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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

VOORWAARTS A - AKC/LUMA A: 26 - 26 
Punt gewonnen of verloren? 

 

Aanval: Jarre (8) – Lars (5) – Eline (2) – Shari (2) 
Verdediging: Jari (3) – Siebe (3) – Maite (3) – Thalia (0) 
Ingevallen: Ellen (0) – Demy (0) 
Scheidsrechters: Tom Vlaminkx – Stef Cleyman 
 

Doelpunten 
 

0 1 Jarre strafworp  17 14 Maite Schot 

1 1 Liam Schot  17 15 Jarre Schot 

1 2 Jari schot  17 16 Lars Schot 

2 2 Hellemans Christoph Schot  17 17 Shari Schot 

2 3 Eline Schot  18 17 Hellemans Christoph Schot 

3 3 Dennis Lauren Schot  18 18 Jarre Schot 

4 3 Mardesson Brice Schot  19 18 Vogels Jens Schot 

5 3 lise Strafworp  19 19 Shari Schot 

5 4 Lars Schot  19 20 Jarre Strafworp 

6 4 Liam Schot  20 20 Hellemans Christoph Vrije bal 

6 5 Jari Schot  20 21 Lars Schot 

7 5 Hellemans Christoph Strafworp  21 21 Vogels Jens Schot 

8 5 Vogels Jens Schot  22 21 Hellemans Christoph Schot 

9 5 Dennis Lauren Schot  22 22 Siebe Schot 

9 6 Siebe Schot  23 22 Joke Schot 

10 6 Loos Elin Schot  24 22 Vogels Jens Schot 

10 7 Jarre Schot  25 22 Loos Elin Schot 

10 8 Jarre Schot  25 23 Jarre Schot 

11 8 Hellemans Christoph Schot  25 24 Lars Schot 

11 9 Maite Strafworp  25 25 Eline Schot 

11 10 Lars Schot  26 25 Loos Elin Schot 

12 10 Vogels Jens Schot  26 26 Jarre Schot 

12 11 Jari Schot      
12 12 Siebe Schot      
13 12 Vogels Jens Schot      
14 12 Liam Schot      
14 13 Maite Schot      
15 13 Loos Elin Doorloopbal      
16 13 Dennis Lauren Schot      
17 13 Vogels Jens Schot      

 
Zoals vorige week al gezegd moesten we voor een 12 op 12 gaan (3 overwinningen van de A-ploeg en 3 
overwinningen van de B-ploeg op rij). De B-ploeg gaf het goede voorbeeld, na een stroeve wedstrijd wisten zij knap 
te winnen van Voorwaarts, waar we de vorige keer nog in extremis verloren. Zij hadden hun 6 op 6 al binnen. De 
toon was dus gezet dachten we, de laatste stap naar de 12 op 12 moest er komen om nog mee te doen voor de 
prijzen. 
We kregen slechts nieuws want na de midweekwedstrijd tegen Meeuwen, legen zowel onze coach, Jan Nelen, als 
Sayer een positieve pcr-test af en waren er niet bij. Snel terug hopelijk heren! Gelukkig konden we terug rekenen 
op Lars. 
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Verdedigend niet bij de les 
Vanaf minuut 1 werd er deze keer langs alle kanten gescoord. Eerste aanval en een eerste treffer in een reeks van 
acht van Jarre, direct een tegendoelpunt en 1 – 1 na 40 seconden en het zou niet meer stoppen in de eerste helft 
waarin er liefst 30 treffers werden aangetekend. 
 

Er werd gestart in een experimentele opstelling met onze twee topschutters (Lars en Jarre) naast elkaar, later zou 
blijken dat het na een ingreep van onze coach beter was om een andere opstelling uit te proberen. Beide heren 
zorgden voor de helft van de doelpunten (13 van de 26), wat uiteraard helemaal niet slecht is. 
Tot 12 – 12 ging het redelijk gelijk op met dan eens de ene dan weer de andere ploeg aan de leiding. Van 12 – 12 
ging het echter naar een weinig geruststellende 17 – 13 bij de rust. We verdedigden op dat moment veel te slap, er 
werd teveel ruimte weggegeven aan de prijsschutters van Voorwaarts (Jens Vogels en Christoph Hellemans) die er 
onder hun beiden net zoals onze beide topschutters13 van de 26 binnen gooiden. Ook de passing van de onzen was 
op een bepaald ogenblik écht ondermaats en er kwamen bovendien teveel 1 schotaanvallen na slecht gemaakte 
keuzes. Het moest beter in de tweede helft wilden we niet achter de feiten aanlopen. 
 

