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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – FLORIANT A: 21 – 21
UITSTEKEND MAAR… WAARSCHIJNLIJK TE LAAT
Aanval: Sayer (2) – Lars (10) – Shari (1) – Thalia (0)
Verdediging: Jarre (3) – Jari (3) – Ellen (0) – Eline (1)
Ingevallen: Jiska (1) – Siebe (0) – Demy (0)
Scheidsrechters: Meeus - Cleyman

Doelpunten
00 01 Anke Meganck

Strafworp

14 12 Tom Van Houdt

Schot

00 02 Lars Courtens

Schot

15 12 Lars

Schot

01 02 Lars

Schot

16 12 Eline

Strafworp

01 03 Saar Seys

Schot

16 13 Tom Van Houdt

Schot

02 03 Jarre

Schot

16 14 Lars Courtens

Doorloopbal

03 03 Jari

Schot

16 15 Saar Seys

Schot

04 03 Lars

Schot

16 16 Lars Courtens

Schot

05 03 Lars

Schot

16 17 Ruben Vergaert

Schot

05 04 Anke Meganck

Doorloopbal

16 18 Saar Seys

Schot

06 04 Jari

Doorloopbal

17 18 Lars

Schot

07 04 Shari

Schot

17 19 Lars Courtens

Schot

08 04 Lars

Schot

18 19 Jiska

Schot

08 05 Ruben Vergaert

Schot

18 20 Lars Courtens

Schot

09 05 Jarre

Schot

19 20 Sayer

Schot

09 06 Saar Seys

Schot

20 20 Lars

Schot

10 06 Lars

Schot

20 21 Ruben Vergaert

Schot

10 07 Lars Courtens

Schot

21 21 Jari

Schot

11 07 Jarre

Schot

12 07 Lars

Schot

12 08 Shiara Driesen

Schot

12 09 Lars Courtens

Schot

12 10 Anke Meganck

Schot

13 10 Sayer

Schot

14 10 Lars

Schot

14 11 Anke Meganck

Schot
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Na de zege van Boeckenberg tegen Putse van afgelopen woensdag was voor AKC/Luma het doek eigenlijk al
halvelings gevallen over de zaalcompetitie, de twee partijen tegen Floriant en Putse deden meer dan
waarschijnlijk niet meer ter zake of Boeckenberg moest het al serieus verprutsen met puntenverlies tegen Putse
en/of Meeuwen, maar daar geloven we al lang niet meer in. Bovendien moesten we dan zeker punten halen tegen
Floriant in de partij van donderdagavond en bovendien kwamen we aan de start zonder Maite (gekwetst).
Bedankt Floriant
Ook Floriant kwam gehandicapt aan de start en kwam zelfs zonder T1 Kevin De Waele afgezakt naar het
Boeckenberg Sportcenter. Voor de Merelbekenaars stond er nog wel iets op het spel, zij moesten namelijk minstens
1 punt halen om zeker te zijn van de eerste plaats. We willen Floriant langs deze weg nog eens van harte danken
omdat ze bereid waren om midden in de week naar Antwerpen te komen omdat wij eerder deze zaalcompetitie
geplaagd waren door een heel aantal besmettingen. Thanks!
Spelers hadden er zin in
Ondanks het feit dat er voor rood-wit niet veel meer aan deze wedstrijd gelegen was wilden onze meisjes en
jongens er duidelijk toch nog iets van maken en gingen uitstekend van start. Voornamelijk prijsschutter Lars had
er duidelijk nog eens voor de volle 100 % zin in en trof raak langs alle kanten. Hij tekende de eerste helft voor de
helft van onze doelpunten (7 van de 14) en deed er de tweede helft nog eens drie bij om uit te komen op het niet
onaardige aantal van 10 treffers. Knap! Hij werd hierin uitstekend bijgestaan door reboundkoning Sayer en de
beide dames die zich te pletter werkten in de steun.
Veel te hard door onkundige leiding
In het andere vak werd er een serieus robbertje uitgevochten onder de palen. Toen mijn collega (een leek op
korfbalgebied) mij vroeg of korfbal een contactsport was en ik hem zei “Neen, eigenlijk niet” trok hij heel grote
