13u00-14u00 
Of 
14u00-15u00 

Op AKC indien het weer het toelaat 
 
Of  
 
Bij heel slecht weer  (coaches verwittigen telkens) 
Gymzaal SB de Kangoeroe 
Ruggeveldlaan 699 te 2100 Deurne 

Vanaf  6/11 
 
 
 
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 

 

datum wat  
Wo 8 /12 Training zaal U9 
Za 11 /12 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 15 /12 Training zaal U9 
Za 18 /12 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 22 /12 Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches U9 
Za 25 /12  Vrolijk kerstfeest , geen training U9 en U7 
Wo 29 /12 Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches U9 
Za 31 /12 Oudjaar, geen training U9 en U7 
Zo 1 /01 Gelukkig nieuwjaar  
Wo 5 /01 Training zaal U9 
Vr 7 /01 Nieuwjaarsreceptie op AKC, aparte info via flitsen, voor deelname 

inschrijven verplicht  
leden + 
ouders 

Za 8 /01 Training of wedstrijd zaal 
Training of wedstrijd  veld of zaal 

U9 
U7 

Wo 12 /01 Training zaal U9 
Za 15 /01 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9  
U7 

Wo 19 /01 Training zaal U9 
Za 22 /01 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 26 /01 Training zaal U9 
Za 29 /01 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 2 /02 Training zaal U9 
Za 5 /02 Carnaval op AKC 

Aparte info via de flitsen 
U7, U9, U11 
+jongere 
kinderen 

Wo 9 /02 Training zaal U9 
Za 12 /02 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 16 /02 Training zaal U9 
Za 19 /02 Training of wedstrijd zaal 

Training of wedstrijd  veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 23 /02 Training zaal U9 
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Za 26 /02 Training of wedstrijd zaal 
Training of wedstrijd  veld of zaal 

U9 
U7 

Wo 2 /03 Laatste zaaltraining U9 
Za 5 /03 We keren allen terug om op het veld te trainen U7, U9, U11 

 

Namens de coaches, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 11 december 2021 

Competitie 
9u30: Topleague U13: Vobako A - AKC/Luma A in Sportcentrum Tielenhei 
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: Sportcentrum Tielenhei, Prijstraat, 68 2460 Tielen Tel.: 014 55 31 71 
 

10u00: ChallengeB – U11 zaal: Hoevenene A - AKC/Luma in zaal Attenhoven 
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: Sporthal Attenhoven, Kerkstraat, 87 2940 Stabroek   
 

13u45: Promoleague U15 A: Floriant A - AKC/Luma/Spartacus A in Sporthal Ter Wallen 
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: Sporthal Ter Wallen, Sportstraat, 1 9820 Merelbeke  Tel.: 09 210 34 00 
 

15u45: Topleague U19 1: Floriant A - AKC/Luma in Sporthal Ter Wallen 
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: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Bjorn 
zaal: Sporthal Ter Wallen, Sportstraat, 1 9820 Merelbeke  Tel.: 09 210 34 00 
 

Zondag 12 december 2021 

Competitie 
10u20: Promoleague U17 A: Floriant A - AKC/Luma/Spartacus in Sporthal Ter Wallen 
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: Sporthal Ter Wallen, Sportstraat, 1 9820 Merelbeke  Tel.: 09 210 34 00 
 

10u40: U15 AFD 2C: Lubko A - AKC/Luma/Spartacus B in Gemeentelijke Sporthal Lubbeek 
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: Gemeentelijke Sporthal Lubbeek, Gellenberg, 14 3210 Lubbeek  Tel.: 016 63 29 71 

 

U13 OZ A: AKC/Luma B: deze ploeg is vrij dit WE 
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JEUGDVERSLAGEN 
 

U13A 
 
AKC/Luma - Sikopi : 11 – 6 
 
Na twee opeenvolgende zeges - meer bepaald tegen Voorwaarts en Rijko - kregen we zondag volgens de ranking 
weer één van de mindere opponenten voorgeschoteld. We zijn toch maar best op onze hoede want tegen zulke 
ploegen worden de minste foutjes raar-maar-waar   steeds zwaar afgestraft... 
 
In een zaal die enkel gevuld was met ouders, begeleiders en een referee was de opener voor AKC voorzien met een 
schot van Amy. Niet veel later werd er van vak gewisseld door een knappe (verre) doorloper van Ebe op pas vanuit 
de verdediging. Dit bewijst nog maar eens dat de pas niet steeds vanuit de steun moet komen. De dames van ons 
nieuwe aanvalsvak lieten zich ook niet onbetuigd: Noor speelde zich mooi vrij met een dubbele in- en uitbeweging 
waardoor de dame van Emma moest overnemen. Emma werd als vrije dame aangespeeld en gooide de bal netjes 
binnen. Sikopi scoorde daarop tegen: 3-1. De daaropvolgende 3-2 bracht de spanning weer terug in de wedstrijd. 
Een uitgelokte strafworp van Amy zette zij zelf ook om waardoor we weer eventjes ademruimte kregen. Maar 
Sikopi had een ander scenario voor ogen en scoorde voor de rust nog de aansluiter: 4-3. 
 