Goede tweede helft maar we vergeten het af te maken 
De kloof van vier doelpunten werd na rust op een no-time gedicht met treffers van een alweer sterke Maite (3 op 
5), die het deze keer nochtans niet onder de markt had met één van de betere dames in de Belgische competitie, 
Lauren Dennis en ook Jarre, Lars en Shari deden hun duit in het zakje. Na 4 minuten was de kloof al gedicht en 
konden we terug van nul beginnen (17 – 17). Spijtig genoeg vergaten we op dat moment om door te duwen, het was 
het moment geweest om erop en erover te gaan maar dat lieten we na. We kwamen nog enkele keren een 
doelpuntje voor maar het was uiteindelijk Voorwaarts dat terug de koord nam en zelfs uitliep naar 25 – 22. 
Gelukkig waren er Jarre, Lars en Eline om ook deze kloof terug te dichten.  
Met nog een treffer van Jarre werd het 26 – 26 en stonden er nog bijna 5 minuten op de klok. Geen van beide 
ploegen kon echter nog aanspraak maken op de zege, in die laatste minuten werd er door beide teams zwak 
aangevallen en kwam het niet meer tot vloeiende acties en bleef de score wat hij was 
 

Gelijkspel het enige juiste verdict 
We hadden gehoopt dat er op het einde nog een doelpuntje zou aangetekend worden, zodat we toch nog met de zege 
naar huis zouden kunnen, maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het gelijkspel de enige juiste uitslag was. 
Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Bewijs hiervan, zowel Voorwaarts als AKC/Luma scoorden een 26 op 99, 
een meer dan aanvaardbaar gemiddelde. Na een onderhoudende wedstrijd kunnen we ons vinden in dit gelijke 
spel en hebben we nog steeds alles zelf in handen om bij de eerste vier te eindigen. 
 

Weinig supporters, tribunes om bij te wenen 
Voor de derde opeenvolgende wedstrijd constateerden we dat onze supporters de weg naar de sporthallen nog niet 
gevonden hebben. Slechts een beperkt aantal toeschouwers was aanwezig en ook langs Voorwaartskant was het 
“gene vette”. En we moeten zeggen, veel meer kunnen er ook niet binnen in De Nachtegaal, de zaal met het minste 
plaats, de slechtste tribunes en geen warm water…  
 

Zwaar tweeluik komend weekend 
Volgende week komt zaterdag Floriant op bezoek en trekken we zondag naar Borgerhout/GW, een meer dan zwaar 
blok met de twee titelfavorieten op twee dagen. We zouden ons gelukkig prijzen met een 2 op 4. De week nadien 
gaan we dan op bezoek in onze eigen thuishal bij Boeckenberg. Dat zou wel eens de wedstrijd kunnen worden 
waarin er beslist wordt wie er zich naar de halve finales kan hijsen. 
 

B-ploeg wint van de leider 
Zoals al gezegd wonnen onze B-tjes van leider Voorwaarts en krijgen ze weer uitzicht om aansluiting te vinden bij 
de top. Het werd een stroeve gesloten wedstrijd maar het enige wat telt zijn de punten en die zijn van ons. De 
wedstrijd zat op slot, maar toch wisten we het hoofd koel te houden en de punten mee te pakken. Jiska speelde al 
een halve wedstrijd en legde er direct twee binnen aan een afwerkingspercentage van 25 %, iets wat Demy haar 
met een 4 op 16 nadeed. Het algemene afwerkingpercentage was slechts 15 %. Voorwaarts werkte af aan bijna 25 
% maar kwam slechts aan een vijftigtal kansen, wat wil zeggen dat onze verdediging op scherp stond. 
 

De stand 
1. Floriant 10 18 
2. Kwik 11 15 
3. Borgerhout/GW   8 13 
4. AKC/Luma   9 11 
5. Boeckenberg   9 10 
6. Putse   9   6 
7. Voorwaarts 11   5 
8. Meeuwen 11   0  

Pit 
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MEEUWEN A - AKC/LUMA A: 18 - 30 
Fenomenaal damesvijftal met Maite op kop! 

