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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – PUTSE A: 20 – 17 
VERDIENDE ZEGE NA NOCHTANS MATIGE PARTIJ 

 

Aanval: Jari (3) – Lars (3) – Maite (0) – Thalia (1)  
Verdediging: Sayer (3) – Jarre (4) – Shari (1) – Eline (2) 
Ingevallen: Siebe (3) 
Scheidsrechters: Tina Van Grimbergen – Jens Mertens (goed) 
 

Doelpunten 
 
 

01 00 Lars Schot  10 08 Michiel Smet Schot 

01 01 Arne Beeck Doorloopbal  11 08 Sayer Schot 

02 01 Eline Schot  12 08 Eline Schot 

02 02 Nele Nauwelaers Schot  12 09 Arne Beeck Strafworp 

03 02 Lars Schot  12 10 Arne Beeck Schot 

04 02 Thalia Schot  12 11 Regis De Preter Schot 

04 03 Amber Engels Strafworp  13 11 Jarre Doorloopbal 

05 03 Jarre Schot  13 12 Arne Beeck Schot 

05 04 Arne Beeck Doorloopbal  14 12 Siebe Schot 

06 04 Lars Schot  15 12 Shari Strafworp 

07 04 Sayer Schot  15 13 Amber Engels Schot 

07 05 Regis De Preter Schot  16 13 Jari Schot 

08 05 Jari Schot  17 13 Jari Schot 

08 06 Michiel Smet Doorloopbal  18 13 Jarre Schot 

09 06 Jarre Schot  18 14 Axel Van Genechten Schot 

10 06 Sayer Schot  19 14 Siebe Schot 

10 07 Michiel Smet Schot  20 14 Siebe Schot 
     20 15 Amber Engels Schot 
     20 16 Regis De Preter Schot 
     20 17 Arne Beeck Schot 

 

De eerste partij na nieuwjaar en we waren benieuwd hoe onze spelers de feestdagen zouden verteerd hebben. Met 
een 4 op 8 moest er gewonnen worden om de aansluiting met de top te behouden. 
Na de twee laatste misbaksels die we afleverden met slechts 12 doelpunten en een dikke nederlaag tegen Floriant 
en slechts 13 doelpunten maar met een zege tegen Boeckenberg wisten we dat het deze keer veel beter zou moeten. 
Was onze coach erin geslaagd om het vertrouwen in eigen kunnen naar omhoog te trekken of bleef AKC/Luma ook 
deze keer weer met een ondermaats afwerkingspercentage en een té weinig aan schoten verder doen? Vragen 
waarop aan het begin van 2022 best positief kon gereageerd worden. 
 

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

  
Nummer 21                                 Jaargang  99                           10 januari 2022  
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Degelijke start 
Na tien minuten was er al tien keer gescoord (6 – 4) en we kregen dus alvast meer doelpunten dan de vorige twee 
wedstrijden. Het spel was echter maar van een bedenkelijk peil. Teveel slechte passing zorgde ervoor  dat we niet 
wegraakten van een nochtans niet goed spelend Putse, dat de eindejaarsdagen blijkbaar niet geheel verteerd had. 
Via 3 keer een beweeglijke Lars, die spijtig genoeg nadien volledig stilviel qua afwerking, een goed spelende Eline, 
een hard werkende Thalia, een uitstekende Sayer en een raak schietende Jarre kwamen we aan een voorsprong 
van 7 – 4. Met daarna nog treffers van Jari en opnieuw Jarre en Sayer stonden we aan de rust 10 – 7 voor en 
voelden we dat het goed zat en dat Putse niet meer ging terugkomen, daarvoor brachten zij té weinig. 
 

Verschil uitgebouwd na rust 
Nadat Putse nog enkele keren terugkwam tot op 2 doelpunten ging het van 15 – 13 plots naar 18 – 13 met twee 
verre knallen van Jari en eentje van Jarre. Siebe was ingekomen en dankte met een uitstekende 3 op 7. Hij bracht 
het gevaar waarnaar we op zoek waren en kan terugblikken op een meer dan geslaagde invalbeurt. Dankzij hem 
liepen we verder uit naar een maximale zes doelpunten voorsprong en toen viel alles stil op zeven minuten voor 
tijd.  
 

Jarre valt gekwetst uit 
Bij een 20-14 stand viel Jarre uit met een voetkwetsuur. Hij kwam verkeerd neer en sloeg zijn voet om. Hij kon 
spijtig genoeg niet meer verder en diende vervangen te worden. We hopen dat de kwetsuur meevalt en dat we hem 
zo snel mogelijk terug tussen de lijnen zien nu de belangrijke wedstrijden eraan komen. Hij is momenteel een van 
de sterkhouders en topschutters van ons team en kan moeilijk gemist worden. Sterkte en succes bij het herstel 
maat! 
 

