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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – VOORWAARTS A: 21 – 19
HALVE FINALE IS BINNEN! DAMES DOEN HET!
Verdediging: Sayer (1) – Lars (7) – Shari (1) – Ellen (2)
Aanval: Siebe (2) – Jari (2) – Eline (2) – Jiska (4)
Ingevallen: Demy (0)
Scheidsrechters: Meeus - Cleyman
01 00 Ellen

Schot

11 08

Doorloopbal

01 01

Strafworp

11 09

Schot

02 01 Eline

Schot

11 10

Schot

02 02

Strafworp

12 10 Lars

Schot

03 02 Lars

Schot

12 11

Schot

03 03

Strafworp

13 11 Jiska

Doorloopbal

04 03 Jiska

Schot

13 12

Schot

04 04

Schot

14 12 Lars

Schot

05 04 Lars

Schot

15 12 Siebe

Schot

06 04 Lars

Schot

15 13

Doorloopbal

07 04 Jiska

Schot

16 13 Shari

Schot

07 05

Schot

16 14

Schot

08 05 Ellen

Schot

17 14 Jari

Schot

08 06

Strafworp

17 15

Strafworp

09 06 Jari

Schot

18 15 Lars

Schot

10 06 Jiska

Doorloopbal

18 16

Schot

10 07

Schot

19 16 Eline

Schot

11 07 Sayer

Doorloopbal

19 17

Strafworp

20 17 Lars

Vrije bal

20 18

Schot

21 18 Siebe

Schot

21 19

Schot

Opnieuw stond er een uiterst belangrijke wedstrijd op het programma. Met winst tegen Voorwaarts zat de
mogelijkheid erin om ons definitief te plaatsen voor de halve finales. Een vierde plaats en misschien wel meer kon
ons dan niet meer ontglippen. De laatste partij in zaal konden we ultiem nog een gelijkspel uit de brand slepen,
het zou dus zeker niet gemakkelijk worden. Bovendien dienden we nog altijd zonder Maite aan te treden. Siebe
kwam voor deze partij Jarre vervangen en zou dat uitstekend doen.
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Scheidsrechters: ondermaats
Het scheidsrechterlijk duo had ons de voorbije keren al niet veel plezier bezorgd en ook deze keer was dit niet het
geval. Je kan slecht fluiten en je kan onconsequent fluiten, bij de vorige passages van beide heren was dit spijtig
genoeg beiden het geval en nu was het zeker niet beter. Na de uitstekende prestatie van het duo van vorige week
was het deze keer weer huilen met de pet op.
Matige start, goed vervolg
We zagen dat onze dames zich goed in hun vel voelden en ze scoorden aan de lopende band. We liepen uit tot 8 – 5
dankzij alleen maar doelpunten van onze girls en van Lars, die opnieuw een knappe partij speelde en onstopbaar
was. Mees-Cleyman floten echter een ganse trits schoten en doelpunten van Larske af wegens “verdedigd” iets wat
ze dan aan de andere kant wel toelieten. Zonder deze arbitrage had Lars waarschijnlijk nog heel wat meer
gescoord. Voorwaarts kreeg liefst 6 stippen toebedeeld (waarvan ze er 1 misten) AKC scoorde er geen enkele, ’t is
maar dat u het weet. Of ja, toch een, of neen, toch niet want ze herzagen hun mening en we kregen een vrijworp in
plaats van een strafworp. Hopeloos! Gelukkig zette Jari het foutje van de mannen in ’t zwart recht en scoorde
direct een verre treffer. Nog eentje van Jiska voor rust (de derde van een serie van vier) en een enige inloop van
Sayer vlak voor affluiten zorgde voor een 11 – 7 voorsprong voor rust.
Even niet bij de les
Direct na rust zijn we even niet bij de les en Voorwaarts komt terug tot op 1 doelpunt. Gelukkig is er dan weer
Lars die met zijn vierde van zeven treffers het gevaar bezweert. Voorwaarts geeft echter niet op, komt opnieuw tot
op 1 doelpunt en dan is er de vierde van een subliem spelende Jiska die terug in de vorm van haar leven blijkt te
zijn. Nog een keertje Voorwaarts, maar opnieuw Lars om alle gevaar in te dijken. Siebe komt na een formidabele
verdedigende partij zijn neus ook aanvallen aan het venster steken en tekent voor twee verre loeiers. Shari zorgt
ervoor dat alle AKC-dames op het bord staan (zij scoorden er samen 9 want ook onze Ellen had er in de eerste helft
al twee binnen gegooid, knap!), Ook Eline doet er nog eentje bij en we zijn definitief weg. Met nog eer treffer van
onze heerser in het luchtruim, de heer Jari Hardies en nog twee van Lars is Voorwaarts definitief uitgeteld en zien
we hoe een collectief bijzonder sterk AKC/Luma doorstoot naar de halve finales. Topprestatie van Jan en Co!
Op tijd in vorm, collectief sterk, uitstekende fighting spirit
Dit was een teamprestatie om “u” tegen te zeggen. Iedereen ging door tot aan het gaatje en had plezier in het spel.
We zien nu al twee weken achter elkaar een geheel op het plein dat tot grote prestaties in staat is en we vragen
ons af wat ze nog meer kunnen. Zelfs zonder Maite deden onze dames het in de twee voorbije wedstrijden UITSTE-KEND, namen zelfs de bovenhand onze heren speelden naar goede gewoonte op hoog niveau. Jari heeft
duidelijk zijn tweede adem gevonden en heerst in de rebound als vanouds, Sayer doet dat in het ander vak, ons
goudhaantje gooit er vorige week 10 en deze week 7 binnen en de De Ley-brothers spelen bijzonder sterk, meer
moet dat niet zijn heren!
Winnen van Kwik is geen must maar opent misschien mogelijkheden naar een hogere plaats
Volgende week komen De Biekes van Eddy en Bo op bezoek. We hebben nog geen enkele van de drie wedstrijden
gewonnen, daar moet volgende week verandering in komen. We zitten in de juiste flow en mits winst moet er veel
mogelijk zijn. Geplaatst voor de halve finales zijn we al, maar mits winst kunnen we eventueel nog hoger schuiven.
Niets aan het toeval overlaten en ervoor gaan, niet meer of niet minder.
De stand
1. Borgerhout/GW
2. Floriant
3. Boeckenberg
4. AKC/Luma
5. Voorwaarts
6. Kwik
7. Sikopi
8. Riviera