 

Aanval: Sayer (3) – Jarre (3) – Eline (2) – Shari (3) 
Verdediging: Jari (3) – Siebe (3) – Maite (9) – Thalia (1) 
Ingevallen: Ellen (2) – Demy (1) 
Scheidsrechters: Tina Van Grimbergen – Jens Mertens 
 

Doelpunten 
 

0 1 Shari Schot  9 13 Sayer Schot 
1 1 Niek Van Diemen Schot  9 14 Siebe Schot 
1 2 Maite Schot  9 15 Siebe Schot 
2 2 Zahra Verhoeven Schot  9 16 Shari Schot 
2 3 Eline Schot  9 17 Shari Schot 
3 3 Joni De Ridder Schot  9 18 Siebe Schot 
3 4 Maite Schot  10 18 Jonas Vandennieuwenhuysen Schot 
4 4 Zoë Van der Veken Schot  10 19 Jarre Schot 
4 5 Sayer Schot  10 20 Jarre Schot 
5 5 Niek Van Diemen Schot  11 20 Jonas Vandennieuwenhuysen Strafworp 
6 5 Zahra Verhoeven Schot  11 21 Maite Schot 
6 6 Maite Schot  12 21 Ellen Vandennieuwenhuysen Schot 
7 6 Niek Van Diemen Schot  12 22 Sayer Schot 
7 7 Eline Schot  12 23 Jari Schot 
7 8 Thalia Strafworp  13 23 Jonas Vandennieuwenhuysen Doorloopbal 
7 9 Maite Schot  13 24 Huybrechts Demy Schot 
7 10 Jarre Schot  14 24 Ellen Vandennieuwenhuysen Schot 
8 10 Ellen Vandennieuwenhuysen Doorloopbal  14 25 Maite Strafworp 
8 11 Maite Schot  14 26 Maite Schot 
8 12 Jari Schot  15 26 Lauri Jacobs Schot 
9 12 Joni De Ridder Schot  15 27 Ellen Strafworp 

     15 28 Maite Schot 

     16 28 Zahra Verhoeven Schot 

     17 28 Syme Smidts Schot 

     17 29 Ellen Schot 

     17 30 Jari Schot 

     18 30 Zahra Verhoeven Schot 
 
 
Waanzinnig afwerkingspercentage van onze dames 
Onvoorstelbaar hoe scherp onze dames aan deze wedstrijd begonnen. Van de 12 doelpunten voor rust namen ze er 
al 9 voor hun rekening en ze zouden er in de tweede helft nog eens 8 bijdoen en dit aan een percentage van tegen 
de 40 %, onvoorstelbaar. Kwikzilveren Shari nam er 3 voor haar rekening, Eline scoorde er 2, Thalia legde er 
eentje binnen, de ingevallen Ellen (vanaf nu aan te spreken als Meester Cortois – waarvoor onze welgemeende 
felicitaties) scoorde er twee en dan was er een fenomenale afwerking van onze dame die al weken op een hoog 
niveau stond te acteren, namelijk Maite met liefst 9 treffers uit 12 kansen. Nooit gezien, een afwerkingspercentage 
van liefst 75 %, ik heb in mijn lange korfbalcarrière nooit iemand aan dit waanzinnig percentage naar een mand 
weten gooien. Dit moet zowat het beste zijn wat we ooit te zien kregen. “Hier zijn geen woorden voor, dit doet de 
deur dicht!” 
 
Wie durft er nu nog zeggen dat onze dames maar meelopers zijn. De dames van Kwik wonnen van de heren van 
AKC schreven we onlangs, deze keer wonnen de dames van AKC van gans Meeuwen! 
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Falende tegenstelling 
Omdat topschutter Zahra Verhoeven vorige zaterdag volledig in de greep van Maite zat werd er nu door de coach 
van Meeuwen besloten om ze in het andere vak te zetten om ze daar mee vrijheid te geven. Dat was buiten Maite 
gerekend die er vanuit het andere vak voor zorgde door elke keer opnieuw snel te scoren zodat Zahra terug naar 
verdediging moest en ook nu haar duivels niet kon ontbinden. Of hoe je ook vanuit aanval iemand verdedigend kan 
lam leggen. Foutje van de coach? 
 