Alles valt stil 
Bij die 20 – 14 stand en het uitvallen van Jarre viel alles stil en kwamen we niet meer aan scoren toe. In de laatste 
zeven minuten lukte rood-wit geen enkele score meer en bleven we steken op 20 en een afwerkingspercentage van 
20,5%. Niet slecht maar dit had nog beter kunnen zijn mits de laatste periode ook te blijven doorgaan op onze elan 
die er de tweede helft toch wel was. Gelukkig voor ons was op dat moment het verschil al groot genoeg en kwamen 
we niet meer in de problemen, de stand had echter nog wel wat groter mogen zijn wat ons betreft. 
 

Opdracht volbracht 
Het was geen wauw-korfbal, het afwerkingspercentage mocht hoger en ook de passing kan nog veel beter, er is dus 
nog veel ruimte voor progressie, maar Jan en Co hielden de punten thuis en dat is uiteraard het enige wat telt. 
 

Boeman Kwik komt eraan 
Volgende week gaan we op bezoek in het ons welbekende Kwik Indoor bij de Biekes waar we nog een serieus eitje 
mee te pellen hebben. Zowel de laatste wedstrijd op het veld als de eerste in de zaal werden tegen hen verloren. De 
ploeg van Bo en Eddy, die voor volgend seizoen aan de kant worden geschoven voor Yannick Wauters, begrijpe wie 
het kan, beschikt over een uitmuntend dames viertal. We rekenen erop dat onze girls volgende week alles uit de 
kast halen om de Kwik-dames eronder te houden en om de broodnodige overwinning mee te brengen. Het wordt 
weer een wedstrijd zonder supporters in een kille sfeerloze zaal en toch moet er alles aan gedaan worden om 
volgende zaterdag te kunnen vieren. We zijn in opmars en dit moet kunnen. Go for it team! 
 

Rangschikking 
We staan momenteel op een vijfde plaats op 1 puntje van Kwik en twee van Boeckenberg maar we hebben nog 
twee wedstrijden tegoed (tegen Borgerhout/GW en Meeuwen), virtueel staan we dus op een tweede of derde plaats. 
Na het niet al te beste spel dat we de voorbije wedstrijden lieten zien opent dit toch perspectieven voor de 
toekomst. We groeien stilaan naar onze betere (wie weet beste) vorm en na de partijen tegen Kwik, Borgerhout en 
Meeuwen die er nu aankomen al er al veel geweten zijn. 
 
1. Floriant  7 14 
2. Borgerhout  6   9 
3. Boeckenberg  7   8 
4. Kwik  7   7 
5. AKC/Luma  5   6 
6. Voorwaarts  7   4 
7. Putsen  7   4 
8. Meeuwen  6   0 
 

Scheidsrechters 
Ook al had het duo het de voorbij wedstrijd verkorven moeten we toegeven dat ze deze keer wel op niveau floten en 
zich op niet veel foutjes lieten betrappen. Mooi hersteld zouden we durven stellen, houden zo! 
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B-ploeg doet het uitstekend 
Onze B-ploeg speelde deze keer een beer van een wedstrijd en kwam aan een 27 – 17 overwinning na een knappe 
teamprestatie. Met een schotpercentage van liefst 28 % werkten ze knap af. Het gevaar kwam langs alle kanten. 
Doelpunten: Siebe 6, Kevin 3 (aan liefst 50 %), Brend 1,  Demy 4, Raf viel in en scoorde een 2 op 2 en onze dames 
deden het eveneens geweldig met Amber en Chaya elk 4, Ellen 2 en Kadisha 1. 
Vooral het enthousiasme dat aan de dag werd gelegd was mooi om zien. Volgende week gaan we naar Kwik en 
tegen hen speelden we in de heenronde onze allerbeste wedstrijd, hopelijk kan dit nog een keertje. Succes! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Nu blijven groeien want kijk, 

De X-finales liggen nog altijd binnen bereik! 
 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 15 JANUARI 2022 
 

20:30 u: KWIK A - AKC/LUMA A  (Kwik Indoor) 
18:30 u: KWIK B - AKC/LUMA B  (Kwik Indoor) 
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 
 