ogen en stelde ook hij de arbitrage in vraag.
Meeus en Cleyman floten een slechte wedstrijd en het was duidelijk dat de ploeg die het beste zou omgaan met
deze zwakke leiding zou winnen. Gelukkig had het vertoon van beide heren niet teveel invloed op de score en
kunnen we ons uiteindelijk nog wel vinden in een billijk gelijkspel.
Onze score: een bros over gans de lijn. Als we dit duo terugzien in de halve finales vrezen we dat er wel eens veel te
harde wedstrijden op de vloer zullen gelegd worden waarmee de neutrale kijker geenszins zal gediend zijn.
Logisch gelijkspel
We kwamen in de eerste helft met 12 – 7 aan de leiding, maar we wisten dat het heel moeilijk zou worden om deze
kloof te behouden en dat gebeurde dan ook niet. Net voor rust, met nog 1 seconde op de klok, kwam Floriant terug
tot op 2 doelpunten (14-12) en na rust bleef AKC/Luma een heel tijdje onmondig voor de korf. Lars en Eline
scoorden nog wel 16 – 12 maar dan plaatste Floriant een 6 op een rij en wed het 16 – 18.
Het ging dan gelijk op tot aan het einde. Floriant kwam 20 – 21 voor, maar er was in de laatste minuut de
gelijkmaker van een uitstekende Jari. We kregen nadien nog 1 kans met Lars voor de korf, we hadden hem graag
zijn elfde en tevens winning goal gegund, het bleef echter bij een gelijkspel.
Zaterdagavond nog winnen van Putse en dan sluiten we de zaalcompetitie toch nog op een enigszins aanvaardbare
manier af. We gaan echter niet onder stoelen of banken steken dat we teleurgesteld zijn en een plaats in de halve
finales hadden verwacht.
Te zwak tegen top vier
We zullen waarschijnlijk eindigen met een 14 op 28 en dat is nooit genoeg om in de halve finales te geraken,
daarvoor heb je 16 punten nodig, dat wisten we op voorhand. We halen maar 3 op 16 tegen de top vier (0 punten
tegen Borgerhout, 0 punten tegen Kwik, 1 punt tegen Floriant en 2 punten tegen Boeckenberg) en dat is te weinig
om door te stoten.
Op naar het veld
Zaterdag sluiten we de zaalcompetitie af tegen Putse en dat doen we best met een overwinning om met een goed
gevoel verder te kunnen. Daarna moeten alle zeilen worden bijgezet om de top vier op het veld (waar iedereen op
een kluitje bij elkaar staat) te halen. We krijgen een kwartfinale beker tegen Catba en daarna eventueel een halve
finale tegen Borgerhout/GW. Graag twee overwinningen zodat we op 1 mei op eigen terrein de finale kunnen
spelen.
Pit
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PUTSE A - AKC/LUMA A: 21 – 29
DE GROTE LARS HUPPERTZ-SHOW
Aanval: Sayer (1) – Lars (9) – Shari (3) – Thalia (2)
Verdediging: Jarre (2) – Jari (5) – Ellen (1) – Eline (1)
Ingevallen: Jiska (1) – Siebe (4)
Scheidsrechters: Steve Dejonghe – Nils Pikaar

Doelpunten
1
2
2
3
3
4
5
6
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
12
12
12
12
12
13
14

0
0
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
8
9
10
11
11
11

Schot
Schot
Jarre Schot
Schot
Lars
Vrije bal
Schot
Schot
Schot
Lars
Vrije bal
Shari Schot
Schot
Schot
Lars
Doorloopbal
Doorloopbal
Jarre Strafworp
Schot
Shari Schot
Schot
Schot
Jari
Schot
Thalia Doorloopbal
Thalia Schot
Ellen Schot
Schot
Doorloopbal

14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21

12
13
13
14
15
16
17
18
18
19
20
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
28
29
29