Invallers zorgen mee voor dertiger 
We begonnen aan de wedstrijd zonder Lars (studeren), maar opnieuw met Jarre, terug van weggeweest na een 
kwetsuur. Aanvankelijk verliep het vrij stroef en tot 7 – 7 kon Meeuwen gelijke tred houden. Nog voor rust konden 
we een drie puntenkloof uitbouwen en waren we er al vrij gerust in dat we de punten gingen meepakken op Kwik 
Indoor. Direct na rust ging het in één ruk door van 9 – 12 naar 9 – 18 via treffers van Siebe (3), Shari (2) en Sayer 
(1) en was wedstrijd gespeeld. Game over voor Meeuwen. De rest is voor de geschiedenisboeken. 
 
Op het einde van de wedstrijd kwam Demy Jarre nog vervangen, om die te sparen voor de volgende wedstrijden, 
viel Ellen in voor Eline (krampen) en kreeg Maite een terechte applauswissel, Chaya kwam in haar plaats. En ook 
al hadden ze niet veel tijd, Demy wist er nog eentje binnen te prikken en Meester Cortois wist er zelfs nog twee te 
scoren tot groot jolijt van de aanwezig supporters, die de prestaties van onze invallers zeker konden appreciëren. 
 
Ook onze B-ploeg won vrij makkelijk met 15 – 25 en ook hier waren er uitzonderlijke afwerkingspercentages van 
onze dames met een 7 op 15 van Ellen (die haar goede invalbeurt in de A-ploeg gewoon verder zette in de B-ploeg) 
en een 5 op 9 van Amber (die de laatste weken uitstekend op dreef is), bij de heren was er een 3 op 6 van Brend 
(ook niet onaardig!). Kortom een knappe teamprestatie! 
 
Jari, die vorige zaterdag de kans op een “dertiger” liet liggen nam deze keer revanche en legde nu wél nummer 
dertig binnen. Mooi zo en bijzonder goed voor het vertrouwen. 
 
En wie zagen we voor het eerst in lange tijd terug tussen de lijnen? Jiska, she’s back in business. Welkom terug 
Jis, we hopen dat je volledig herstelt bent en er terug volledig kunt voor gaan, weer een troef meer achter de hand. 
 
8 op 8, we zitten op schema! 
Zoals vorige week al gezegd moesten we voor een 12 op 12 gaan met de wedstrijden tegen Meeuwen (2x) en 
Voorwaarts van volgende zaterdag. De eerste 4 wedstrijden (A en B 2x tegen Meeuwen) kenden alvast een goede 
afloop, als we ook zaterdag een 2 op 2 kunnen halen is overal alles terug mogelijk. Na de prestaties van de vorige 
partijen hebben we er alle vertrouwen in dat het goed komt. 

Pit 
 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

ZATERDAG 12 FEBRUARI 2022 
 

20:30 u: AKC/LUMA A – FLORIANT A (Boeckenberg Sportcenter) 
18:30 u: AKC/LUMA B – FLORIANT B (Boeckenberg Sportcenter) 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - 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 – FLORIANT 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 
 

15:30 u: AKC/LUMA 2 – CATBA 2 (Boeckenberg Sportcenter) 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke - Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin 
Sarah - Peeters Ann – Roelen Loes - Van Gullick Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen - Amorgaste Serge - Lauwers Bert  
Mertens Nick - Van Hoof Jens  
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ZONDAG 13 FEBRUARI 2022 
 

15:45 u: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A (Plantin Moretus) 
14:00 u: BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B (Plantin Moretus) 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - 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 
 

17:30 u: BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C (Plantin Moretus) 
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 
 

 