14:30 u: LEUVEN 2 - AKC/LUMA 2  (Sporthal Kessel Lo) 
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. WOORJE VOORAF 
Op zaterdag was er een mooie overwinning voor onze U11 en onze U13 B. De U13 A moesten toezien hoe ze na een 
nochtans knappe wedstrijd uiteindelijk in de slotseconden toch nog de zege moesten laten aan het sterke ASKC. 
Geen paniek echter jullie kunnen terugblikken op een uitstekende wedstrijd. Daarna was het de beurt aan 
AKC/Luma C die eindelijk nog eens aan de bak mochten en Putse wegspeelden. Ook onze B-tjes speelden een 
sublieme wedstrijd en lieten geen spaander heel van de Puttenaars. De hoofdbrok van de avond moest dan nog 
komen. In een matige partij kwamen onze fanions nooit in de problemen en wisten vrij gemakkelijk de zege thuis 
te houden, zodat ze volgende week volop voor een kruisfinaleplaats kunnen gaan. 
 

De standen bij de senioren zijn de volgende: 
Onze fanions staan op de vijfde plaats op 1 puntje van Kwik en 2 van Boeckenberg maar hebben wel twee 
wedstrijden minder gespeeld dan deze twee ploegen. Onze B-ploeg staat voorlopig op de zesde plaats, maar ook zij 
speelden twee wedstrijden minder dan hun opponenten en kunnen mits twee overwinningen nog een heel deel van 
hun achterstand goed maken. Onze C-ploeg speelde zaterdag jl slechts zijn tweede wedstrijd en staat op een derde 
plaats maar kan mits winst in hun twee wedstrijden die ze nog dienen in te halen mee naar de top dingen. 
AKC/Luma 2 staat ongeslagen op kop en doet dus voor de zoveelste keer een gooi naar de titel. Kortom: het ziet er 
lang niet zo slecht uit bij al de seniorenploegen! 
 

Op zondag namen onze U15 B ruimschoots de maat van Hoevenen B met liefst 17 – 1, zij zijn het nieuwe jaar 
uitstekend gestart. De U15 A speelden gelijk (8 – 8), de U17 werden weggespeeld door ASKC (13 – 23) en voor onze 
U19 was het een oefenpartijtje tegen Putse (25 – 7). Volgende week zowel voor U19 als voor onze kern bijzonder 
belangrijke partijen dus. 
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De standen bij de jeugd zijn ondertussen de volgende:  
U13 A staan op een vierde plaats, 1 puntje voor op Ganda en volgende week staat er de bijzonder belangrijke partij 
Ganda – AKC/Luma op het programma. De U13 B staan ongeslagen op kop. De U15 A staan op een mooie vierde 
plaats op 1 puntje van HMKC, de U15 B staan op de tweede plaats met nog een wedstrijd te goed, alles blijft daar 
dus mogelijk. 
Onze U17 staan zonder overwinning op een laatste plaats maar hebben nog wel twee wedstrijden te goed en onze 
U19 staan door het verlies tegen Voorwaarts op een gedeelde tweede plaats maar hebben nog een wedstrijd te goed 
en staan dus virtueel met 3 op de eerste plaats. Volgende week komt er de levensbelangrijke wedstrijd op en tegen 
Vobako aan, winst betekent terug de eerste plaats en we gaan uiteraard niet voor minder dan dat. 
 
Livestream 
Ook deze keer werd er weer gelivestreamd. Na wat problemen met een kabel tijdens de wedstrijd van onze B-ploeg 
verliep tijdens de wedstrijd van onze fanions alles vlekkeloos, het bibberende schotklokje nemen we er graag bij, 
we doen er alles aan om dit euvel tegen de volgende wedstrijd op te lossen. We zijn er zelfs in geslaagd om de 
wedstrijdklok en de schotklok in beeld te brengen, tot eenieders tevredenheid. Ook deze keer waren er weer 
massa’s geïnteresseerden die onze livestream hebben bezocht. We zijn nog op zoek naar enkele bereidwilligen om 
ons livestream-team te versterken (zie hieronder) zodat we eventueel ook de wedstrijden van onze jeugd live in de 
huiskamers kunnen brengen. Geef je hiervoor op aan Toby indien je geïnteresseerd bent. 
 
Eten en livestream 
Franky Van den Berg had ervoor gezorgd dat zij die de livestream in onze kantine hebben gevolgd konden genieten 
van heerlijk stoofvlees met frietjes, waarvoor onze welgemeende dank. Ook volgende week bij de uitwedstrijd tegen 
Kwik is er weer een livestream en eten voorzien, zie hieronder. 

Pit 
 
2. VOLGENDE ZATERDAG LIVESTREAM EN MAALTIJD IN ONZE KANTINE  
Ook volgende zaterdag kan je weer terecht in onze kantine voor heerlijke kippenbokjes in tomatensaus met rijst of 
frietjes (11 euro voor de volwassenen, 6 euro voor de kids). Je dient hiervoor in te schrijven via Twizzit: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/a00715e55806ff4b89e5871d6d7f6b4e 
Onze kantine is geopend vanaf 13:30 u. Er zijn maximum 60 deelnemers toegelaten.  
Schrijf dus vlug in want op = op. 
 