18
18
17
17
14
14
5
1

Wedstrijden komende zondag
AKC/Luma – Kwik
Ri4A – Borgerhout/GW
Sikopi – Floriant
Voorwaarts – Boeckenberg
Pit
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JEUGDPLOEGEN 2022-2023
Na de succesvolle samenwerking tussen AKC/Luma en Spartacus/NDN bij de jeugd de voorbije seizoenen zal ook
in het seizoen 2022-2023 deze samenwerking bij de jeugd met Spartacus verder gezet worden bij de U15 en U17.
Er zullen in beide reeksen 2 ploegen aantreden, die net zoals dat de vorige seizoenen het geval was, op het veld 1
keer zullen trainen op AKC/Luma en 1 keer op Spartacus/NDN. De thuiswedstrijden worden gespeeld voor de zaal
op Spartacus/NDN en na de zaal op AKC/Luma. In de zaal zal er 1 keer getraind worden in het Boeckenberg
Sportcenter en 1 keer in een door Spartacus/NDN aan te duiden zaal. De thuiswedstrijden in zaal zullen gespeeld
worden in het Boeckenberg Sportcenter. Het voorbije seizoen waren alle spelers van de samengestelde ploegen lid
van AKC/Luma, in 2022-2023 zullen ze allen lid zijn van Spartacus/NDN. De spelers van AKC/Luma dienen geen
ontslag te geven en zullen ook gewoon aan AKC/Luma het lidmaatschap blijven betalen.
De beide verenigingen hebben samengezeten en kwamen tot volgende samenstelling van de ploegen:

U17 (2 A-ploegen)

Speelsters:
ABATOUY HANAE (Spartacus/NDN)
DE POOTER NIENKE (Spartacus NDN)
GEERAERTS NOA (Spartacus/NDN)
NELEN FAY (Spartacus/NDN)
SOMERS YOUNA (AKC/Luma)
TRAETS LAURA (Spartacus/NDN)
VAN MIEGHEM JADE (AKC/Luma)
VAN RIEL KATO (AKC/Luma)