Lars Schot
Eline Doorloopbal
Schot
Lars Vrije bal
Lars Schot
Siebe Schot
Jari Strafworp
Lars Doorloopbal
Schot
Jari Schot
Siebe Schot
Schot
Sayer Schot
Siebe Schot
Jari Schot
Shari Strafworp
Schot
Jiska Schot
Schot
Lars Schot
Schot
Siebe Schot
Jari Schot
Lars Schot
Schot

Afsluiten in schoonheid
Deze (waarschijnlijk) laatste zaalwedstrijd van onze fanions moést gewonnen worden om met een goed gevoel naar
het veld te trekken. We gingen naar Putse met maar 1 doel: twee punten pakken! Maite was nog steeds niet
beschikbaar, bijgevolg kwamen we in dezelfde samenstelling van donderdag aan de inworp.
Uitermate slechte start
Wanneer we dachten van eens vlug over Putse te lopen kwamen we bedrogen uit. De geel-blauwen scoorden bij
aanvang van de wedstrijd uit alle mogelijke hoeken aan een fenomenaal percentage en stonden dan ook snel en
terecht 6 – 2 voor. Toegeven dat de verdediging bij AKC/Luma op niks trok en dat er veel teveel ruimte wrd
gelaten aan de Putse schutters. Het beterde voor geen centimeter, integendeel Putse liep zelfs uit naar een vijf
doelpunten voorsprong (12 – 7). Met vier treffers op rij van Jari, 2x Thalia (die o.i. té weinig werd aangespeeld) en
een sterke Ellen kwamen we terug tot op 1 doelpuntje en dachten we erop en erover te gaan. Niks was minder
waar, Putse liep verder uit naar 14 – 11 bij rust.
Siebe en Jiska werden ondertussen ingebracht en dat bracht een kentering in de wedstrijd.
Tweede helft: Lars gaat verder op het elan van donderdag
Hij gooide er donderdag al eens tien binnen en deed dit kunstje tegen Putse bijna over. Hij bleef deze keer steken
op negen maar speelde aanvallend een beer van een partij. Hij was ongrijpbaar voor de tegenstander, scoorde uit
alle hoeken en deelde heerlijke passes uit naar de medemaats. Hij speelde op wonderbaarlijke wijze Sayer aan (die
spijtig genoeg miste), en maakte hét doelpunt van de match: eigen schot opvangen, wonderbaarlijke pas, bal
terugkrijgen en draaiend in de lucht vanop 7 meter binnen gooien, pure klasse! Het toch nog redelijk aantal
opgekomen supporters heeft genoten van de vertoning.
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De tweede helft legde gans AKC/Luma een prachtprestatie op de vloer, iets waaraan we ons moeten optrekken
voor de toekomst. Met liefst 18 doelpunten op 25 minuten was dit veruit de beste helft die we deze zaalcompetitie
speelden. Het team deed het uitstekend en de uitstekend ingevallen Siebe (4) en Jiska (1) deden het voortreffelijk.
Neem daarbij het feit dat onze skipper, die het de laatste weken lastig had met de afwerking, deze keer terug op
niveau naar de mand schoot en dan zal je begrijpen dat het goed was. Onze dames werkten zich te pletter en
kwamen allemaal in het scoreverhaal voor. 29 doelpunten uit handen van de tien verschillende spelers die tussen
de lijnen kwamen: geweldig.
Het kan nog net, maar dan moet het écht allemaal meezitten
We staan nu op een gedeelde vierde plaats met Boeckenberg, die dinsdag (na de zaalcompetitie dus) nog een
inhaalwedstrijd tegen Putse dienen af te werken. Als de Puttenaren kunnen winnen van de Panters en we goed
zijn ingelicht zou het kunnen dat we alsnog in de halve finale terecht komen. We zien de Panters echter geen twee
punten laten liggen en indien dat toch het geval zou zijn dan zijn we benieuwd wat de KBKB dan weer uit de hoge
hoed gaat toveren (zie ons artikeltje van vorige week).
Laat ons samen hopen op een mirakel!
Twee mooie zeges van de B-ploeg om af te sluiten
Onze B-ploeg nam donderdagavond al ruimschoots de maat van Floriant (26 – 12) met liefst 17 doelpunten uit
dameshanden. Good old Steffi kwam nog eens terug meespelen en gooide er zes binnen, Jiska maakte er 4, de
Nevejans-sisters elk 3 en Ellen ook nog 1. Girl power.
Zaterdagavond konden we enkel en alleen beschikken over Jiska en moest er aangevuld worden met drie
juniorendames, die alle drie (Kadisha, Femke en Lotte) kunnen terugblikken op een uitstekende wedstrijd en zich
daarin ook volledig hebben gegeven, nadat ze net voordien zichzelf verzekerd hadden van de eerste plaats bij de
U19. Het werd een mooie 20 – 22 overwinning waarmee we afsluiten op een vijfde plaats.
C-ploeg kampioen
Op zaterdagmiddag verzekerde onze C-ploeg zich van de eerste plaats door een overwinning tegen naaste
concurrent Putse (13 – 18). Het werd slechts een bijzonder korte competitie met zes wedstrijdjes, wat niet
wegneemt da we onze C-ploeg langs deze weg van harte willen feliciteren. We danken ook Steffi en Jade die heel
wat invalbeurten in de B-ploeg op hun teller hebben. Knap team!
Pit