BERICHTEN 
 

1. WOORJE VOORAF 
Onze U11 wonnen dit weekend met liefst 1 – 13, de U13A lieten een steekje vallen en speelden gelijk tegen Sikopi 
wat wil zeggen dat ze volgende week tegen Vobako, een van de betere ploegen uit de reeks, een tandje zullen 
moeten bijsteken willen ze nog in aanmerking komen voor de top vier. De U13B deden wat van hen verwacht werd 
en wonnen opnieuw met gemak hun wedstrijd en blijven op kop. 
Onze U15A behaalden een nipte maar mooie overwinning, ook de U15B wonnen weer en staan op een virtuele 
eerste plaats. Onze U17 kwamen alweer niet aan spelen toe wegens coronabesmettingen, het wordt moeilijk om 
hier nog alle wedstrijden te herprogrammeren omdat er al liefst vier keer diende uitgesteld te worden. De U19 
hebben hun foutje van vorige week terug rechtgezet en wonnen deze keer wel van Voorwaarts, volgende week gaan 
ze terug volop voor de eerste plaats. 
Bij de senioren kwamen onze fanions niet verder dan een gelijkspel tegen Voorwaarts en moeten volgende week vol 
aan de bak tegen Floriant en Borgerhout/GW. Onze B-tjes wonnen tegen de leider en komen stilaan terug opzetten 
in de bovenste regionen, onze C-ploeg kwam alweer niet in actie wegens geen tegenstander en AKC/Luma 2 won 
vlotjes op Sikopi. 

Pit 
 

Spreuk van de weuk: 
Niet door trommels opgedweept ... , 

En toch een punt uit de brand gesleept !! 
 
 

2. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: € 66,55 in de pot voor volgende keer 
Denk er aan om een beetje cash mee te brengen als je wil pronostikeren. 
 
3. LOTTO 
Nummer: 8 
Winnaars: fam. Francken en Bert Lauwers 
 
4. 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 
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5. 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 
6. 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 
 

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

Sam 
 

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

Pit 
 

WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

19/02/2022 0:00 VRIJ AKC/LUMA C Geen 
19/02/2022 10:15 VOORWAARTS U15 B  AKC/SPARTACUS U15 B Sportcomplex De Nachtegaal 
19/02/2022 14:00 BOECKENBERG U13 A AKC/LUMA U13 A Boeckenberg Sportcenter 
19/02/2022 15:15 BOECKENBERG U15 A AKC/SPARTACUS U15 A Boeckenberg Sportcenter 
19/02/2022 15:15 SCALDIS U11 AKC/LUMA U11 wilrijkseplein 
19/02/2022 15:45 VOBAKO U17 B  AKC/SPARTACUS U17 B Sportcentrum Tielenhei 
19/02/2022 16:45 BOECKENBERG U19 A AKC/LUMA U19 A Boeckenberg Sportcenter 
19/02/2022 18:30 BOECKENBERG B AKC/LUMA B Boeckenberg Sportcenter 
19/02/2022 20:00 SCALDIS 2 AKC/LUMA 2 Sporthal Wilrijkse Plein 
19/02/2022 20:30 BOECKENBERG A AKC/LUMA A Boeckenberg Sportcenter 

20/02/2022 11:30 THE VIKINGS U13 A AKC/LUMA U13 B Sporthal Meulenbroek 
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VERANTWOORDELIJKEN  
 

Datum Uur Thuis Inkom van… tot… Wie 

12/02/2022 13:00 AKC/LUMA U11 12:30 tot 13:45 ouder(s) Lenny Verholen 
12/02/2022 14:15 AKC/LUMA U13 13:45 tot 15:15 Fam. Duyck 
12/02/2022 15:30 AKC/LUMA 2 15:15 tot 16:30 AKC/Luma 2 
12/02/2022 16:45 AKC/LUMA C 16:30 tot 18:00 AKC/Luma C 
12/02/2022 18:30 AKC/LUMA B 18:00 tot 19:30 Fam. Haghebaert 

12/02/2022 20:30 AKC/LUMA A 19:30 tot 21:00 Fam. Cortois 

13/02/2022 14:00 AKC/LUMA U19 13:30 tot 14:30 Fam. Verholen 
 
 

Datum Uur Thuis Tafel1 Tafel2 Schotklok Filmen Scouting Vloer Club Micro Stream 
12/02/2022 13:00 AKC/LUMA U11 Chris Sam               
12/02/2022 14:15 AKC/LUMA U13 Chris Sam               
12/02/2022 15:30 AKC/LUMA 2 Chris                 
12/02/2022 16:45 AKC/LUMA C Chris Martine               
12/02/2022 18:30 AKC/LUMA B Chris Martine Marc/Bert Danny Brend/Lotte       Toby/pit 