Spelers:
FABRI THOR (Spartacus/NDN)
DE HONDT RAF (Spartacus/NDN)
IVENS IZAAL (Spartacus/NDN)
GEURS LUCAS (AKC/Luma)
GILS DEAN (AKC/Luma)
KURTI ERIS (AKC/Luma)
VERHOLEN JARRI (AKC/Luma)
BRECHT (komt over van Catba)
VAN ALSTEIN LUCAS (Spartacus/NDN)
VAN ALSTEIN THIBO (Spartacus/NDN)

Begeleiding: GEERT FABRI en BREND SIMOEN

U15 (A-ploeg en B-ploeg)
Speelsters:
AARTS MARIE (AKC/Luma)
BYLOO EMMA (AKC/Luma)
DE MEESTER FEN (AKC/Luma)
VAN HOVE AMY (AKC/Luma)
VAN BOUWEL NYSA (AKC/Luma)
VINCK FLOOR (AKC/Luma)
FABRI JANNE (Spartacus/NDN)
MINARDI BEATRICE (Spartacus/NDN)
VAN DEN BRANDE ELINE (Spartacus/NDN)

Spelers:
FIERENS KASPER (AKC/Luma)
HUPPERTZ MITCH (AKC/Luma)
KURTI LIAN (AKC/Luma)
VAN MIEGHEM FINN (AKC/Luma)
VAN MIEGHEM SEPP (AKC/Luma)
DE POOTER WANNES (Spartacus/NDN)
HEBBRECHT JAKOB (Spartacus/NDN)
LOTRY MATS (Spartacus/NDN)
VAN DE PAS TIMO (Spartacus/NDN)
VAN HECKE ROBBE (Spartacus/NDN)
WELLENS BRAM (Spartacus/NDN)
VAN ACKERVEN TIJL (Spartacus/NDN)

Begeleiding: BREND FABRI - BEN LOTRY - BJORN DENIE - KYAN VAN BOUWEL
Wat betreft de spelers die enkel en alleen onder de naam van AKC/Luma uitkomen geven we jullie hieronder de
namen:

U13 (A-ploeg en One Zone-ploeg)
Speelsters:
CHERAA NOOR
DUYCK PIXIE
LAUWERS LIV
NYANG'A ASTRID
RAMPAERT IEBE
'S JONGERS LOU
STRUYF WILLA

Spelers:
AARTS JASPER
CHERAA AJOUB
CORDON EBE
KEERSMAEKERS FERRE
SEGERS JASPER
WELKENHUYZEN SENS
VAN HOOF FERRE
VERHOLEN LENNY

Begeleiding: ILJA CORDON - JENS VAN HOOF
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U11 (A-ploeg en One Zone-ploeg)
Speelsters:
BLANCKAERT MARIE
BOONEN KATO
DE MEESTER LIN
EECKHOUT EVI
JANSSENS JAKLIEN
LAUWERS FIEN
LENAERTS LOUI
MERTENS SAM
STRUYF ROSIE
VAN HOOF MARIE
VERMEIREN PIM
WILLEMKENS LOUISE

Spelers:
BANKOSZ BARTOSZ
BRUYNINCKX FERRE
CLAESSENS LOUIZ
CORDON THORE
HEIRMAN LIAS

Begeleiding: DEBBY EVERAERT - ILLEGEMS PRISCILLA - SCHOONVAERE SANDRA - DENIE AMBER (?) BOCXSTAEL MARC (?)

U9

Speelsters:
ANGORILLA-SANCHEZ AMY
DE BRUYN CAMILLE
DE ROEY MILOU
GOOSSENS FRAN
KEERSMAEKERS DIEN
KERVAREC LEA
KURTI JARA
RIBEIRO LUCAS ALICE
SEGERS ANDREA
SPRINGAEL INKY
STOOP NINA
VAERENBERG JORIJN
VAN DEN BERGH SAIGE
VAN DEN BLEEKEN NAJARA
VAN DER STEEN EMELY
VINCK OTTE