Spreuk van de Weuk
X_Finales : voor de U19 zijn we allen daar,
Maar voor de kern … is de spreuk nog niet klaar !(?)

BERICHTEN
1. WOORJE VOORAF

Zaalcompetitie waarschijnlijk afgelopen voor onze fanions
Ondanks een 3 op 4 in de laatste twee wedstrijden valt meer dan waarschijnlijk het doek over de zaalcompetitie
van onze fanions. We hebben nog 1 team in koers en dat zijn de U19, die volgende zaterdag halve finale spelen
tegen Boeckenberg in het Boeckenberg Sportcenter.
Enkel en alleen als Boeckenberg dinsdag a.s. geen punten haalt tegen Putse hebben onze fanions nog een kans om
alsnog naar de halve finales in de topleague door te stoten, maar die kans is bijzonder klein.
Onze B-ploeg eindigt net als de A-ploeg op een vijfde plaats en kende een bijzonder wisselvallig seizoen met
uitstekende prestaties maar ook mindere matchen.
De C-ploeg speelde slechts zes wedstrijden en door de zege van zaterdag jl. tegen naaste concurrent Putse
eindigen zij op de eerste plaats. Spijtig dat de competitie niet langer duurde maar toch van harte gefeliciteerd.
AKC/Luma zal er alles aan proberen te doen om deze competitie vanaf volgend seizoen te laten opwaarderen of
anders een andere mogelijkheid voorstellen om deze mensen ook de kans te bieden om een volwaardige competitie
te spelen.
AKC/Luma 2 eindigt zoals verwacht op de eerste plaats en maakt zich op voor een zoveelste kampioenenviering,
waarvoor alweer onze hartelijke felicitaties.
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De U11 speelden een prachtig zaalseizoen en ondanks coronabesmettingen en veel uitgestelde wedstrijden deden
zij het fantastisch en wonnen zowat alles wat er te winnen viel. In dit ploegje zagen we enkele talentjes aan het
werk!
De U13B bleven foutloos en werden dan ook ongeslagen reekswinnaar. Proficiat. Het 4on4 spelletje kon ons
bijzonder bekoren en zou wel eens het korfbal van de toekomst kunnen worden.
Bij de U13A geraakten we net niet in de halve finales, maar zij speelden een uitstekend seizoen en hebben heel
wat opgestoken voor de komende competities. Een mooi resultaat mannen!
De U15B zijn reekswinnaar en deden het formidabel. Proficiat aan deze samengestelde ploeg van AKC/Luma en
Spartacus/NDN, de samenwerking heeft dus weer eens geloond.
De zaalcompetitie van de U15A loopt nog even door met dinsdag a.s. nog een uitgestelde wedstrijd. Zij eindigen in
het midden van het klassement wat zeker niet slecht is.
De U17A speelden een bewogen competitie met heel veel uitgestelde wedstrijden, wat uiteraard de samenhang
niet ten goede kwam. Zij eindigen uiteindelijk nog op een zesde plaats en daar zijn we nog best tevreden mee.
De U19 behaalden de eerste plaats en spelen als enige AKC-ploeg een halve finale. We geven hen kans tegen
Boeckenberg om de finale te spelen op zaterdag 19 maart om 17 u in het Boeckenberg Sportcenter tegen de
winnaar van de wedstrijd Vobako-Voorwaarts. Laat ons alvast volgende week zaterdag massaal achter onze ploeg
staan en hen naar de die finale loodsen.