3. LIVE STREAM 
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 al konden zien brengen we onze sponsors tijdens de 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 
 

4. LOTTO 
nummer 9 
Winnaars: Lisbeth Coeckelberghs en Kim Pooters 
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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 
7. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 
 
 

 
 

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 
8. 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 
9. 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 
 

22/01/2022 12:30 AKC/LUMA U13 B BORGERHOUT/GW U13 B Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 13:30 AKC/LUMA U11 SPARTACUS/NDN U11 Boeckenberg Sportcentrum 

22/01/2022 14:30 AKC/LUMA U13 A VOORWAARTS U13 A  Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 15:30 AKC/LUMA 2 BORGERHOUT/GW 2 Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 16:45 AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 18:30 AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 20:30 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A Boeckenberg Sportcenter 

22/01/2022 12:00 AKC/SPARTACUS U15 B ASKC U15 B  Sporthal De Rode Loop 2 

22/01/2022 13:30 AKC/SPARTACUS U15 A GANDA U15 A Sporthal De Rode Loop 2 

23/01/2022 12:45 AKC/SPARTACUS U17  BORGERHOUT/GW U17 B Sporthal De Polder 

23/01/2022 14:00 AKC/LUMA U19 A KCBJ 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 
 

Materiaal 
Al wie recent in de materiaalruimte is geweest zal het onmiddellijk gezien hebben. Hoe proper opgeruimd is dit. 
Jens Van Hoof heeft zich samen met zijn kinderen Ferre en Marie ingezet om alles op orde te zetten en te voorzien 
van de nodige pictogramman.. Bedankt hiervoor. 
Wij hopen nu dat iedereen het nodige respect op brengt voor het materiaal en voor het werk dat er gedaan werd.  
Samen kunnen we deze ruimte netjes houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JEUGDFLITSEN 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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- 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 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 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 15 januari 2022 

Competitie 
12u45: U15 AFD 2C: Kwik B - AKC/Luma/Spartacus B in Kwik Indoor 
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: Sportcentrum Kwik Indoor, Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
 

16:30: Topleague U19 1: Vobako A - AKC/Luma in Sportcentrum Tielenhei 
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: Sportcentrum Tielenhei, Prijstraat, 68 2460 Tielen Tel.: 014 55 31 71  
 

17u00: Promoleague U17 Kwik B - AKC/Luma/Spartacus in Kwik Indoor 
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: Sportcentrum Kwik Indoor, Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
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17u20: Promoleague U15 A: Neerlandia A - AKC/Luma/Spartacus A in Sporthal Bourgoyen 
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: Driepikkelstraat 30 , 9030 Mariakerke, Belgium 
 

Zondag 16 januari 2022 

Competitie 
10u45: ChallengeB U11 zaal: Leuven A - AKC/Luma in Sportcomplex Kessel-Lo 
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: Sportcomplex Kessel‐Lo ,Stadionlaan, 4 3010 Kessel‐Lo  Tel.: 016 25 34 80 
 

10u50: Topleague U13: Ganda A - AKC/Luma A in Sporthal Hekers 
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: Sporthal Hekers, Terlinden 29 9052 Gent‐Zwijnaarde Tel.: 09 221 91 09 
 

14u00: U13 OZ A: KCOV A - AKC/Luma B in Sportcentrum De Dreef 
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: Sportcentrum De Dreef, Oostakker, 1 2290 Vorselaar Tel.: 014 50 17 31 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

 
AKC/Luma U13B - Sparta Ranst A: 11 - 4 en 
AKC/Luma U13A - ASKC A : 3 – 4 
Voor de eerste keer in zaal stonden de beide wedstrijden van de U13 na elkaar gepland. Daardoor was iedereen de 
hele tijd aanwezig, fijn dat dat geregeld kon worden! 
 
Het one zone team van de U13 startte 2022 met een wedstrijd tegen Sparta Ranst A. Deze wedstrijd werd gespeeld 
door Ferre, Jasper S., Jasper A., Lian, Pixie en Lou. Het eerste deel van de wedstrijd ging gelijk op en eindigde dan 
ook op 4-4. De goaltjes werden gemaakt door Jasper S (2) en Jasper A (2). Er werd vooral dicht rond de korf 
gespeeld;  af en toe wat verdere passen geven, had misschien voor wat meer ruimte kunnen zorgen. 
Tijdens het tweede deel werd er kort verdedigd, de tegenstander slaagde er niet meer in om te scoren. Langs onze 
kant gooide Jasper A. de ballen vlot binnen (maar liefst 4 keer) en Jasper S. werkte een penalty netjes af. 
Tussenstand: 9-4. Het laatste deel van de wedstrijd ging het tempo wat naar beneden. De twee Jaspers wisten 
beiden nog één keer te scoren wat de eindstand op 11-4 bracht. 
 