Spelers:
BEDEER MAX
DE BUCK LENN
RAMPAERT MATIZ
SMETS LUCA
VAN HOOF TIBE
VAN HOOF VIC
VERDYCK TIMO

Begeleiding: DEWINTER MAITE - MERCKX JANA - VAN HOOF BO

U7
Speelster:
ANGORIALLA-SANCHEZ NOA
BOCXSTAEL CHARLOTTE
CLAESSENS FELINE
HEIRMAN LIAZ
RIBEIRO LUCAS ABIGAIL
SCHOTTE FILIPPA
VAERENBERG NIENKE

Spelers:
BRUYNINCKX CASPER
HENNEBEL VINCENT
KERVAREC HUGO
LENAERTS SENN
MERTENS DAX
PEETERS JULES
STOOP SAMUEL
TOSSENS OLLIVER
VAN DEN BERGH JACE
VAN STEENWINKEL ALEXA
VERCAMMEN MIK

Begeleiding: BOCXSTAEL ANKE - MARTIN SARA - VAN DEN BERG JESSY - CLAES LEEN - DE MEESTER
FEN
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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 22 MEI
15:30 u: AKC/LUMA A – KWIK A
14:00 u: AKC/LUMA B – KWIK 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

09:30 u: AKC/LUMA 2 - TEMSE 2

Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen

11:00 u: AKC/LUMA 3 - MINERVA 2

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

BERICHTEN
1. WOORJE VOORAF
Sportief
Vrijdagavond was er al de eerste van twee moeilijke wedstrijden voor onze U19. Zij dienden aan te treden tegen
Putse waar ze het in de bekerfinale heel moeilijk mee hadden. Deze keer werd het echter een makkelijk zege voor
de onzen. Bij de rust hadden ze al een 10 puntenkloof uitgebouwd en ze kwamen nooit meer in de problemen om af
te sluiten met een knappe 20 – 14 overwinning. Met een 6 op 6 deden we wat moest: onze kansen gaaf houden op
een mogelijke finale, wat na finales in zaal en voor de beker wel een heel mooie prestatie zou zijn.
Op zaterdag was het op AKC van ’s morgens al een drukte van jewelste. Onze U9 speelden daar enkele
wedstrijdjes en hebben zich kostelijk geamuseerd. In de namiddag was het rustig wegens uitwedstrijden van
verschillende ploegen en afschrijvingen wegens feestjes. Enkel de U7 trainden en maakten er een “waterig”
spektakel van.
De U13A gingen deze keer zwaar onderuit (8 – 1) op Boeckenberg, onze U 11 gingen winnen op Temse.
Ondertussen maakten onze U19 zich op voor de tweede wedstrijd op twee dagen tegen naaste en zwaarste
concurrent Voorwaarts. Onze rood-witten deden het meer dan goed. Brend zat in quarantaine, Ernst was gekwetst
(maar kwam toch invallen) en ook Lotte was gekwetst. Lenthe dankte voor haar invalbeurt en legde de eerste
binnen. We zagen een volwassen partij van de onzen die de maat namen van Voorwaarts. Nog voor rust liepen we
weg naar een maximale 5 – 11 voorsprong om te gaan rusten met 6 – 11. Voorwaarts gaf niet op, knokte zich terug
in de wedstrijd, maar AKC begaf niet en wist steeds op de juiste momenten te scoren. Vooral de partij van Vinnie
kon ons geweldig bekoren. Als kleinste van de hoop was hij met alles weg wat kon en zijn inzet was weer
formidabel.
Geweldige mentaliteit van de Vinnie. De anderen speelden op niveau en de schotkracht van Kadisha is natuurlijk
een enorme troef waarover onze U19 beschikken, ze deed het ook deze keer weer voortreffelijk. Thor mocht
invallen en deed dat uitstekend, hij dankte met een mooie assist. Voorwaarts kwam enkele keren terug tot op 1
doelpunt maar telkens waren daar de gepaste tegengoals van Renzo, Kyan en Kadisha. Nu nog juist meer
concentratie bij het nemen van strafworpen en alles komt goed. We bouwden met deze zege een mooie voorsprong
op om volgende week de thuiswedstrijd aan te vatten. Voetjes op de grond houden, met dezelfde mentaliteit het
veld op en gaan met die banaan en dan kan een zoveelste finale ons nog moeilijk ontglippen.
Voor AKC/Luma 3 lijkt alles vanzelf te gaan, zij wonnen ook deze keer moeiteloos en blijven ongeslagen op kop. De
kampioenstitel is met deze overwinning ook binnen.
Op zondag speelden onze U13 een schitterende wedstrijd tegen ASKC en wonnen met 8 – 6. Onze U15 gingen op
Aalst winnen met 8 – 11 en de U17 haalden het met 14 – 10 van Ago Aalst.
Onze B-ploeg stond 8 – 6 voor en kreeg dan een 0 – 8 aangesmeerd waardoor ze niet meer bij machte waren om
verder met titelfavoriet Voorwaarts mee te strijden. Ze verloren uiteindelijk met 16 – 20.
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Het beste nieuws was natuurlijk dat onze fanions met 21 – 19 wonnen van Voorwaarts en zich nu opmaken voor de
halve finale op zondag 29/5. Waar en tegen wie is nog niet helemaal duidelijk. Als er in het klassement niks meer
zou veranderen spelen we op Borgerhout/GW. We staan momenteel op een vierde plaats maar kunnen nog derde,
tweede en zelfs eerste worden als alles meezit.
Toogploegen: een ramp
Ook dit weekend zaten we weer met de handen in het haar om toogploegen bij elkaar te krijgen. Het blijkt voor
sommigen een groot probleem te zijn om eens enkele uurtjes per seizoen achter onze toog te staan. Zelfs het vinden
van een weekendverantwoordelijke lijkt momenteel een probleem te zijn. Gelukkig konden we op good old Franky
en enkele andere vrijwilligers rekenen om alles uiteindelijk toch nog in goede banen te leiden. Als deze trend zich
echter blijft verder zetten zullen we ons verplicht voelen om andere niet zo populaire maatregelen te nemen. We
willen iedereen nogmaals verzoeken om zijn/haar steentje bij te dragen bij de toogdiensten. Zoals jullie weten
draait een vereniging op vrijwilligers, maar het mogen niet altijd dezelfde personen zijn die voor alles opdraaien.
Pit