2. AARON CAMPSTEYN IS ONZE NIEUWE T2 VANAF VOLGEND SEIZOEN
Omdat onze huidige T2, Wendy Van der Elst, volgend seizoen andere oorden opzoekt (T2 bij Kwik onder Yannick
Wauters) waren we op zoek naar een nieuwe. De Technische Cel kwam uit bij Aaron, de huidige trainer/coach bij
de U19 en Aaron ging daarop onmiddellijk in.
Aaron is al jaren aan de slag binnen onze eigen vereniging, hij kent de club dus ook door en door, hij is ambitieus
en wou graag deze stap zetten en zal dan ook vol enthousiasme deze stap zetten.
Wij zijn er van overtuigd dat hij zich naast Jan verder kan ontwikkelen als coach en nu al een meerwaarde zal
betekenen bij de begeleiding van onze kernploegen. Welkom en succes Aaron!

3. BEDANKT
Tagging en scouiting
Langs deze weg willen we Lotte en Brand van harte danken voor de tagging tijdens gans de zaalcompetitie. Zij
waren bij alle wedstrijden paraat om ervoor te zorgen dat Jan en Wendy konden beschikken over de
schotpercentages, rebounds,… Leuk om zulke enthousiaste mensen in de ploeg te hebben!
Livestream
We willen ook niet nalaten om Toby De Prins te bedanken voor de heerlijke livestream tijdens gans de zaalperiode.
Ook mijn collega Jasper Vackier, die de laatste weken de weg naar AKC gevonden heeft, danken we van harte voor
het voorbereiden van deze livestreams. Marc en Kevin werden steeds bereid gevonden om mee de kabels te leggen
en op te breken, ook voor hen is een woordje van dank aan de orde.
De livestreams van AKC waren een meerwaarde voor zij die er niet konden geraken en we zijn dan ook van plan
om hier in de toekomst mee verder te gaan.
Pit

4. HALVE FINALES ZAAL U19 – KAARTEN AFHALEN OP AKC EN SPAGHETTI

De kaarten voor de halve finale van onze U19 tegen Boeckenberg op zaterdag 12 maart om 17 u dienen volgende
zaterdag afgehaald te worden in onze kantine vanaf 13 u.
Je kan vanaf vandaag geen kaarten meer bestellen via AKC, als je er nog geen hebt dien je dat vanaf nu via de
KBKB te doen.
Voor de spaghetti kan je nog inschrijven tot uiterlijk woensdag 9/3 om 20 u maar.. Spaghetti wordt geserveerd in
onze kantine vanaf 13 uur. Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/eea791c18dbdfa64aa463af6c4a001a6.
Je kan eventueel jouw portie spaghetti ook na de wedstrijd van de U19 krijgen, we openen immers de deuren na de
halve finale.
We trekken daarna gezamenlijk naar het Boeckenberg Sportcenter om onze U19 naar de finale te stuwen. Kom
met z’n allen in rood-wit, we maken er een feest van!

