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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA U19 – VOORWAARTS U19: 20 - 22
PROPAGANDA VOOR HET KORFBAL MAAR AKC VERGEET
HET AF TE MAKEN EN VOORWAARTS VERDIEND WINNAAR
Waanzinnige aanvangsfase en dito eerste helft. Het beste wat we de laatste jaren zagen
In een zinderende finale die vriend en tegenstrever zal begeesterd hebben gaven de twee beste ploegen uit de U19reeks elkaar partij. Beide ploegen hadden 1 keer gewonnen en we wisten dus dat ze meer dan aan elkaar gewaagd
waren en dat het een uiterst spaande wedstrijd zou worden. Het Boeckenberg Sportcenter zat afgeladen vol en de
ambia,ce zat er bij beide ploegen in.
In de meest spectaculaire opening van een wedstrijd die we ooit zagen wezen de bordjes 3 – 3 na nog geen 2
minuten spelen. Onvoorstelbare trefkracht van beide teams en pareltjes van doelpunten werden er op de vloer
getoverd. Er werd gespeeld aan een waanzinnig tempo. Kadisha had er binnen de 6 minuten al drie in het mandje
liggen en we zagen dat Ernst weer aan een dijk van een wedstrijd bezig was. Zijn fenomenale sprongkracht en
snelheid sprak iedereen aan en we hoorden de “waaauw’s” over de tribune rollen. Het was een fantastisch kijkstuk
waarin AKC/Luma het laken naar zich toe leek te trekken in de eerste helft. We kwamen twee keer op een
driepunten voorsprong en … vergaten het toen af te maken. Onze rood-witten waren beter op dat moment, maar
lieten na om Voorwaarts op een onoverbrugbare afstand te zetten. De Elsdonckenaars kwamen op wilskracht
telkens terug de kloof dichten zodat we nooit de kans kregen om écht weg te lopen. We hadden nooit het gevoel dat
de wedstrijd “over” was. Er werden in die fase te gemakkelijk treffers toegestaan door niet genoeg focus te houden,
iets wat ons later nog zuur zou opbreken.
We liepen kort voor rust weer 3 doelpunten uit, maar Voorwaarts herstelde met twee té makkelijke treffers het
evenwicht en we gingen rusten met “slechts” een 13 – 12 voorsprong op het bord. We hadden één van de beste
helften gezien in het zaalkorfbal. Hard maar altijd fair, onvoorstelbare drang om te winnen bij de beide ploegen,
een waanzinnig hoog afwerkingspercentage en doelpunten om van te smullen. Kortom topkorfbal!
We scoren er slechts 7 de tweede helft
In een heel wat mindere tweede helft begonnen we sterk met twee treffers op rij en opnieuw een 3-puntenkloof op
het bord (15 – 12). Maar toen stokten langs beide kanten de kanonnen en werd er gedurende een hele poos niet
gescoord. We bleven zelf een tiental minuten scoreloos wat Voorwaarts de kans gaf om terug in de wedstrijd te
komen. Het ging naar 17 – 15, maar we voelden stilaan de bui hangen. Enkele van onze spelers zaten door hun
beste krachten en kregen af te rekenen met kleine kwetsuurtjes en krampen, er diende noodgedwongen
bijgestuurd met enkele invalbeurten en wissels, maar we zagen dat het niet goed zat. Voorwaarts kwam terug tot
op 17 – 17 en toen waren er nog wel treffers van Kyan en Ernst om een laatste keer uit te lopen naar 19 – 17, maar
met een vijf op rij van Voorwaarts (19 – 22) was ons lot bezegeld, de laatste strafworp die we nog konden scoren
kwam te laat om nog iets te wijzigen aan de uitslag. Diepe droefenis bij spelers en het fantastische
supporterslegioen, we bleven achter met een kater en een nederlaag die er nooit had mogen komen. We lieten na
om op de juiste momenten de juiste personen uit te spelen en kregen teveel één schotsaanvallen zonder rebound
met alle gevolgen van dien. Na een geweldige eerste helft werden in de tweede helft alle gemaakte afspraken
genegeerd en ging men teveel op zoek naar eigen succes in plaats van het ploegbelang te laten primeren. Daar
moet de komende weken aan gewerkt worden want er komen nog veel belangrijke wedstrijden aan.
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Alle credits gaan echter ook naar de groenen die er van minuut 1 tot en met minuut 50 zijn blijven voor gaan, nooit
opgaven en uiteindelijk verdiend het laken naar zich toe trokken. Proficiat Voorwaarts, jullie zijn de terechte
zaalkampioen.