Na de one zone wedstrijd werd ook nog een gewone wedstrijd gespeeld, dit tegen ASKC A, één van de leiders in de 
topleague. Ebe, Kasper, Amy en Pixie startten in de aanval, Sepp, Finn, Lou en Noor namen de eerste verdediging 
voor hun rekening. De wedstrijd ging goed van start want Ebe zette al gauw een vrijworp om (steun van Amy). 
Jammer genoeg kregen we ook snel een goal tegen waardoor er gewisseld moest worden van vak. In vergelijking 
met de vorige wedstrijden zat alles goed op slot en werden er weinig kansen gecreëerd. De kleine kansjes die er 
waren, werden niet afgewerkt. Uiteindelijk kon ASKC in de eerste helft nog twee keer scoren. Gelukkig wist ook 
Ebe nog een vrijworp binnen te gooien waardoor we konden gaan rusten met een 2-3 stand en alles nog mogelijk 
was. 
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De tweede helft werd was er aanvallend zo mogelijk nog minder te beleven, onze verdediging stond wel op punt. 
Amy scoorde de 3-3 en lange tijd leken we op een gelijkspel af te stevenen. Jammer genoeg kon ASKC in de laatste 
90 seconden nog een keertje scoren. Een gemiste kans, want een puntje tegen deze sterke ploeg was deze keer echt 
wel mogelijk. 
Nog wat vaststellingen van een korfballeek: Aanvallend ging de bal niet zo vlot rond deze week. Er werd 
regelmatig een mannetje overgeslagen (misschien omdat we te weinig spreken met mekaar?) en soms leken we de 
boel te willen forceren in plaats van de aanval geduldig op te bouwen. Daardoor gingen nodeloos ballen verloren. 
Jammer, want verdedigend leek het echt wel goed te zitten. De trainers hebben ongetwijfeld nog veel meer 

verbeterpuntjes gezien, tijd voor nog wat videobeeldjes ?  
 

Kris 
 
AKC U19 – Putse U19  : 25 - 7 (10 - 2) 
 
Verdediging: Lenthe 2/6 – Kadisha 4/12 – Rune 2/6 – Renzo 2/13 
Aanval: Nina 1/5 – Lotte 0/6 – Vinnie 7/21 – Kyan 2/13 
Bank:  Ernst 2/6 – Brend 3/7 – Fay 0/1 – Jade 0/1 
 
2022 is goed gestart met een degelijk resultaat en na een inloopperiode ook een wedstrijd waar je verder kan op 
bouwen.  
Op voorhand werden wat opdrachten meegegeven om ons verdedigend resultaat te verbeteren want hier konden 
we nu niet bepaald goede cijfers voorleggen.  
Vandaag werden deze na een inloopperiode redelijk toegepast met als resultaat dat Putse er maar 7 door de mand 
kreeg. Aanvallend werken we af aan een “normale” 25% en dan krijg je een meer dan behoorlijke uitslag tegen het 
momenteel nummer 5 uit de competitie. Met nog een inhaalwedstrijd tegoed tegen het puntenloze KCBJ wordt de 
heenronde normaal afgesloten met 3 ploegen op gelijke hoogte – Vobako/VW/AKC en BKC als degelijke 4de dus een 
heenronde waar de krachtverhoudingen stillaan duidelijk worden en deze ons niet verrassen. 
Wel leuk vandaag is dat elk vak evenveel doelpunten heeft gescoord (het startend 8-tal) weliswaar met een andere 
verdeling maar toch mooi en lang geleden maar toch eens iedereen met steunen en niet te individualistisch.  
Putse had wat pech met enkele kwetsuren tijdens de match, hopelijk iedereen snel terug op post en van mij mogen 
ze af en toe eens stunten. 
Volgende week een nieuwe test tegen onze vrienden uit de Kempen, altijd leuke duels en zeker een maatstaf naar 
het vervolg van de competitie toe. Op hetzelfde moment ook VW-BKC dus een weekend om naar uit te kijken. 
Tegen dan recupereren we Femke die het verkeerde kroontje heeft gekregen deze periode maar volgende week op 
full force terug kan aansluiten. 

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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Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
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Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 
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