4. LOTTO

Nummer 3
Winnaars: Andreas Duchesne en Patrick De Prins
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5. PRONOSTIEK
Winnaars: niemand
Bedrag: €113,75 in de pot voor volgend zaalseizoen

6. DUO-DARTTOERNOOI

De voorrondes van het duo-darttoernooi zitten erop. Volgende zondag hebben we de halve finales en finale.
De finales worden op 20 of 27/3 gspeeld, we houden jullie op de hoogte.
Neffe De Roos (Veronique en Bianca)
Tant Gi & Friends (Georgette en Shane)
The Winner takes it all (Pat en Pit)
Double Trouble (Jens en Nick)
Er wordt om 14 u getrokken wie tegen wie zal uitkomen. De halve finales gaan naar 501 en er wordt gespeeld in
het systeem “Best of 3”, de finale gaat eveneens naar 501 en wordt gespeeld in het systeem “Best of 5”.
Pit

7. KOEKJES

Niet vergeten: zondag 13 maart eindigt de laatste besteltermijn voor onze lekkere koekjes!

8. 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

9. CLUBCARD AKC/LUMA

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

10. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
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

11. 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

12. 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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JEUGDFLITSEN
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

26-27/03: tweede koekjeslevering
23/04: paaszoektocht
26-27-28/05/22: jeugduitstap
22-26/08/22: sportweek
27/08: MMM-tornooi
11/06: combi-tornooi en eindeseizoensviering

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/Lumacatalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

Koekjesverkoop

Laatste week om te bestellen!!!!

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.
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Carnaval op AKC/Luma
Eenenveertig AKC-ertjes kwamen verkleed als allerlei zottekes , helden,
dieren, prinsesjes… naar de Carnaval-happening op AKC. De JEC had ons
clubhuis versierd met allerlei feest-attributen. Eerst was er de verklede
training door meester Tom die zeer gesmaakt werd door onze U7-ers Daarna
zorgden de coaches onder leiding van Debby en met logistieke hulp van
Agnes voor een spetterende namiddag met dans, spel en wedstrijdjes. Ieder
kindje kon een prijsje winnen. Danny zorgde dat ieder verkleed kindje werd
vastgelegd op de gevoelige plaat (foto’s zijn te zien op fb) en huiskok Peggy
maakte voor iedereen een lekker zakje popcorn. We willen hier Veronique
Naessens (mama van Camille De Bruyn) van Portret Odette zeer hartelijk
bedanken voor het uitlenen van de mooie popcorn-machine, super!
Het werd weer een aangename zaterdagnamiddag bij onze geliefde
vereniging. Bedankt aan allen die er aan meewerkten.

U19:
halve
finalist
Na

in
is

het spelen
van
de
laatste
wedstrijd
de
reguliere
competitie
het zeker:
onze U19
eindigden
op de

eerste plaats en spelen hun halve finale dus op zaterdag 12 maart om 17u00.
Onnodig te zeggen dat onze spelers jullie steun kunnen gebruiken. Dus supporters: wees massaal aanwezig
zaterdag of zondag, meer info volgt volgende week.
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Supporters !!!
Allemaal op post voor de
halve finale van onze U19‐ploeg.
12 maart 17u00
in Boeckenberg Sportcenter!!!
Winter, - zaal- en lenteprogramma voor U7, U9, U11: seizoen 2021-2022

wie
U7
U9
U11

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

AKC-Flitsen

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90
Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51
Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20
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Hieronder volgt het nieuwe schema voor onze jongste korfballertjes tot aan de grote vakantie. Alle geplande
activiteiten vinden plaats op ons AKC-terrein.
ploeg
woensdag
zaterdag
coaches
U7
14u00 - 15u00
Anke, Leen, Jessy, Sarah, Fen en Jade
U9
18u00 - 19u30
14u00 - 15u00
Debby, Maité, Pris en Bo
U11
18u30 - 19u30
14u00 - 15u30
Jens en Sandra
datum
Wo 09/03
Za 12/03
Wo 16/03
Za 19/03
Wo 23/03
Za 26/03
Wo 30/03
Vr 01/04
Za 02/04
03 - 17/04
Wo 06/04
Za 09/04
Wo 13/04
Za 16/04
Zo 17/04
Wo 20/04
Do 21/04
Za 23/04
Wo 27/04
Za 30/04
Zo 01/05
Wo 04/05
Za 07/05
Wo 11/05
Za 14/05
Wo 18/05
Vr 20/05
Za 21/05
Wo 25/05
26-2728/05
Wo 01/06
Za 004/06
Zo 05/06
Za 11/06
22-26/08
27/08

