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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – BOECKENBERG A: 13 – 12 
MET 12 DOELPUNTEN KAN JE NIET WINNEN, MET 13 WEL 

 

Aanval: Jari – Lars (3) – Maite (2) – Ellen  
Verdediging: Sayer (1) – Jarre (2) – Shari (1) – Eline (1) 
Ingevallen: Siebe (1) – Raf (1) 
Scheidsrechters: Meeus - Cleyman 
 

Doelpunten 
 

01 00 Maite Strafworp  07 09 Thijs Thomas Doorloopbal 

01 01 Herthogs Jolien Strafworp  08 09 Lars Doorloopbal 

01 02 Van Gorp Lisa Strafworp  08 10 Herthogs Jolien Schot 

01 03 Van Gorp Lisa Schot  09 10 Shari Schot 

02 03 Maite Schot  10 10 Eline Schot 

03 03 Lars Schot  10 11 Herthogs Jolien Schot 

04 03 Sayer Schot  11 11 Lars Vrije bal 

04 04 De Vogelaere Jordan Strafworp  11 12 Struyf Brent Schot 

04 05 Mathis Tess Schot  12 12 Siebe Strafworp 

04 06 Struyf Brent Schot  13 12 Raf Vrije bal 

05 06 Jarre Schot      
06 06 Jarre Vrije bal      
06 07 Herthogs Jolien Doorloopbal      
07 07 Lars Schot      
07 08 Thijs Thomas Schot      

 

 
Waren we er deze keer wel klaar voor? 
Na de wanprestatie van vorige week waren we benieuwd of we deze week wel bij de les zouden zijn. Met een 2 op 6 
en de komst van Boeckenberg hadden we er geen goed oog in. We weten dat AKC/Luma een eigenaardige ploeg is 
die de ene week alles en de andere week niks kan, maar na de afgang van vorige week hadden we ook daar onze 
bedenkingen bij. Als we de rol vooraan niet wilden lossen moest er gewonnen worden, zoveel was duidelijk. Er zou 
dan ook een heel ander schotpercentage op de borden moeten verschijnen dan de povere 13 % met slechts 12 
doelpunten van tegen Floriant. 
 
Had onze coach alle neuzen terug in de juiste richting gekregen? Hadden we deze keer wel de juiste mentaliteit die 
rood-wit er in het verleden al zo vaak had bovenop gebracht of gingen we voor de tweede keer op rij als lammetjes 
naar de slachtbank. 
Er werd slechts 1 gedwongen wissel uitgevoerd, Ellen kwam in de plaats van de gekwetste Thalia. We waren 
benieuwd wat het zou brengen? 
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Niet om aan te zien 
Na twee treffers vanop de stip binnen de minuut van Maite en een uitstekende Jolien Hertoghs dachten we dat we 
deze keer wel een boeiende en mooie wedstrijd gingen krijgen. Mis poes, AKC/Luma bleef in hetzelfde bedje ziek en 
werkte ook nu weer af aan een abominabel slecht percentage. Alle korte kansen en inlopers werden opnieuw 
vakkundig de nek omgewrongen, er werd naar de lampen gegooid in plaats van naar de mand en ook het spel trok 
op niks. We beklaagden het ons voor de tweede week op rij dat er een livestream was en dat we het de vele kijkers 
(het waren er deze keer weer meer dan 600) moesten aandoen om dit gedrocht te moeten aanschouwen. We hadden 
echter geluk, Boeckenberg was zeker niet beter en bracht er zo mogelijk nog minder van terecht. Nadat we op een 
1-3 achterstand kwamen was er eindelijk even een kleine opflakkering van de onzen en via opnieuw Maite, Lars en 
Sayer kwamen we zowaar na 17 minuten op voorsprong (4 – 3). Het werd daarna een kat- en muisspelletje met 
erop en erover om aan de rust met een schamele 7 – 8 achterstand de pauze in te gaan. 
 