12/02/2022 20:30 AKC/LUMA A Chris Martine Serge Vinnie Brend/Lotte Rudy Rita Ben Toby/Pit 

13/02/2022 14:00 AKC/LUMA U19 Chris   Eline             
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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 
22-26/08/22: sportweek 
27/08: MMM-tornooi 
Datum combi-tornooi en eindeseizoensviering werd nog niet vastgelegd 
 

 
Sportweek en MMM-tornooi 
Gelieve te noteren dat onze sportweek dit seizoen doorgaat van maandag 22/08 tot en met vrijdag 26/08 voor  AKC-
ers vanaf geboortejaar 2017. 
De dag erna, op zaterdag 27/08 vindt ons MMM-tornooi plaats. 
 
 
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. 
 

Carnaval op AKC/Luma 
 
Tijd om jullie feestneuzen klaar te leggen want de 
jaarlijkse Carnaval fuif komt eraan. Op zaterdag 5 maart 
worden alle U7-ers, U9-ers en U11-ers verwacht en ook 
kinderen jonger dan 3 zijn hartelijk welkom. We 
verwachten dat alle kinderen verkleed naar ons clubhuis 
komen om allerhande spelletjes en dansjes uit te voeren. 
De U7-groep krijgt eerst nog een Carnaval-training waar 
uiteraard ook iedereen verkleed mag komen. Er wordt een 
foto genomen van alle verklede kindjes en iedereen krijgt 
lekkere popcorn van onze huis-kok Peggy. DJ Olivier zorgt 
voor de muziek en het animatieteam zal alles in goede 
banen leiden. 
We starten om 14u30 gaan door tot 16u30 à 17u00.  
De inkom is gratis. Je mag toeters, bellen, serpentines en je 
lievelingsmuziek meebrengen maar confetti is niet 
toegelaten. 
 
We hopen dat onze U13-meisjes onder leiding van Fen de 
voordansers worden tijdens de fuif. 

 
Graag hadden we dit jaar ook gezien dat alle ouders verkleed komen, het moet geen volledig kostuum zijn 
maar een hoed, bril, snor… is toch snel meegebracht.  
Verras ons!!  
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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 

 
- 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 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 
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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 Carnaval op AKC 

Aparte info via de flitsen 
U7, U9, U11 
+jongeren  

 
Namens de coaches, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 

 

Woensdag 9 februari 2022 

Competitie 
18u45: 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  
 
 

Donderdag 10 februari 2022 

Competitie 
19u00: U15 Promoleague U15: AKC/Luma/Spartacus A – Kwik 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 
 
 

Zaterdag 12 februari 2022 

Competitie 
13:00: Topleague U19 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 
 
13u00: ChallengeB U11 zaal: AKC/Luma – Hoevenen 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 
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13u45: U15 AFD 2C: AKC/Luma/Spartacus B – Lubko A in Sporthal De Rode Loop 2 
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: De rode loop, Rodeloopstraat 2, 2170 Antwerpen Tel: 03 288 34 80 
 
14u15: Topleague U13: AKC/Luma A- Vobako A in Boeckenberg Sportcenter 
arts 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 
 
15u00: U15 Promoleague U15: AKC/Luma/Spartacus A – Floriant A in Sporthal De Rode Loop 2 
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: De rode loop, Rodeloopstraat 2, 2170 Antwerpen Tel: 03 288 34 80 
 

Zondag 13 februari 2022 

Competitie 
12u45: Promoleague U17: AKC/Luma/Spartacus – Floriant A in Sporthal De Polder 
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 De Polder, Zandweg 2a, 2040 Antwerpen Telefoon: 03 288 34 80 
 
14:00: Topleague U19: AKC/Luma – Floriant 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 
 
U13 OZ A: AKC/Luma U13 B is vrij dit WE 
 

JEUGDVERSLAGEN 
 
 

