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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA U19 – BOECKENBERG U19: 15 – 11
AKC/LUMA NAAR DE ZAALFINALE
Iedereen aanwezig volgende zaterdag voor de finale
AKC/LUMA U19 – VOBAKO U19 om 17 u

Aanval: Brend (1) – Renzo (5) – Kadisha (2) - Nina
Verdediging: Ernst (4) – Vinnie (1) – Femke - Lotte
Ingevallen: Kyan (2) – Rune - Lenthe
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Met de twee vorige confrontaties tegen de Panters in het achterhoofd wisten we dat dit zeker geen onmogelijke
opdracht was, er werd toen namelijk gewonnen met 23 - 16 en 10 – 19. In die tweede partij liet Boeckenberg vooral
in de eerste helft een uitstekende indruk na en wist gelijke tred te houden tot aan de rust. Na rust werden ze
echter weggespeeld en we hadden eigenlijk een gelijkaardig scenario verwacht. Dat kwam er deze keer niet
volledig uit, maar het ging toch dezelfde richting uit.
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Zwakke eerste periode
We schoten als een furie uit de startblokken met dadelijk een doelpunt op strafworp van Kadisha en een tegengoal
van een Panterdame. We lagen ver boven maar waren niet in staat dit op het scorebord uit te drukken. Het
atletische vermogen is in dit team zeker aanwezig maar de rust aan de bal en de geconcentreerdheid bij het schot
was niet voldoende, die eerste helft. Het volstaat niet om mooie kansen te creëren, je moet ze ook nog afwerken en
dat gebeurde toen spijtig genoeg nog niet. Boeckenberg was dan ook veel efficiënter in de afwerking en liep volledig
tegen de gang van het spel zelfs uit tot 3 – 6.
Er sloop eventjes twijfel in de rangen. De passing bleef ondermaats en ook de afwerking stond helemaal niet op
scherp. Net voor rust kwamen we terug en wisten we dat het toch nog goed zat en dat we erop en erover zouden
gaan. Met de inbreng van Kyan kwam er ook iets meer rust in het spel en liep het lekker. De zenuwen waren nu
meer onder controle en er werd op een degelijk niveau gespeeld.
Sterk begin van de tweede helft
We kwamen bijzonder gemotiveerd uit de kleedkamer en ook het vizier was duidelijk bijgesteld. In een no-time
scoorden we 4 keer op rij waarbij het doelpunt van Renzo tot de verbeelding sprak. Met een enig mooie one-hander
vanop grote afstand zette hij ons op weg naar een kloof die de Panters nooit meer te boven kwamen. Het atletische
en fysieke vermogen van ons team, met op dat vlak voornamelijk Ernst in een glansrol, bracht op en we konden
Boeckenberg afschudden.
De coaches hadden duidelijk bijgestuurd tijdens de rust want plots werd er wel rebound gepakt en waren we de bal
niet meer na elke kans kwijt toen er veel teveel één schotsaanvallen werden genoteerd. Er werd ook rustiger
gespeeld en meer geconcentreerd op de afwerking, wat resulteerde in nog enkele prima doelpunten. Naarmate de
tweede helft vorderde werd de wedstrijd te dikwijls onderbroken voor kwetsuren wat het spel niet ten goede kwam.
We kwamen niet meer terug in onze goede kadans en we speelden de wedstrijd gewoon uit op een volwassen
manier. De zege en de finale waren toen al lang binnen.
Volgende week moet het nog een niveau hoger
We zagen bijwijlen mooi korfbal op de vloer gebracht door rood en wit, maar net iets te weinig naar onze zin. We
speelden een eerder zwakke eerste helft en een veel betere tot uitstekende tweede helft. Als we volgende week de
titel willen pakken tegen Vobako zal het echter beter moeten en zullen we de ganse wedstrijd vanaf minuut 1 op
niveau moeten spelen. Als je daar speelt zoals de eerste vijftien minuten van de tweede helft is er zeker veel
mogelijk en zien we ons wel die hoofdprijs pakken. Niet aan onderschatting doen, vertrouwen in jezelf en in de
medemaats,en vooral je niet té zenuwachtig maken en het komt voor elkaar.
Wij waren alvast trots om AKC-ers te zijn en hebben genoten van de prestatie van onze U19. Proficiat team en
bedankt! Volgende week trachten we jullie nog beter te steunen, met nog meer lawaai en nog meer supporters. Wij
geloven in jullie!
Supporters waren massaal aanwezig
Bob en Pat trommelden erop los, Agnes nam iedereen mee in haar gekende stijl en ook Sammeke mocht zijn ding
doen. Er waren 175 AKC-ers aanwezig en da’s zeker niet slecht. De suppo’s hebben zich kostelijk geamuseerd en
het team door dik en dun (ook in de moeilijke momenten tijdens de eerste helft) gesteund en naar de finale
gestuwd. Volgende week moeten we toch nog beter doen en rekenen we op een massale aanwezigheid van onze
supporters, we willen er minstens 250. Geen enkele reden is goed genoeg om niet aanwezig te zijn in het
Boeckenberg Sportcenter. Kom opnieuw massaal in rood en wit en we maken er een ongekend feestje van.
De spelers die het deden
Kadisha: altijd gevaarlijk en in beweging, goed voor 2 belangrijke doelpunten.
Nina: stevig, goed in de tussensteun, uitstekende verdediging ook, misschien nog iets meer druk zetten op je
dame, je bent snel en iets meer voor de eigen kans gaan
Femke: uiterst beweeglijk en altijd aanspeelbaar. Misschien toch nog iets meer druk naar binnen zetten, niet
terugkomen als je al naast je dame bent, je hebt een uitstekende beweging en je bent zeker snel genoeg
Lotte: werkte zich te pletter en deed wat ze kon. Ze was uiterst zenuwachtig wist ze ons voor de wedstrijd te
vertellen. Voor niks nodig zou later blijken!
Vinnie: de beweeglijkheid zelf, deze keer wou het net niet lukken met het schot, maar dat lukt volgende week
gegarandeerd wel, blijf erin geloven, je kan het, dat heb je al meer dan eens bewezen