En opnieuw kwamen we die eerste helft niet aan 13 % afwerking. Dramatisch. De kanonnen van onze topschutters 
zwegen nadat we in de eerste helft nochtans aan voldoende kansen (55) geraakten. 
Gelukkig was deze keer de fighting spirit wél aanwezig en wilde iedereen zijn kopje ervoor leggen. We deden het 
verdedigend uitstekend. Jarre hield de irritante topschutter Struyf volledig uit de wedstrijd en Jari deed hetzelfde 
met De Vogelaere, die niet in het stuk voorkwam. Lars deed zijn best maar geraakte niet aan zijn normale 
gemiddelde en Sayer had het niet onder de markt in het ongelijke reboundduel tegen Joppe Bellemans. Hij deed 
het nochtans indrukwekkend goed tegen deze boomlange jongen. 
 
En ook onze dames weerden zich verdedigend als duiveltjes uit een doosje en gaven nooit op. Eline had deze keer 
bijzonder veel pech met haar afwerking maar bleef volhouden en lukte uiteindelijk een belangrijke treffer, Maite 
stond er verdedigend als een rots in de branding en onze kleintjes deden het qua inzet voortreffelijk. 
 
Tweede time niet beter 
We moeten eerlijk zijn en toegeven dat ook de tweede helft ondermaats was qua afwerking. Verdedigend zat langs 
beide kanten alles potdicht en we konden nog maar 33 kansen creëren in die tweede helft, ook dat moet zowat het 
minste zijn geweest dat we ooit presteerden. En toch bleven we bij want ook Boeckenberg knoeide verder en vond 
de korf niet. We hoorden bij de Panters onderlinge frustraties de kop opsteken, waarbij Struyf een hoofdrol opeiste 
en we wisten dat het bij hen niet goed zat en dat we kans maakten om hier onverhoopt met punten weg te komen. 
Het niveau werd er zeker niet beter op maar het bleef spannend tot in de slotfase. Siebe werd ingebracht voor 
Sayer, zette druk naar binnen en mocht naar de stip, waar hij koelbloedig binnen legde. De stand evolueerde zo 
naar een gelijke stand (12 – 12) en alles was voor beide partijen nog mogelijk. 
 
Rafke ontpopt zich tot dé matchwinnaar 
Enkele minuten voor tijd kreeg Rafke de kans om zich te bewijzen. Hij kwam in voor Lars. Al wekenlang speelt hij 
de pannen van het dak in de B-ploeg en nu was eindelijk zijn “moment de gloire” aangebroken. “Mister Cool” kwam 
in en het werd meteen duidelijk dat dit positief zou uitpakken. Heel de bank en ook wijzelf hadden er een goed 
gevoel bij met onze joker tussen de lijnen. Enkele mooie kansen werden nog nipt gemist maar dan kwam hij op de 
vrijworplijn. IJzig kalm legde hij onder de korf met één handje binnen en met minder dan twee minuten op de klok 
zagen we het helemaal zitten want plots stonden we met 13 – 12 aan de leiding. 
Struyf kreeg nog twee vrijworpen aan de andere kant, miste ze gelukkig allebei, Sayer was in de rebound te sluw 
voor Bellemans, bal naar de andere kant en AKC/Luma speelde tactisch perfect de wedstrijd uit. Bloed, zweet en 
tranen had het gekost, maar de vreugde bij het eindsignaal sprak boekdelen! Deze zege hadden we nodig om rustig 
de eindejaarsdagen in te gaan en om zicht op de kruisfinales te houden. 
 
13 doelpunten en winnen, wie doet het na 
Schreven we vorige week nog dat je met 12 doelpunten in de zaal nooit een wedstrijd kunt winnen, dan probeerden 
onze spelers deze week het tegendeel te bewijzen, ze  slaagden er net niet in, je hebt dus wel degelijk minimum 13 
goals nodig om een wedstrijd te winnen . 
 