Spreuk van de Weuk
Weerom een goeie wedstrijd en zie …,
We kunnen nog naar plaats drie !!
2. LOTTO

Nummer: 5
Winnaars: Georgette de Boer en Serge Amorgaste

3. PRONOSTIEK

Winnaars: Sven Van Mieghem, Franky Van den Berg, Bjorn Denie, Irma Pooters, Karin Bulens, Daniëlle Steyaert,
Aida Jobe, Valerie Caudron, Rosita de Boer, Chris Van Riet,
Bedrag: € 2,85
3

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
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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

8. COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)
Na het succes van de 10 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 11 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U9, 1 U11, 1 U13, 1 U15, 1 U17, U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Inschrijven kan via Twizzit op
volgende link https://app.twizzit.com/v2/public/form/8ad6d45eb1dea6ec41df85a5b3f1cdc0

9. VERLOREN KLEDIJ

Indien je kledij mist kan je altijd een kijkje nemen op AKC bij de verloren kledij. Doe het echter wel voor de
barbecue want nadien gaat alles weg naar een goed doel.

10. GLAZEN AFDROGEN AUB

Mogen we de toogploegen verzoeken om de glazen af te drogen nadat ze zijn afgewassen. Ze nat in de rekken
zetten zorgt ervoor dat ze blijven vastplakken en dat we ze niet meer los krijgen. Met dank voor uw bereidwillige
medewerking.
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EVENEMENTENCEL PRESENTS:
BARBECUE OP ZATERDAG 11 JUNI

We sluiten het seizoen naar goede gewoonte af met een barbecue die zal geregeld worden door Bake & Cook van
Kitty Palmaerts. niet twijfelen dus, schrijf je vandaag nog in want het zal weer TOP worden. Er is dit jaar een
rijke keuze uit verschillende menu’s. Weet dat AKC hier geen winstmarge op heeft en dat je betaald wat je krijgt.
Link om in te schrijven sturen we morgen door.
Uiterste inschrijvingsdatum is zondag 5 juni, daarna sluiten we onverbiddelijk af.
Je kan kiezen uit:
o
o
o