AKC-Flitsen

Pagina 3

Brend: werkte zoals steeds bijzonder hard en bracht ons team terug in de wedstrijd met zijn treffer. Een toonbeeld
van werkijver, iemand die zich volledig ten dienste stelt van de ploeg. Top kerel!
Ernst: wat een atletisch vermogen, niet normaal die snelheid en die sprongkracht. Liet ook enkele mooie
doelpunten optekenen. Mits nog iets meer focus op de afwerking van voornamelijk de korte kansjes wordt Ernst
een échte topper waaraan we nog heel veel plezier gaan beleven.
Renzo: gewoonweg knappe en volwassen partij met als orgelpunt het doelpuntje met 1 hand dat ons op de
onoverbrugbare kloof bracht. Prima prestatie van Prinske!
Kyan: geweldig ingevallen man! Bracht meteen rust, liet mee het vak draaien en zorgde met zijn twee treffers dat
AKC/luma aan de leiding bleef en die leiding ook niet meer afgaf.
Lenthe en Rune: iets te korte invalbeurt om te oordelen maar je zag meteen dat ze volledig mee geïntegreerd zijn
in het spelletje van onze U19 en zonder problemen kunnen mee draaien.
Nog 1 ding dat voor allemaal van toepassing is: de passing ten allen tijde blijven verzorgen, want daar liep het af
en toe wel lelijk mis, waardoor Boeckenberg de eerste helft in de wedstrijd bleef.
We gaan volgende week voor niet minder dan de titel en dat je op het rood legioen zal kunnen rekenen staat nu al
als een paal boven water.
TOPPLOEG en zoals Danny het iedere week komt te zeggen ONE TEAM!
Bedankt Franky
Uit naam van mezelf en de spelersgroep wil ik Franky bedanken die er voor zorgde dat er spaghetti werd
opgediend voor de wedstrijd van de U19 voor alle spelers en begeleiding.
Ouders U19
Mogen we de ouders van de U19 nu al vragen om volgende week zaterdag bij het feestje na de wedstrijd (klein of
groot hangt af van het resultaat) mee te helpen achter de toog aub. Met onze hartelijke dank bij voorbaat.
Ook afgelopen zaterdag verliep dit vlekkeloos.
Pit