Rust nemen, batterijtjes terug opladen en vanaf 8 januari terug knallen 
We moeten nu even de tijd nemen om van deze zege en de eindejaarsperiode te genieten en er dan terug te staan 
wanneer het nodig is want er komen na nieuwjaar drukke tijden aan. Op vrijdagavond 7 januari hebben we de 
nieuwjaarsreceptie van AKC/Luma (we raden jullie aan om toch tijdig naar huis te gaan en alcohol zoveel mogelijk 
te vermijden, op zaterdag 8 januari moeten we namelijk thuis Putse eronder houden en op woensdag 12/1 gaan we 
op bezoek bij Meeuwen in Kwik Indoor om daar de uitgestelde wedstrijd in te halen en dan is er op zaterdag 15/1 
de levensbelangrijke wedstrijd op Kwik. Het wordt dus een drukke januarimaand. We wensen iedereen alvast 
prettige feestdagen toe! 
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Scheidsrechters 
De heren Meeus en Cleyman waren redelijk, maar we willen hen toch aanraden zich enkel en alleen bezig te 
houden met de wedstrijd zelf en niet met supporters of verantwoordelijken die in de zaal zitten. Je maakt je zeker 
niet populair door mensen uit de zaal weg te sturen. Er mogen al geen toeschouwers binnen en dan ga je ook nog 
mensen die een terechte opmerking maken - en dit zelfs op een beleefde manier doen - buitenzwieren, klein! 
Voor de rest had hun prestatie weinig invloed op het spel en dat is wat we allemaal willen. Het was een harde 
maar faire wedstrijd en men liet spelen waar het kon, dat pleit dan weer in het voordeel van het arbitrale duo. 
 
De stand 
1. Floriant (5)  10 
2. Borgerhout/GW (5)  7 
3. Kwik (6)    7 
4. Boeckenberg (5)  6 
5. AKC/Luma (4)  4 
6. Voorwaarts (6)  4 
7. Putsen (6)   4 
8. Meeuwen (5)    0 
 
B-ploeg niet opgewassen tegen Paters 
De B-ploeg vertrok zeker niet slecht maar vergat af te werken en miste teveel korte kansen wat hen later zuur zou 
opbreken. De efficiëntie van Tibo en Lucas deden ons de das om, zij scoorden er onder hun beiden 12, iets teveel 
van het goede. Voornamelijk het reboundoverwicht van de Panters was te groot. Wij kwamen aan slechts 70 
kansen die nochtans werden afgewerkt aan 26 %, maar Boeckenberg stelde daar liefst 107 kansen tegenover. Met 
drie nederlagen op rij zakken we naar de onderste regionen en het zal dus zaak zijn om tegen Putse en Meeuwen 
punten te pakken om toch nog naar boven te kunnen kijken. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk  
De nieuwe bijnaam van de kern verklappen ?? 

Vanaf nu is dat … het team Verstappen !!  
 
 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 8 JANUARI 2022 
 

20:30 u: AKC/LUMA A – PUTSE A  (Boeckenberg Sportcenter) 

18:30 u: AKC/LUMA B – PUTSE 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 C – PUTSE C  (Boeckenberg Sportcenter) 
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 
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BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Sportief 
Het weekend begon goed met een knappe overwinning van onze U13 B die liefst 15 keer wisten te scoren. Het 
vervolg was zeker even goed want ook onze U11 speelden prachtige partij en wonnen met 14 – 7. Daarna was er de 
topper tussen onze U13 A en Boeckenberg waarin we de duimen moesten leggen met 4 – 7. AKC/Luma 2 won van 
het stevige Scaldis met 12 – 10 na een leuke partij korfbal. 
Onze B-ploeg was niet opgewassen tegen de reboundkracht van Boeckenberg en verloor kansloos met 18 -26 en 
daarna was het miserie troef qua afwerking in de wedstrijd van onze A-ploeg tegen Boeckenberg. De beste 
verdediging zou het halen en ook de ploeg die op het laatste haar cool zou bewaren en daarvoor hadden we dé 
ideale man in huis. Rafke, Mister Cool himself, kwam in en legde de winnende treffer. En zo konden we toch nog 
met een goed gevoel huiswaarts keren. 
Op zondagh wonnen, onze U15 B en onze U19 en moesten de U17 en U15 A berusten in een nederlaag. 
 