Rijko U13C – AKC/Luma U13B: 4-12 
 

Dit weekend trok het one zone team van onze U13 door regen en wind naar Rijkevorsel voor hun wedstrijd tegen 
Rijko C. Coach Marc kon voor deze match rekenen op Jasper A., Ferre, Jasper S., Lian en Pixie. Qua gestalte lag 
onze ploeg overduidelijk onder, het eerste deel van de wedstrijd was het dan ook zoeken naar oplossingen. Toch 
slaagden de spelers er in meer kansen te creëren dan de tegenpartij, het afwerken wilde gewoon niet echt lukken. 
Bij de rust stond het dan ook 2-2 (met goaltjes van Jasper A. en Ferre langs onze kant). In het tweede gedeelte 
scoorde Lian met een ver shot en Jasper A en Ferre (2x) met een inloper. Rijko kon slechts één keer tegenscoren, 
tweede ruststand: 3-6. In deel drie nam AKC/Luma duidelijk de bovenhand. Onze spelers waren de beteren in alle 
onderdelen en Rijko kreeg het steeds moeilijker. Ook het afwerkingspercentage ging duidelijk de hoogte in. Jasper 
S. en Jasper A. scoorden beiden nog twee keer en ook Lian en Pixie pikten nog hun goaltje mee: iedereen op het 
scorebord dus! Eindstand 4-12 en nog steeds ongeslagen aan de leiding, knap gedaan iedereen!  

Kris 
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Voorwaarts  – AKC/Luma  : 14 – 21  (8-15) 
Verdediging: Femke 0/5 – Nina 1/10 – Brend 7/21 – Ernst 0/6 
Aanval: Lenthe 0/1 – Kadisha 5/18 – Vinnie 3/18 – Renzo 5/28 
Bank:  Rune 0/1 – Thor 0/1 – Lotte 0/6 
 
LEK bijna de vervanger van corona! Het was even schrikken bij aankomst. Een zaal waar ¼ van 
afgesloten was met emmer en kegels wegens een lek in het dak. Wedstrijd afgelast dus … gelukkig en 
zeker in deze tijden stak iedereen direct de kopjes bij elkaar om een oplossing te vinden en deze werd 
snel gevonden. Dezelfde dag nog spelen, maar dan op Kwik ipv Kontich, een voorbeeld van positieve 
ingesteldheid om onze sport toch te laten doorgaan. Knap en dank u aan beide ploegen, de jury en Kwik 
om dit mogelijk te maken. 
 
Een topper in onze reeks starten onder deze omstandigheden maakt het nog iets specialer en het was 
duidelijk dat wij, na de vorige wedstrijd tegen hen waar we in het “zand” beten, nu wel met het mes 
tussen de tanden en vooral met de juiste mentaliteit de wedstrijd  aanvatten. 
We speelden vooral als een team en met 200% inzet en dat maakte het verschil.  
De juiste mensen werden uitgespeeld, de verdedigende taken werden goed uitgevoerd alhoewel soms nog 
te nonchalant wat hen enkele goals cadeau gaf maar overall een mooie prestatie. 
Hun toppers werden volledig uit de match gehouden en de onzen gaven thuis.  Wij waren meester onder 
de korf, scoorden op de juiste momenten, speelden de juiste mensen uit en speelden in verdediging als 
een blok.  
 
Onze afwerking was nog niet super, 20%, maar door ons overwicht onder de korf maakte dit niets uit. 
Aan de rust al een duidelijke kloof van 7 doelpunten en op 15 min voor het einde zelfs 12 doelpunten 
verschil ( 9-21). Het signaal om te beginnen wisselen met als gevolg nog wat doelpunten van hen, maar 
zolang we de kloof boven de 4 doelpunten hielden (het verschil van de vorige match) was er geen vuiltje 
aan de lucht.  
 
Volgende week weer een tweeluik. Zaterdag een nieuwe topper tegen het huidige nummer 1 van de 
reeks en eeuwige rivaal, Vobako en zondag een bezoekje van Floriant. Na die 2 wedstrijden zal het voor 
ons redelijk duidelijk zijn of we gaan kunnen tegenstellen of niet in de kruisfinales. De nummers 1-2 en 
3 liggen al vast, alleen de volgorde nog niet, en voor plaats nummer 4 komen nog 3 ploegen in 
aanmerking en zullen het nog heel spannende weken worden. 
Geniet van deze mooie prestatie, zorg dat het kroontje weg blijft en volgende week recupereren we Kyan 
zodat we in volle formatie Vobako kunnen bekampen. 

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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