Spreuk van de Weuk
Halve finale is maar het halve werk,
In de finale … dubbel zo sterk !!
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BERICHTEN
1. WOORJE VOORAF

U19 STOTEN DOOR NAAR FINALE – VOLGENDE WEEK ZATERAG 19/3 OM 17 U
Zoals te verwachten was (onze U19 hadden ook in de reguliere competitie al tweemaal de maat genomen van
Boeckenberg) stoten onze U19 door naar de finale en spelen volgende week zaterdag opnieuw om 17 u in het
Boeckenberg Sportcenter, tegen Vobako. Waren we vorige zaterdag al met een leuk aantal toeschouwers (175)
aanwezig dan moet dit volgende week nog beter. We hadden graag de kaap van de 250 supporters bereikt. Kom
met zijn allen uitgedost in rood en wit afgezakt naar AKC (je kan daarvoor of na de wedstrijd ook nog genieten van
de geweldige kookkunsten van Franky) en vandaar uit trekken we gezamenlijk naar het Boeckenberg Sportcenter
om onze U19 naar de zaaltitel te stuwen. Toeters en bellen zijn welkom, maar kom zeker in rood en wit!
HOP NAAR5 DE 250 SUPPORTERS

2. FINALE ZAAL U19 – KAARTEN AFHALEN EN MAALTIJD OP AKC

Voor kaarten voor de finale van de U19 dien je bijzonder snel te zijn. Je kan ze bestellen via Twizzit
tot uiterlijk woensdagavond 16/3 om 20 u. IEDEREEN dient een kaart te bestellen. De prijzen: 8 euro
en 4 euro t/m U17. De kaarten dienen, net als vorige zaterdag, tussen 13 en 16 u afgehaald te worden in
de AKC-kantine en verplicht vooraf betaald te worden.
Franky serveert ons voor de wedstrijd vanaf 13 u of na de wedstrijd vanaf 19 u heerlijk kippenblokjes
in tomatensaus met frietjes (fantastisch lekker, hij serveerde dat al eens tijdens de zaalcompetitie en
iedereen vond dit een échte topper). Voor de kinderen kan je kiezen tussen een kleine portie of een
curryworst of met frietjes.
Prijzen: kippenblokjes volwassenen: 12 euro – kippenblokjes kinderen (6 euro) – curryworst met
frietjes kinderen (5 euro). Ook deze maaltijden dien je via Twizzit te bestellen en te betalen uiterlijk
tegen woensdag 16/3 om 20 u. Je kan eten voor de wedstrijd (tussen 13 en 15 u) of na de wedstrijd
(tussen 19 en 21 u).
Nadien is er uiteraard een feestje op AKC dat naargelang het resultaat groot of klein zal zijn.
Inschrijven doe je via: https://app.twizzit.com/v2/public/form/27acb26e0a8ebd49bd3468ff954fe41a

3. ETEN NA DE WEDSTRIJD AKC/LUMA A – RI4A A OP ZONDAG 27 MAART
We zetten onze traditie verder! Na de thuiswedstrijd van zondag 27 maart tegen Ri4A voorzien we vol-au-vent met
frietjes vanaf 18:30 u. Onze chefs Pat en Berre zullen voor een heerlijke schotel zorgen. Je moet daarvoor wel
inschrijven via Twizzit tegen uiterlijk woensdag 23/3 – 20 u. Je kan meteen opgeven om hoe laat je je maaltijd
wenst te verorberen. Het is onze eerste wedstrijd terug buiten en we maken er uitgebreid gebruik van om na de
wedstrijd niet direct naar huis te moeten en te koken, maar gezellig met de vrienden en de kennissen nog iets te
drinken en te eten op AKC.
Inschrijven doe je via