wat
1e woensdagtraining veld
1e zaterdagtraining veld
Mogelijk halve finales zaal
veldtraining
Veldtraining of Speelgelegenheid
Mogelijk finales zaal
veldtraining
Veldtraining of Speelgelegenheid
veldtraining
Tasting + gewestelijke fuif voor ouders (zie aparte info in flitsen, wel inschrijven)
Grapjesdag: je mag iedereen foppen!!!!!
Veldtraining
Paasvakantie
Veldtraining (ov)
Veldtraining
Veldtraining (ov)
veldtraining
Vrolijk Pasen
veldtraining
AKC wordt 101 jaar ! Hipperdepiep hoera!!!!!
Veldtraining of Speelgelegenheid
Na de training: Paaszoektocht (lees paaseitjes rapen) elke aanwezige brengt een
mandje mee om de eitjes in te steken
veldtraining
Veldtraining of Speelgelegenheid
Zevenkamp (we maken kennis met 7 andere sporten, zie aparte info in flitsen)
Na de training: gezonde fruitspiezen , dankzij Irma, Danny, Karin
Bekerfinale op AKC
veldtraining
Veldtraining of Speelgelegenheid
veldtraining
Veldtraining of Speelgelegenheid
veldtraining
Jubelbanket AKC 100 (zie aparte info in flitsen)
Veldtraining of Speelgelegenheid
veldtraining
Jeugduitstap naar Sportkamp Kattevennen in Genk (voor alle jeugdleden vanaf 6
jaar, zie aparte info in flitsen)
Geen training op zaterdag
Laatste woensdagtraining van dit seizoen
Laatste zaterdagtraining van dit seizoen
Na de training: lekkere poffertjes dankzij Irma, Danny en Karin
Veldfinales van jeugdploegen
Veldfinales topreeks en U19
eindeseizoensviering met BBQ en Combitornooi zie flitsen)
Sportweek op AKC zie info in flitsen, vergeet niet in te schrijven
MMM-tornooi op AKC voor alle ploegen

Voor wie
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
Alle ouders
iedereen
U7-U9-U11
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
U7-U9-U11
iedereen
U9-U11
U7-U9-U11
U7 en U9
U9-U11
U7-U9-U11
U7-U9-U11
iedereen
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
U7-U9-U11
U9-U11
iedereen
U7-U9-U11
U9-U11
Iedereen
U9-U11
U7-U9- U7U9-U11
iedereen
iedereen
iedereen
vanaf U9

En dan, ja, dan is het sportieve korfbalseizoen voorbij!!!! Hopelijk positieve examens en een schitterende vakantie
voor alle AKC-ertjes en uiteraard hopen alle coaches jullie terug te zien voor het nieuwe korfbaljaar.
Namens de coaches: Anke, Leen, Jessy, Sarah, Fen, Jade, Debby, Maité, Pris, Bo, Jens en Sandra,
Agnes

AKC-Flitsen

Pagina 10

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Dinsdag 8 maart 2022

Competitie

19u00: U15 Promoleague U15: AKC/Luma/Spartacus - Ganda 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 maart 2022

Halve finale zaalkampioenschap van BelgiË

17:00: Topleague U19 AKC/Luma – Boeckenberg 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

AKC-Flitsen
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JEUGDVERSLAGEN
U13A
Askc - Akc/Luma : 7 - 4 (4 – 3)
Een wedstrijd tegen de leider van de competitie die we moesten winnen om nog een kruisfinaleplaats te halen. We
wisten dat dit moeilijk zou worden, maar hadden alle vertrouwen in onze ploeg. Marc moest forfait geven door
corona, maar supporterde mee van thuis uit.
We begonnen slecht aan de wedstrijd en kwamen na 10minuten 4-0 achter... na een time-out en een aantal
doorgevoerde wissels, kwamen we weer in de wedstrijd en we gingen knap rusten met een 4-3.
Na de rust missen we teveel kansen en we slagen er niet meer in de kloof te dichten. Dit zat er zeker en vast in.
We blikken fier terug op een goed zaalseizoen, met een knappe 5de plaats op slechts 1puntje van de kruisfinale...
We hebben een aantal wedstrijden gehad waar het telkens net niet was en er meer in zat. Dit nemen we mee naar
het veld. We zullen hard werken om op het veld bij de beste 4 te eindigen. Dikke pluim voor onze wisselspelers
vandaag. We zien deze jongens en meisjes week na week groeien en ze staan te trappelen om mee aanspraak te
maken op een basisplaats in de a-ploeg. We blijven hard werken als 1team.
Ik zie jullie dinsdag op het veld.
Jana