2. LIVESTREAM 
Livestream-team 
Vermits er al enkele weken geen supporters meer in de zalen zijn toegelaten willen alle korfbalploegen hun 
supporters niet op hun honger laten zitten en wordt er van elke wedstrijd een livestream uitgezonden. Dit is bij 
AKC/Luma niet anders. We hebben geïnvesteerd in degelijk materiaal en zullen in de toekomst de wedstrijden van 
onze A- en B-ploeg en later ook van andere wedstrijden live in uw huiskamer of op het groot scherm in onze 
kantine brengen. 
De eerste keer dat we dit zelf deden was afgelopen zaterdag en het was er “boenk op”, mochten we van vele 
supporters vernemen. We moeten enkel nog trachten de wedstrijdklok in beeld te brengen maar daar wordt aan 
gewerkt. De beelden waren van uitstekende kwaliteit en voor het grootste gedeelte kon je ook de speler die 
gescoord had, met statistieken, in beeld zien.  
Onder leiding van Toby bouwen we een heus livestream-team uit waarin al enkele bereidwillige AKC-ers zitten 
(Kevin, Marc, Danny (filmen B-ploeg), Lotte en Brend (scores en statistieken in beeld brengen) en Pit), maar we 
willen hierbij nog graag extra hulp om het nog professioneler te laten overkomen. 
 
Help jij mee om ons livestream-team te versterken? 
Wij willen graag een sterk team samenstellen dat elke thuismatch van onze kern (en in de toekomst ook andere 
wedstrijden) het ziet zitten om het livestream-team te versterken. 
Wij zijn op zoek naar mensen die: 

- de camera(‘s) willen bedienen 
- die graag voor de camera staan als soort van presentator 
- die interviews willen afnemen voor en na de wedstrijd maar ook tijdens de rust 
- die neutraal een wedstrijd kunnen analyseren en een leuke stem hebben om naar te luisteren als 

commentatoren 
Help jij mee?  
Stuur dan even een mailtje naar livestream.akc@gmail.com 
 
Sponsors 
Zoals jullie zaterdag jl konden zien brengen we onze sponsors tijdens deze livestream prominent in beeld? 
Gedurende gans de reportage ziet u ze rechts bovenaan in een carrousel door beeld flitsen, tijdens de rust en voor 
de wedstrijden hebben we zelfs de moeite genomen om een filmpje te maken waarin we al onze sponsors nog eens 
apart voorstellen. 
Indien jij één van die sponsors bent of indien je geïnteresseerd bent om er één te worden en ons een filmpje of 
Power Point Presentatie te bezorgen neem dan even contact op met patrick.van.dyck@gmail.com. 

Toby en Pit 
 

3. GEKWETSTEN BIJ RECREANTEN 
Bij een tornooitje dat onze recreanten speelden op 11.12.2021 op Appels werden 2 van onze heren ernstig gekwetst. 
Wolf Van Tilburg zijn achillespees was volledig over, hij werd ondertussen geopereerd en moet minstens 6 weken 
revalideren. 
Bij Jasper Cludts ging zijn knie uit de kom., 3 van de 4 kruisbanden waren afgescheurd. Hij wordt op 4 januari ook 
geopereerd. 
Aan beide heren wensen we een snelle revalidatie. 
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4. EEN ZATERDAGJE AKC 
Ja, het was me het zaterdagje wel op AKC. Het begon allemaal 
met onze jongste spelertjes  die een echte kersttraining kregen 
aangeboden door hun creatieve en vaardige coaches. Slechts 18 
kids aanwezig, maar amper begonnen kwamen er nog een 10-
tal U7-ers aangelopen om met een 30-tal kids de zelfgemaakte 
kerstboom te versieren ….super, die Benjamins!!! 
Na enkele drankjes in de tochwel frisse kantine werd het tijd 
om de overgang naar de live stream op te vullen dankzij de 
Pita’s ala Franky en Georgette. Sandra en Eric brachten de 
sfeer erin door de tafels mooi in roodwitte en kaarsjestinten te 
dresseren…toppie!!! 
 