4. LOTTO

Nummer: 1
Winnaars: Agnes de Boer en Rita Van Steenbergen

5. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL
Vrijdag 1/04: Tasting gevolgd door gewestelijken fuif
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
Op vrijdag 1 april (en da’s écht geen grap houden we onze tasting gewolgd door een fuif voor iedereen
die de beentjes nog eens wil uitslaan op de tonen van good old DJ Bob.
Bij de tasting serveren wij u een cava, 3 witte, 3 rode en 3 rosé-wijntjes met telkens een excludief
hapje dabei.
We beginnen eraan om 19u30, de drankjes en hapjes worden in volgorde geserveerd met de nodige
kundige uitleg, die we zullen presenteren op onze TV-schermen en in een duidelijke folder. Je zal de
geproefde wijnen en cava ter plaatse kunnen bestellen aan gunstige voorwaarden. Je hoeft natuurlijk
niks te bestellen, gewoon komen genieten van een hapje en een drankje onder de vrienden is namelijk
ook altijd bijzonder leuk.
Daarna dansen we de alcohol eraf tijdens de gewestelijkenfuif, die niet alleen voor gewestelijken
maar voor IEDEREEN geschikt is. Good Old DJ Bob staat net als vroeger in voor de leute en de
ambiance. Dit mag u zeker niet missen!

AKC-Flitsen

Pagina 5

AKC-Flitsen

Pagina 6

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

6. DUO-DARTTOERNOOI

De finales worden op zondag ¾ vanaf 14 u.
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. 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

8. 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

9. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER

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

10. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO

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

11. SPAANSE TAPASAVOND OP PAASZONDAG 17 APRIL DOOR ONZE KERN
Onze kernspelers organiseren op zondag 17 april (Pasen) een heuse Spaanse avond met tapa’s en sangria. We
spelen die dag tegen Boeckenberg en daarna barst het feestje los.
We serveren: Patatas bravas
 calamares
 gefrituurde kaasballetjes
 stokbrood met manchego en parmaham
 hamkroketjes
 en ook witte en rode sangria met veel fruit en uiteraard zal de Spaanse muziek niet ontbreken.
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TOOGPLOEGEN
Zaterdag 19 maart (finale U19 in Boeckenberg Sportcenter)
Van 13.00 tot 16.00 u: Franky + vrijwilligers (maaltijd op AKC + kaarten afhalen)
Van 19.00 tot ??? u:
ouders U19 + Franky + Kristel
Weekendverantwoordelijke: Franky Van den Berg
Zaterdag 26 maart
Van 13.00 tot 18.00 u: Jari - Sayer - Shari
Zondag 27 maart
Van 10.00 tot 13.00 u: Ouders U11 en U13
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 2 (kern speelt thuis tegen Ri4A)
Van 19.00 tot 21.00 u: vrijwilligers (vol-au-vent na de wedstrijd)
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie
Vrijdag 1 april (Tasting en gewestelijkenfuif)
Van 19:00 tot ???u:
Franky, Evenementencel
Zaterdag 2 april
Van 13.00 tot 18.00 u: Sam + vrijwilligers
Zondag 3 april
Van 13.00 tot 19.00 u: Sam en Franky (Finales duo-darttoernooi)
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer
Zaterdag 9 april (thuiswedstrijd beker tegen Catba)
Van 13.00 tot 18.00 u: AKC/Luma recreanten
Van 18.00 tot ??? u:
vrijwilligers opgeven aan Andreas
Zondag 10 april (geen wedstrijden)
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne
Zaterdag 16 april
Van 13.00 tot 18.00 u: Steffi - Jade - Wim
Zondag 17 april (thuiswedstrijd tegen BKC + tapasavond)
Van 13.00 tot 18.00 u: AKC/Luma 3
Van 18.00 tot 22.00 u: Franky, Franky, Bert, Marc, Pat, Muke, Anneke, Kristel, Pit,… (tapasavond)
Van 22.00 tot ??? u:
Kern (ook sluiten)
Weekendverantwoordelijke: Marc Bocxstael
Zaterdag 23 april
Van 13.00 tot 18.00 u: Kevin - Brend - Zoë
Zondag 24 april (kern speelt op Sikopi)
Van 10:00 tot 13:00 u: Chris, Danny, Rita
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden op AKC)
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck
Zaterdag 30 april
Van 13.00 tot 18.00 u: Thalia - Anthe - Levi
Zondag 1 mei (bekerfinale op AKC)
Van 09.00 tot 23.00 u: schema volgt later
Weekendverantwoordelijke: Chris Van Riet
Zaterdag 7 mei
Van 13.00 tot 18.00 u: Quinten - Nikki - Robbie
Zondag 8 mei (kern speelt op Floriant)
Van 09.30 tot 13.00 u: Familie Duchesne
Van 13.00 tot 19.00 u: Clubhuis gesloten (geen wedstrijden op AKC)
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne
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Zaterdag 14 mei
Van 13.00 tot 18.00 u: Chaya – Eline - Demy
Zondag 15 mei (Kern speelt thuis tegen Voorwaarts)
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U15 en U17
Van 13:00 tot 19:00 u: Franky en U19 en ouders
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin
Zaterdag 21 mei
Van 13.00 tot 18.00 u: Siebe - Jarre - Amber
Zondag 22 mei (Kern speelt thuis tegen Kwik)
Van 09.00 tot 13.00 u: Ouders U5, U7 en U9
Van 13.00 tot 19.00 u: AKC/Luma 3
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie

VOORLOPIGE PROGRAMMATIE VELD
Datum

Uur

Reeks

Thuis

Uit

zaterdag 26 maart 2022

12:00 U13 TOP A

SIKOPI/CHASE U13 A

AKC/LUMA U13 A

zaterdag 26 maart 2022

14:30 U15 PROMO A

HOBOKEN/MERCURIUS U15 A

AKC/LUMA U15 A

zondag 27 maart 2022

10:00 U17 PROMO B

AKC/LUMA U17 A

VOORWAARTS/MOLINOS U17 B

zondag 27 maart 2022

10:00 U13 OZ A

KCOV U13 A

AKC/LUMA U13 B

zondag 27 maart 2022

11:00 U19 TOP A

FLORIANT U19 A

AKC/LUMA U19 A

AKC/LUMA 2

VRIJ

zondag 27 maart 2022

0:00 1STE GEW A

zondag 27 maart 2022

15:30 TOPLEAGUE A

AKC/LUMA A

RIVIERA/DEURNE A

zondag 27 maart 2022

14:00 TOPLEAGUE B

AKC/LUMA B

RIVIERA/DEURNE B

zondag 27 maart 2022

12:40 TOPLEAGUE C

AKC/LUMA C

RIVIERA/DEURNE C

zondag 27 maart 2022

12:30 1STE GEW C

ATBS 2

AKC/LUMA 3

zondag 17 april 2022

15:30 TOPLEAGUE A

AKC/LUMA A

BOECKENBERG A

zondag 17 april 2022

14:00 TOPLEAGUE B

AKC/LUMA B

BOECKENBERG B

zondag 17 april 2022

0:00 TOPLEAGUE C

AKC/LUMA C

VRIJ

zaterdag 23 april 2022

13:00 U13 TOP A

AKC/LUMA U13 A

BOECKENBERG U13 A

zaterdag 23 april 2022

14:00 U13 OZ A

AKC/LUMA U13 B

SPARTA RANST U13 A

zaterdag 23 april 2022

15:30 U15 PROMO A

AKC/LUMA U15 A

AGO AALST U15 A

zaterdag 23 april 2022

15:30 U19 TOP A

AKC/LUMA U19 A

VOORWAARTS/MOLINOS U19 A

zaterdag 23 april 2022

11:00 U17 PROMO B

RIJKO U17 B

AKC/LUMA U17 A

zondag 24 april 2022

10:00 1STE GEW A

ASKC 2

AKC/LUMA 2

zondag 24 april 2022

0:00 1STE GEW C

CATBA 2

AKC/LUMA 3

zondag 24 april 2022

15:30 TOPLEAGUE A

SIKOPI/CHASE A

AKC/LUMA A

zondag 24 april 2022

14:00 TOPLEAGUE B

SIKOPI/CHASE B

AKC/LUMA B

zondag 24 april 2022

12:40 TOPLEAGUE C

SIKOPI/CHASE C

AKC/LUMA C

zaterdag 30 april 2022

13:00 U13 TOP A

AKC/LUMA U13 A

ASKC U13 A

zaterdag 30 april 2022

15:30 U19 TOP A

AKC/LUMA U19 A

PUTSE U19 A

VOBAKO U17 B

AKC/LUMA U17 A

zaterdag 30 april 2022

0:00 U17 PROMO B

zaterdag 30 april 2022

14:00 U13 OZ A

AKC/LUMA U13 B

BORGERHOUT/GW U13 B

zondag 1 mei 2022

11:00 U15 PROMO A

GANDA U15 A

AKC/LUMA U15 A
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zaterdag 7 mei 2022