U19A
Putse – AKC/Luma : 20 – 25 (8 - 10)
Verdediging: Lotte 2/9 – Femke 5/13 – Vinnie 1/9 – Kyan 3/17
Aanval: Nina 0/10 – Kadisha 6/14 – Brend 3/13 – Renzo 5/22
Bank: Fay - Dean
TE …. is het voorzetsel van deze dag. Te nonchalant, te laks, te traag, te egoïstisch, te …. en helemaal geen ploeg.
Veel gezaag, heel weinig dynamisch spel want “ik wil die goal maken” of “ik wil een showtje geven” en vooral een
totale onderschatting van Putse en overschatting van jezelf.
Indien jullie op deze manier volgende week de kruisfinale tegen BKC afwerken heb je het weekend nadien een vrij
weekend, laat dat duidelijk zijn.
We hebben het al meermaals aangehaald. Indien jullie als ploeg voor elkaar en met elkaar spelen, maken jullie een
grote kans om die titel binnen te halen. Maar indien sommigen steeds opnieuw denken dat alles laks kan, dat
opdrachten niet voor hen zijn, dat ze zelf die goal willen maken dan haal je juist niets.
Misschien een geluk voor ons dat het vandaag tegen Putse was. De vorige 2 wedstrijden tegen Floriant en KCBJ
waren vergiftigde geschenken want totaal geen weerstand. Putse maakte het ons vandaag af en toe echt moeilijk.
Na 10 min. stond het 4-1 voor hen en hadden wij zelden de mand geraakt en mochten we blij zijn dat het enkel 3
verschil was.
Zij werkten goed af, mede door het laks verdedigen, maar toch. Als jullie even de juiste mensen uitspeelden, de
korf kruisten ipv buiten om te spelen, indien jullie toch even aansloten in verdediging en elkaar steunden, ging het
vlot maar dit was duidelijk niet het geval in het merendeel van de match.
Onze afwerking was redelijk( 22%), maar dit kwam voornamelijk door onze betere afwerking in de 2de helft (26%)
en het is die lijn die je zal moeten doortrekken naar de volgende 2 belangrijkste weekends van het seizoen.
Volgende week tegen de Panters gewoon voor elkaar spelen, de coachen hun werk laten doen en de opdrachten
uitvoeren. Van bij de opwarming volle focus, want daar begint je wedstrijd, je niet zenuwachtig laten maken want
door de 8 wissels kan er bijgestuurd worden indien het even niet vlot zou lopen, maar vooral 200% als een team
spelen. Indien je dat doet gaan het 2 mooie weekends worden. Voor velen het laatste zaalseizoen van hun jeugd
dus de laatste kans op een nieuwe zaaltitel in jullie jeugd en dit hebben jullie zelf in de hand. Gewoon 2 weekends
knallen en je hoofd ervoor leggen dan wordt dit een mooi einde van een unieke zaalreeks … Als ik het goed
voorheb, heb je met deze ploeg (leeftijdsgewijs) alle zaaltitels gewonnen, dus laat dit niet onderbroken worden.
Succes en stay safe
One team

AKC-Flitsen
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AKC-jeugd organiseert

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

We stellen dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

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

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

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

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

Assortimentsdoos Koffie:

bladerdeegkoekjes 200 gr

krokante rolletjes 2 x 90 g

frangipanes 200 gr

Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:

Carré Confituur 47g x 4

Frangipane 50g x 5

Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)

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

-

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