Hier zat veel en veel meer in voor rood-wit maar we maakten het niet af op het ogenblik dat het kon en we blijven
onmondig op het moment dat het money-time was. We maakten enkele tactisch verkeerde keuzes met veel te
makkelijke tegentreffers tot gevolg en we waren niet koelbloedig genoeg op de momenten toen we er moesten
staan. Spijtig, maar het is niet anders. Eén titel is weg, nog twee om voor te gaan. Let’s go for it.
Supporters: FOR – MI – DA – BEL
Onze oproep in de Flitsen werd fantastisch opgevolgd: we hadden graag 250 supporters gehad, het waren er zelfs
meer als we er iedereen bijtellen die nog op eigen houtje een plaatsje had bemachtigd via de KBKB. Subliem wat
onze suppo’s hebben laten zien tijdens deze wedstrijd, van begin tot einde kon ons team rekenen op de steun van
wat stilaan terug is aan het uitgroeien tot een écht rood legioen. Bob en Co waren fantastisch, Agneske hield er de
schwung in, onze mascotte Toby deed er alles aan om onze supporters aan te sturen en dan was er natuurlijk ook
nog de onnavolgbare Sayer, dé man die hele tribunes mee krijgt en dat ook deze keer weer deed. Voor de rest zagen
we honderden in rood-wit gehulde suppo’s die er voor gingen en nooit opgaven.
Bedankt AKC/Luma suppo’s jullie waren, om het met de woorden van Eddy Wally zaliger te zeggen: GE – WEL –
DIG! Bedankt ook aan de spelers voor het prachtige spektakel. Verloren, dat wel, maar genoten hebben we zeker,
ook van jullie prestatie.
Scheidsrechter: 47 minuten perfect en dan… ging het licht uit
Dave Mertens floot 47 minuten op het aller hoogste niveau en was op geen foutje te betrappen. Niet één keer
hadden we ons moeten afvragen “Was dit wel de juiste beslissing”, neen, het was altijd correct. Spijtig om dan te
moeten constateren hoe je het op drie minuten toch nog naar de knoppen kan fluiten. Het begon met een rebound
die duidelijk uit de handen van Ernst werd gepakt. Niet gefloten, bal naar de overzijde en prijs. Daarna een
belachelijke gele kaart voor Ernst en ook nog voor een Voorwaartsspeler en om het orgelpunt op deze zwakke drie
minuten te zetten een afgekeurd doelpunt van Renzo wegens verdedigd, iets wat de hele wedstrijd nooit gefloten
werd en ook absoluut niet correct was. Het was op aangeven van de vlaggeman (wat heeft die zich te bemoeien met
verdedigd of niet als de scheidsrechter er zelf dichter bij staat dan de linesman?) dat dit doelpunt er niet kwam.
Daarna compenseren met een niet terechte penalty in ons voordeel had dan ook nog weinig zin. Hoe kun je zo’n
prachtoptreden toch nog naar de kl… doen? De spelers maken de show (en deden dat ook), de scheidsrechter moet
de show niet stelen, op geen enkel moment en zeker niet op het einde van de match! Beoordeling: eerste 47
minuten: 10 op 10, laatste 3 minuten: 0 op 10!
Bedankt Franky en toogploegen
Vele supporters waren al voor de wedstrijd naar onze kantine afgezakt om hun kaarten af te halen en te genieten
van de kippenblokjes in tomatensaus van Franky. Er waren meer dan 50 eters en Franky heeft heel die klus in
zijn eentje geklaard. Hij was al van vrijdagochtend aanwezig op AKC om alles voor te bereiden en heeft er ook nog
een ganse zaterdagochtend mee bezig geweest. Als kers op de taart heeft hij ook nog eens tot middernacht staan
afwassen. Bedankt Franky, het was voortreffelijk.
Kristel en Veronique werden bereid gevonden om ’s middag achter de toog te staan, Kristel bleef dan maar
meteen op AKC om dat ook ’s avonds verder te doen. Marc stond haar bij en werd nadien afgelost door Bert en
Kristel Janssens, wat maakte dat Kristel Monnoyer er een shift had opzitten van meer dan 13 uur, als dat geen
clubliefde is. We hadden wel op iets meer medewerking van enkele anderen gerekend moeten we toegeven…
Toogwerk… het zal altijd een probleem blijven en op de nek van dezelfde personen terechtkomen vrezen we.
In ieder geval, bedankt aan al deze helpers, dankzij jullie heeft de kassa van AKC weer gerinkeld.
Nog even meegeven dat Danny Nevejans, Marc Bocxstael, Casa Projects (Bert De Ley) en All Electrix (Jarre De
Ley) een vat gaven voor de verloren finale van onze U19, waarvoor onze hartelijke dank!
Pit