Onze jongste kids trokken naar de kleedkamers om daar lol te 
trappen en een 30-tal anderen zetten zich klaar om onze eerste 
ploeg aan het werk te zien…..spanning te snijden: er werd 
aardig wat gesupporterd met een nipte zege als gevolg…..jiepie, 
het eindejaar goed afgesloten Jari en Co… 
 
Nog enkele drankjes en dan kon de Franky sluiten…thanks 
AKC, voor alweer een leuke dag. 
 

Agnes 
 
 

 
5. LOTTO 
Nummer:  
Winnaars:  
 

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. 

Anneke 
 

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. DARTS – KLASSEMENT 
 

Ploegen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wed Punten Plaats 
Double Trouble 2 0 2 - - - - - - - 3 4 4 
De Blondies 0 2 2 0 2 2 - - - - 6 8 1 
The winner takes it all 0 2 0 2 0 - - - - - 5 4 4 
Buizen leggen - buizen geven - - - - - - - - - - 0 0 9 
Jwas & Muke 2 0 0 2 2 0 - - - - 6 6 3 
The Two F's 0 0 0 0 0 - - - - - 5 0 9 
De Lawaaitmakers - - - - - - - - - - 0 0 9 
De pijltjes 2 0 - - 0 - - - - - 3 2 6 
Neffe de roos 0 2 - - - - - - - - 2 2 6 
Mooi en meedogenloos 2 - - - - - - - - - 1 2 6 
Tant Gi & Friends 2 2 2 2 0 - - - - - 5 8 1 
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9. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 
 
 

 

 

Vrijdag 7/1: Nieuwjaarsreceptie 
LAATSTE KANS OM IN TE SCHRIJVEN 

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 
 
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 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze laatste jeugdflitsen van 2021 wil AKC/Luma alle 
jeugdleden en hun ouders en ook al onze jeugleiders het beste 
toewensen voor het einde van dit jaar. Wij rekenen er op dat 
jullie het allemaal veilig houden en hopen dat we elkaar in 
2022 weer terug kunnen ontmoeten om gezellig met 
elkaar te supporteren, te praten, iets te eten of drinken 
en we wensen iedereen een jaar met heel veel 
korfbalplezier.  
 

 
Het bestuur van AKC/Luma nodigt alle 

leden, jeugdleden en hun ouders uit op de 
nieuwjaarsreceptie: vrijdag 7 januari 2021 van 19 tot 23 

uur in ons AKC-clubhuis. 
 

JEUGDFLITSEN 
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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 
 
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. 
 

Een zaterdagje op AKC 
Ja, het was me het zaterdagje wel op AKC. Het begon allemaal met onze jongste spelertjes die een echte 
kersttraining kregen aangeboden door hun creatieve en vaardige coaches. Slechts 18 kids aanwezig, maar amper 
begonnen kwamen er nog een 10-tal U7-ers aangelopen om met een 30-tal kinderen de zelfgemaakte kerstboom te 
versieren. Super, die Benjamins!!! 

 
Na enkele drankjes in de toch wel frisse kantine werd het tijd om de overgang naar de live stream op te vullen 
dankzij de Pita’s ala Franky en Georgette. Sandra en Eric brachten de sfeer erin door de tafels mooi in rood-witte 
en kaarsjestinten te dresseren. Toppie!!! 
Onze jongste kids trokken naar de kleedkamers om daar lol te trappen en een 30-tal anderen zetten zich klaar om 
onze eerste ploeg aan het werk te zien. Spanning te snijden: er werd aardig wat gesupporterd met een nipte zege 
als gevolg. Jiepie, het eindejaar goed afgesloten Jari en Co… 
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Nog enkele drankjes en dan kon de Franky sluiten. Thanks AKC, voor alweer een leuke dag. 

Agnes 
 
 
Vergeten/verloren/gevonden? 
Zaterdag was de trainingsbroek van Noor plots verdwenen. Kijken jullie allemaal eens goed of ze misschien per 
ongeluk tussen jullie spulletjes zit? 
 