13:00 U13 TOP A

AKC/LUMA U13 A

SIKOPI/CHASE U13 A

zaterdag 7 mei 2022

14:00 U13 OZ A

AKC/LUMA U13 B

RIJKO U13 C

zaterdag 7 mei 2022

15:30 U15 PROMO A

AKC/LUMA U15 A

HOBOKEN/MERCURIUS U15 A

zaterdag 7 mei 2022

15:30 U19 TOP A

AKC/LUMA U19 A

FLORIANT U19 A

zaterdag 7 mei 2022

VOORWAARTS/MOLINOS U17 B

AKC/LUMA U17 A

vrijdag 6 mei 2022

20:30 1STE GEW A

RIJKO 2

AKC/LUMA 2

zondag 8 mei 2022

11:00 1STE GEW C

KCBJ 2

AKC/LUMA 3

zondag 8 mei 2022

15:30 TOPLEAGUE A

FLORIANT A

AKC/LUMA A

zondag 8 mei 2022

14:00 TOPLEAGUE B

FLORIANT B

AKC/LUMA B

zondag 8 mei 2022

12:40 TOPLEAGUE C

FLORIANT C

AKC/LUMA C

zaterdag 14 mei 2022

13:25 U13 TOP A

BOECKENBERG U13 A

AKC/LUMA U13 A

zaterdag 14 mei 2022

0:00 U19 TOP A

VOORWAARTS/MOLINOS U19 A

AKC/LUMA U19 A

AKC/LUMA U17 A

RIJKO U17 B

Vrij

AKC/LUMA U13 B

AGO AALST U15 A

AKC/LUMA U15 A

zondag 15 mei 2022
zondag 15 mei 2022

0:00 U17 PROMO B

10:00 U17 PROMO B
0:00 U13 OZ A

zondag 15 mei 2022

11:00 U15 PROMO A

zondag 15 mei 2022

9:30 1STE GEW A

AKC/LUMA 2

EDEGEM 2

zondag 15 mei 2022

11:00 1STE GEW C

AKC/LUMA 3

SPARTACUS/NDN 2

zondag 15 mei 2022

15:30 TOPLEAGUE A

AKC/LUMA A

VOORWAARTS/MOLINOS A

zondag 15 mei 2022

14:00 TOPLEAGUE B

AKC/LUMA B

VOORWAARTS/MOLINOS B

zondag 15 mei 2022

0:00 TOPLEAGUE C

AKC/LUMA C

VRIJ

zondag 22 mei 2022

15:30 U15 PROMO A

AKC/LUMA U15 A

GANDA U15 A

zondag 22 mei 2022

14:00 U13 TOP A

ASKC U13 A

AKC/LUMA U13 A

zondag 22 mei 2022

10:00 U17 PROMO B

AKC/LUMA U17 A

VOBAKO U17 B

zondag 22 mei 2022

11:30 U13 OZ A

THE VIKINGS U13 A

AKC/LUMA U13 B

zondag 22 mei 2022

11:00 U19 TOP A

PUTSE U19 A

AKC/LUMA U19 A

zondag 22 mei 2022

9:30 1STE GEW A

AKC/LUMA 2

TEMSE 2

zondag 22 mei 2022

11:00 1STE GEW C

AKC/LUMA 3

MINERVA 2

zondag 22 mei 2022

15:30 TOPLEAGUE A

AKC/LUMA A

KWIK A

zondag 22 mei 2022

14:00 TOPLEAGUE B

AKC/LUMA B

KWIK B

zondag 22 mei 2022

0:00 TOPLEAGUE C

AKC/LUMA C

VRIJ

MINERVA U13 B

AKC/LUMA U13 B

zaterdag 28 mei 2022

AKC-Flitsen
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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/

Jeugduitstap

Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer
onveilig maken . Inderdaad op 26 mei vertrekken we naar Kattevenia in Genk voor
een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die op 26/05 de leeftijd van zes jaar
bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in via Twizzit via volgende link:

https://app.twizzit.com/v2/public/form/8bbc61d04e55b1d450cec8cf751c9f93
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes verkocht hebben krijgen
een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-7200-4036 met duidelijke
vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).
Gelieve snel in te schrijven aub en ook vermelden of je later aankomt of vroeger vertrekt.