Spreuk van de Weuk
Het werd net geen U19-Cup,
maar ’t was wel AKC/Luma … dé club !!
AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 27 MAART 2022
15:30 u: AKC/LUMA A - RI4A/DEURNE A
14:00 u: AKC/LUMA B - RI4A/DEURNE B

Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber – Frensch Jiska - Haghebaert
Zoe - 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

12:40 u: AKC/LUMA C - RI4A/DEURNE C

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

12:30 u: ATBS 2 - AKC/LUMA 3

Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Gullick Cindy
Amorgaste Serge - Lauwers Bert – Mertens Nick – Van Hoof Jens

BERICHTEN
1. WOORJE VOORAF
Op zaterdag was er de finale van de U19 waarvan u alles eerder in deze Flitsen kon lezen. Het werd net niet
omdat we het niet ,konden afmaken op het ogenblik dat het moest. Niet getreurd echter er zijn nog twee titels (vel
en beker) te halen en we gaan ervan uit dat we ook daar tot op het laatste zullen meedoen voor de prijzen.
Het was zaterdag trouwens bijzonder druk op AKC met trainingen, oefenwedstrijden, mensen die hun kaarten
kwamen halen, eten op AKC en nadien nog een feestje na de verloren finale.
Vanaf volgend weekend duiken we terug definitief de wei (lees: kunstgras) in. We hopen dat corona, ondanks de
opnieuw sterk stijgende cijfers, geen roet meer in het eten komt gooien. Onze eerste opdracht is Ri4A. In de
heenronde wonnen we vrij makkelijk van de paarswitten maar niet aan onderschatting doen blijft hier de
boodschap. Daarna zijn we dan al terug een weekend vrij wegens paasvakantie. Op zaterdag 9 of zondag 10 april
geven we Catba partij in de kwartfinale van de Beker van België. We maken ons sterk dat we de halve finales
zullen halen. De week nadien op Paaszondag komt Boeckenberg op bezoek en het zou wel eens goed kunnen dat dit
ook nu weer een cruciale wedstrijd zal worden om bij de top vier te eindigen. De week nadien krijgen we een
dubbelluik te verwerken met op vrijdagavond 22/4 de halve finale van de Beker van België op het veld van
Borgerhout/GW en zondag de competitiewedstrijd tegen Sikopi op het programma.
Zoals u merkt worden het drukke weken voor onze fanions.
Ondertussen zijn Eline, Ernst en Renzo geselecteerd om het IKF U19 World Korfball Championship in het
Tsjechische Kutna Hora van 15 tot en met 17 april te spelen. België staat in de poule met Hongarije en Slovakije
en moet zich dus kwalificeren voor de volgende ronde. We wensen onze drie spelers alle succes toe en hopen hen
terug te mogen begroeten met de wereldbeker.
Pit

2. LOTTO

Nummer: 32
Winnaars: Tania en Sandra Pals

3. DUO-DARTTOERNOOI

3

De finales worden gespeeld op zondag 3 april vanaf 14 u. De deelnemers zijn:

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
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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

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. 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