Een gretiger AKC nam weer het voortouw in het begin van de tweede helft. Met doelpunten van Noor (ver schot) 
en Liv (inloper) wisten we Sikopi van ons af te schudden. Nog even spartelde Sikopi tegen door een verre "bom" 
door de korf te gooien (6-4). Een doorloper van Noor en een handig doelpuntje van Finn onder de korf wisten we 
dat de wedstrijd gespeeld was: 8-4. Kasper gooide na een mooie actie nog binnen en ook Ebe deed zijn duit in het 
zakje: 10-4. Sikopi gooide zijn vierde ver schot binnen waarna Finn - na onderschepping door Noor - mooi afwerkte: 
11-5. De eer van de laatste treffer was voor Sikopi weggelegd: 11-6. 
 
Laat ons stellen dat dit een mooie overwinning was van onze rode leeuwtjes. Probeer wel niet al te statisch te 
spelen in aanval, zeker als je opponent(e) ervoor kiest om niet voluit te willen verdedigen en opteert om wat af te 
zakken. Zoek uw dame/heer dan zelf meer op om uw actie dieper en korter bij de korf in te zetten. Probeer ook 
meer te lezen wat er in onze aanval gebeurt: indien onze dame/heer in een vrije positie kan aanleggen, moet er 
naar de rebound gelopen worden indien die functie niet ingevuld is. Coach elkaar ook een beetje meer in 
verdediging zodat je weet wat er in je rug gebeurt. Dit kan door "steun" of "ik ben voor" te roepen. Dan weet je of je 
kort moet gaan verdedigen al dan niet. Sikopi scoorde 4 doelpunten van zeer verre afstand, maar bij het coachen 
vanuit de korfzone zou je een beetje meer druk naar onze tegenstrever kunnen zetten, zeker met "kleppers" als 
Vobako en Boeckenberg die in het verschiet liggen...   
 
 

U13B 
 
AKC/Luma B - Rijko C : 7 – 3 
 
Onze B-tjes hebben met 7-3 van van Rijko C gewonnen en staan fier alleen aan de leiding in hun reeks. Helaas heb 
ik hier geen verslagje van door een dochter die zich moet voorbereiden voor de kerstexamens... 
Erik 
 
 

U19 
 
AKC/Luma – Voorwaarts  : 23 - 27 (10-12) 
 
Verdediging: Lotte 0/1 – Kadisha 2/13 – Renzo 4/16 – Brend 6/10 
Aanval: Nina 1/7 – Femke 0/7 – Ernst 6/19 – Vinnie 4/23 
Bank:  Lenthe 0/0 – Kyan 0/3 – Rune 0/1 
 
Wake-up call en eindelijk. Kleine samenvatting van de match. 
We hadden nog niet tegen hen gespeeld en wisten niet goed wat te verwachten. Voorwaarts haalde afwisselende 
resultaten: de ene keer top, de andere keer wat minder dus heel moeilijk in te schatten. 
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Al voor de match was het duidelijk dat wij niet klaar waren zoals wij bijvoorbeeld klaar zijn als het tegen Vobako 
zou zijn geweest. Nonchalante opwarming en veel te zelfverzekerde start met totaal geen drive en vechtlust. 
Slechte passing en een heel sterke start van VW maakte het wel heel snel duidelijk vanaf het begin van de match; 
dit zou een heel moeilijke match worden. 
 
Voorwaarts haalde een heel hoog niveau met een afwerking om U tegen te zeggen. Onze afwerking was ook niet 
slecht, maar dat maakte niet veel uit want verdedigend hadden wij het opnieuw heel moeilijk. 
 
Wij moesten heel snel schakelen met wat wissels om onze slechte start teniet te doen, maar het duurde tot ver in 
de 2de helft eer wij op gelijke hoogte konden komen. Maar vreemd genoeg vanaf het moment dat wij op voorsprong 
kwamen, begonnen wij terug te krasselen. VW knalt snel terug gelijk en loopt opnieuw 2 goals uit. Op het laatst 
wat risico’s waar VW heel slim mee omging en match gespeeld. 
 
Eindelijk worden wij op alle vlakken uitgedaagd. Zowel onze coaches als onze toppers kunnen hier veel van leren. 
Beelden opnieuw bekijken, juiste conclusies trekken naar opstelling en voorbereiding toe en hierop werken naar de 
toekomst zou ik zeggen.   
 
Spijtig dat wij dergelijke matchen veel te weinig hebben in een seizoen want hier wordt iedereen beter van. Ook 
een mooie les voor het verdere verloop van de competitie. Het is duidelijk dat Herentals wel eens heel spannend 
kan worden. 

Succes en stay safe 
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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Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 
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