 
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 

 

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 
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 
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Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 

 

Zaterdag 8 januari 2022 

Competitie 
13u00: U13 OZ A: AKC/Luma B – HMKC 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, 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 
 

14u15: ChallengeB – U11 zaal: AKC/Luma – Sparta Ranst 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 – ASKC 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, 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 
 

Zondag 9 januari 2022 

Competitie 
09u15: U15 AFD 2C: AKC/Luma/Spartacus B – Hoevenen 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 
 

10u45: Promoleague U15 A: AKC/Luma/Spartacus A – HMKC 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 AKC/Luma/Spartacus – ASKC A 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 – Putse 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: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Bjorn 
zaal:  Boeckenberg Sportcenter, Grensstraat, 9 2100 Deurne Tel.: 0496 26 95 70 
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JEUGDVERSLAGEN 
 

U19 
 

AKC/Luma – BKC  : 23 - 16 (11-8) 
Verdediging: Lenthe 3/8 – Femke 2/12 – Rune 0/5 – Ernst 1/9 
Aanval: Nina 2/5 – Kadisha 2/7 – Renzo 7/25 – Brend 2/8 
Bank:  Lotte 0/0 – Vinnie 3/10 – Kyan 1/6 
 
START niet gemist en dat maakt een behoorlijk verschil. Zoals aangekondigd, was dit een  nieuwe test om te 
kijken waar we werkelijk stonden in onze evolutie. BKC een ploeg om mee te strijden voor de prijzen met 
toch heel wat talent en zeker langs dameskant bij de betere ploegen. 
Vandaag was het vanaf seconde 1 duidelijk dat wij deze topper met volle focus aanvatten. Afwerkend zat het 
meteen goed en verdedigend na wat bijschakelen in het voor verdedigen kregen we vat op hun afwerking met 
veel inside druk. 
We wisten op voorhand dat het gevaar in hoofdzaak van hun 2 aanvallende dames in het ene vak zou komen 
en in het andere van hun topheer. In verdediging hadden we wel wat te schakelen in het begin, maar eens 
iedereen zijn/haar werk deed, kregen we de match onder controle. 
Van zodra de kloof 4 punten bedroeg, hadden we niet meer het gevoel dat BKC een vuist kon maken om dit 
nog om te buigen. 
We zijn hen wel heel dankbaar voor het sportieve gebaar bij een administratieve fout en tevens ook dankbaar 
dat we nog eens een echte match hebben gehad. We konden het ons niet permitteren om de focus te verliezen 
en ze blijven een niet te onderschatten tegenstrever. Hier wordt nu wel eens iedereen beter van en dat mag 
wel wat meer gebeuren. 
Werkpunten zijn er uiteraard nog voldoende: zo merk ik  o.a. van sommigen totaal geen getimede steun en 
nog teveel bezig zijn met het traditioneel patroon van spits. We hebben een systeem door de jaren heen met 
druk van iedereen, maar dan zou het schotgehalte wel wat meer verdeeld mogen zijn. Reeds aangehaald: het 
voorverdedigen waar nodig kan ook nog beter, maar het zijn dus al heel wat minder werkpunten dan er de 
laatste weken te zien waren. 
 
We gaan nu enkele weken zonder korfbal tegemoet en spijtig genoeg ook voor onze internationals wegens de 
afgelasting van de challenge in Rotterdam. Ik wil langs deze weg toch even benadrukken dat AKC ook daar 
weer zwaar zou zijn vertegenwoordigd met 5 toppers bij de U19 (Eline, Ernst, Renzo, Kyan en Vinnie) en 1 bij 
de U17 (Kadisha)  wat bewijst dat we naar de toekomst toe toch nog wat mogelijkheden hebben en de 
opleiding nog steeds op volle toeren draait. Hopelijk toch nog wat wedstrijden ter vervanging, maar toch 
alvast proficiat met jullie selecties! 
 
Geniet van de feestdagen , geniet van jullie gezamenlijke trip naar Sunparks, maar kom a.u.b. safe terug 
zodat we er in januari terug kunnen invliegen en verder werken aan jullie ontwikkeling. 
 

Succes en stay safe 
One team 

 
DN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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