7. 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

EVENEMENTENCEL PRESENTS:
MAALTIJDEN NA WEDSTRIJDEN
We houden deze traditie in ere en serveren na alle thuiswedstrijden van onze kern een maaltijd. Je hoeft dus na de
wedstrijden van onze fanions niet direct naar huis, je hoeft geen eten te voorzien en je kan nog een pintje blijven
drinken en een hapje eten. We maken er nog een gezellige boel van op AKC.
Na de wedstrijd van volgende zondag 27/3 tegen Ri4A schotelen onze “chefs” Pat en Albert u het volgende
voor:
 heerlijke verse vol-au-vent met frietjes (volwassenen – 12 euro)
 heerlijke verse vol-au-vent met frietjes (kids – 6 euro)
 curryworst met frietjes (kids – 5 euro)
Inschrijven tot uiterlijk woensdag 23/3 – 20 u via:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/7897e3f01b01e0b952bd1d58b08de29f

TASTING EN GEWESTELIJKENFUIF
Op vrijdagavond 1 april (en da’s absoluut geen grap) heeft er in onze kantine vanaf 19 u een wine

tasting plaats. Je krijgt een cava en tal van witte, rosé en rode wijnen aangeboden, geflankeerd door enkele
exclusieve hapjes. Je betaalt hiervoor 15 euro.
Nadien is er de mogelijkheid om nog iets te blijven consumeren en de beentjes uit te slaan op de tonen van de
muziek van good old DJ BOB.
Voor de fuif dien je uiteraard niets te betalen, maar we verzoeken je wel om zowel voor de tasting als voor de fuif
vooraf in te schrijven via Twizzit tegen uiterlijk woensdag 30/3 – 20 u:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
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SPAANSA AVOND MET TAPAS EN SANGRIA EN SPAANSE MUZIEK
Na de wedstrijd van onze fanions tegen Boeckenberg op zondag
kernleden en de Evenementencel een heuse Spaanse avond.

17 april (dat is Paaszondag) brengen onze

Er worden 5 tapas aangeboden. Elke tapa kost je 3 euro en je kan kiezen uit het volgende:
 Patatas bravas met saus
 Portie calamares met tartaarsaus
 Portie gefrituurde kaasballetjes
 Stokbrood met manchego en parmaham
 Portie hamkroketjes

We serveren ook heerlijke witte of rode sangria met veel vers fruit aan 4 euro/glas.



Wil je een tapasmix (alle tapas) dan betaal je 12 euro i.p.v. 15 euro
Wil je een Tapas All-In (alle tapas + glas witte of rode sangria) dan betaal je 14 euro i.p.v. 19 euro

Je dient vooraf in te schrijven (uiterlijk 13/4 – 20 u) via Twizzit:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/8cd7ae0732bffa1c68454b25c5d52ee7

JUBELBANKET.
GOED NIEUWS:
CADEAU VAN LIEFST 25 EURO/DEELNEMER
Binnenkort is het zover: op vrijdag 20 mei 2022 gaat ons Jubelbanket - ter afsluiting van ons 100-jarig
bestaan - door in het Boeckenberg Sportcenter. Er was eerst nog enige twijfel of we die datum wel zouden kunnen
aanhouden omdat er een plan was om in dat weekend de Europacup te laten doorgaan in het Boeckenberg
Sportcenter. Dit voorstel is echter afgeblazen en we kunnen dus op een rustige manier onze honderdste verjaardag
vieren en afsluiten.
Omdat we een mooie sponsoring hadden ontvangen i.v.m. “AKC 100” en omdat de nieuwjaarsreceptie niet kon
doorgaan heeft de raad van bestuur en het “Comité AKC 100” geoordeeld dat we een cadeau van 25 euro per
deelnemer aan ons jubelbanket willen geven. De prijs zal naar 50 euro gaan i.p.v. 75 euro. Voor een fantastisch
banket betaal je dus de belachelijk lage prijs van 50 euro. Zij die al ingeschreven zijn krijgen 25 euro/deelnemer
terugbetaald op hun rekening. Zij die nog moeten inschrijven betalen slechts 50 euro. Let wel; deze geste telt enkel
en alleen voor de eerste 100 ingeschrevenen, er snel bij zijn is de boodschap want na 100 deelnemers stopt onze
actie.
Wat krijg je voor die 50 euro in de plaats:

Receptie met cava, fruitsap en hapjes gedurende 1,5 uur

Luxe sfeervolle BBQ met volgende variëteiten:
o
Buffet met zomerse & huisgemaakte salades, groentjes en aangepaste sausjes
o
Heerlijke Chateaubriand
o
Zalm & worstjes gerookt op het vuur
o
Dessert

Drank (8 consumpties/persoon)
We willen jullie dus aanmanen om zo snel mogelijk in te schrijven via Twizzit
https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6
Tijdens het jubelbanket maken wij tevens gebruik om ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan enkele leden in de
bloemetjes te zetten. Wij reiken op deze dag medailles uit aan enkele leden van sportverdienste, leden van
verdienste en ereleden. Dus: je kan best aanwezig zijn, want… misschien ben jij er wel bij…
Namens de Evenementencel
Pit
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TOOGPLOEGEN
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
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
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VOORLOPIGE PROGRAMMATIE VELD
Datum

Uur

Reeks

Thuis

Uit

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

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 1STE GEW C

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

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

VOORWAARTS/MOLINOS U17 B

AKC/LUMA U17 A

RIJKO 2

AKC/LUMA 2

zaterdag 7 mei 2022
vrijdag 6 mei 2022

0:00 U17 PROMO B
20:30 1STE GEW A

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

zondag 15 mei 2022
zondag 15 mei 2022

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

Vrij

AKC/LUMA U13 B

AGO AALST U15 A

AKC/LUMA U15 A

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

AKC/LUMA U15 A

GANDA U15 A

zondag 15 mei 2022

11:00 U15 PROMO A

zondag 15 mei 2022

zondag 22 mei 2022

AKC-Flitsen
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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 op AKV
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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Volgende 65 spelers en begeleiders schreven reeds in via Twizzit (situatie zondag om 17u45):

U19: vice-zaalkampioen van België

In een zinderende finale zijn onze AKC/Luma U19-ers er niet in geslaagd de titel te pakken tegen een sterk
Voorwaarts. Voor een verslag van deze wedstrijd, zie elders in deze flitsen. Wij willen wel graag alle spelers,
begeleiding, ouders en supporters bedanken voor deze prachtige prestatie.
We lazen op fb:

Zilver is de kleur vd medaille, mor goud was de kleur van jullie inzet!!!!!!

.

We kunnen dit alleen maar beamen en zijn fier lid te zijn van deze vereniging.

AKC-Flitsen

Pagina 12

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 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

wat
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

Do 21/04

AKC wordt 101 jaar ! Hipperdepiep hoera!!!!!

AKC-Flitsen

Voor wie
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
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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

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
Bekerfinale op AKC
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
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

U7-U9-U11
U7 en U9
U9-U11
U7-U9-U11
iedereen
U9-U11
U7-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 26 maart 2022

Competitie

10u00: U13 Top A: Sikopi/Chase A - AKC/Luma A
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn,
Van Mieghem Sepp
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld.
Bijeenkomst: 30 min. voor aanvang klaar op het veld
Jeugdleiders: Marc en Jana
August Van Cauwelaertlaan , 2050 Antwerpen, Belgium
13u00: ChallengeA U11: AKC/Luma – Temse A
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 op het veld
Jeugdleiders: Jens en Sandra
14u30: U15 Promo A: HMKC A - AKC/Luma/Spartacus A
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 op het veld
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
Hoofdfrontweg 17 , 2660 Hoboken, Belgium

AKC-Flitsen
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Zondag 27 maart 2022

Competitie

10u00: U13 OZ A: KCOV A - AKC/Luma B
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn,
Van Mieghem Sepp
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld.
Bijeenkomst: 30 min. voor aanvang klaar op het veld
Jeugdleiders: Marc en Jana
Oostakker 1 , 2290 Vorselaar, Belgium
10u00: U17 Promo B: AKC/Luma/Spartacus – Voorwaarts/Molinos B
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 op het veld
Jeugdleider: Mike Gils
11:00: U19 Top A: Floriant A - AKC/Luma
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 op het veld
Jeugdleiders: Aaron en Bjorn
Sportstraat 3 , 9820 Merelbeke, Belgium
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