De praktische details volgen later maar we kunnen al wel zeggen dat het vertrek gepland staat op donderdag
26/05 om 08u00 aan het Maurice Dequeeckerplein of UNOlaan en dat we terugkomen op zaterdag 28/05 rond 17u
op dezelfde plaats. Daarna kan er nog wat nagepraat worden op AKC. Parkeren kan eventueel ook op de parking
achter het districtshuis (naast politiebureau).

AKC-Flitsen
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Koekjesverkoop
We noteerden volgende bestellingen (stand op zondag 13/03 om 19u30), gelieve even na te kijken aub.

U11: REEKSWINNAAR

Alhoewel er geen echte rangschikking wordt bijgehouden, hebben wij toch vernomen dat onze U11-ertjes als beste
ploeg uit de bus gekomen zijn tijdens dit zaalseizoen. Proficiat meisjes en jongens, begeleiding en ouders.

AKC-Flitsen
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U19: finalist
Na de halve finale van zaterdag 12 maart, die gewonnen werd met 15-11, spelen onze U19 volgende week de finale
van het kampioenschap van België. Zagen we zaterdag nog enkele supporters in de verkeerde kleuren, weet dan
het volgende week allemaal in rood-wit moet. See you!! Kom onze youngsters aanmoedigen.

Supporters !!!
Allemaal op post voor de finale van onze U19‐ploeg.
19 maart 17u00
in Boeckenberg Sportcenter!!!

Bekers en trofeeën
Onze nieuwe jeugdleden krijgen telkens wanneer ze zich aansluiten
bij onze vereniging een aandenken. Normaal waren dit
gepersonaliseerde bekertjes of trofeeën, soms een T-shirt van AKC.
Al mijn voorraad is momenteel op. Zijn er leden die op zolder, in
de kelder of in de rommelkamer nog bekertjes hebben staan waar
ze vanaf willen. Onze U7-ers, U9-ers en U11-ers die lid worden van
AKC/Luma zullen jullie eeuwig dankbaar zijn en ik ook!!!! Wie het stof
van zijn/haar bekers kwijt wil mag deze steeds mee naar AKC brengen
en ze aan mij overhandigen. Er staan al 3 U7-leden te wachten!!!!!! Op
hoop van zege!!!!!
Agnes

AKC-Flitsen
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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

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

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 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

wat
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

AKC-Flitsen

Voor wie
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
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Wo 20/04

veldtraining

Do 21/04
Za 23/04

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

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

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

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Zaterdag 19 maart 2022

Finale zaalkampioenschap van België

17:00: Topleague U19 AKC/Luma –Voorwaarts 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

IEDEREEN AANWEZIG IN ROOD EN WIT AUB
WE MAKEN ER EEN FEESTJE VAN
SUCCES U19-ERS
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