Menu 1: 4 soorten vlees/vis (400 gram) + dessert - € 21
Menu 2: 3 soorten vlees/vis (300 gram + dessert - € 17
Menu 3: 2 soorten vlees/vis (200 gram) + dessert - € 12

Inbegrepen: Groentenbuffet (uitgebreid) – pastasalade/taboulé – huisgemaakte sausjes (coctail – tartaar – look –
curry) – mayonnaise – ketchup – curryketchup – brood met boter.
Keuze uit volgende gerechten (opgeven bij inschrijving wat je wenst):
o Italiaanse hamburger
o Ardeens hamburger
o Ardeens varkenshaasje
o Rundssaté
o Chipolata worstje
o Merguez-worstje
o Gemarineerde kipfilet
o Scampibrochette
o Oosters viswokje
o Sardines
Dessert (opgeven bij inschrijving wat je wenst)
o Chocolade muffin
o Chocolademousse
o Rijstpap
o IJsje

JUBELBANKET OP VRIJDAG 20 MEI









Gewone deftige vrijetijdskledij volstaat, stadskledij is niet noodzakelijk (maar mag uiteraard wel!)
Vanaf 18u30: Receptie met cava, fruitsap en hapjes gedurende 1,5 uur
Inleiding door Sven Hardies
Uitreiking medailles: leden van sportverdienste – leden van verdienste
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
Uitreiking medailles: ereleden
o
Dessert
Drank (8 consumpties/persoon)
Namens de Evenementencel, Pit

TOOGPLOEGEN
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: Franky Van den Berg
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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

26-27-28/05/22: 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 Tshirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en
regenvestjes, bestellen bij Anneke Van Peteghem op anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen kan
ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is
inbegrepen, bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina
naar de AKC/Luma-catalogus.
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/

COMBI-TORNOOI (snel inschrijven aub)

Na het succes van de 10 vorig jaren, organiseert de JEC ook dit jaar een combi-tornooi. Dit evenement zal
doorgaan op zaterdag 11 juni Er worden gemengde ploegen gevormd met 1 U9, 1 U11, 1 U13, 1 U15, 1 U17, U19, 1
gewestelijke speler, 1 kernspeler, 1 recreant en 1 ouder of ander niet-korfballend familielid. Er worden
wedstrijdjes gespeeld waarbij iedereen tegen iemand van zijn eigen categorie uitkomt. Inschrijven kan via Twizzit op
volgende link https://app.twizzit.com/v2/public/form/8ad6d45eb1dea6ec41df85a5b3f1cdc0
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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. Momenteel hebben we 105 deelnemers.
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).
Ondertussen zijn de inschrijvingen afgelopen en is zowel de bus als het hotel volgeboekt.
Volgende109 jeugdleden en begeleiders zijn ingeschreven:

Kinderen die bepaalde zaken niet kunnen/mogen eten worden verzocht dit van tevoren te melden aan Carine
Duchesne op carine.duchesne@outlook.com.
Ouders, wiens kinderen medicijnen moeten innemen, gelieve deze mooi te verpakken in een zakje
met vermelding van de naam en duidelijke schriftelijke instructies aub (wat, wanneer…) en af te
geven aan Sarah Martin. Bij haar geven ook alle jeugdleden hun geld en identiteitskaart af in
een omslag met naam zodat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan.
Wat neem je mee op jeugduitstap:
- voldoende sportkledij voor elk weertype (ook een regenvestje)
- kleren die supervuil mogen worden (voor het nachtspel)
- propere sportschoenen voor binnen en buiten, binnenhuispantoffels voor in het hotel
- zwemgerief
- pyjama, slaapkleed, knuffel
- wasgerief
- pillicht
- niet te veel snoep aub
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- zakgeld, liefst muntstukken (voor een drankje tussendoor, wordt zaterdag afgerekend)
- kledij voor de fuif
- Identiteitskaart
- zonnecrème (hopelijk hebben we die nodig) en muggenmelk (neem best het type dat ook op teken reageert)
- jeugdleiders: vergeet je stoeltje niet en breng ook een pillicht en een fluitje mee !!
Wat laat je best thuis:
- waardevolle voorwerpen zoals juwelen, gsm, MP3-speler, IPOD, IPAD…
- gevaarlijke voorwerpen zoals zakmessen…
- alcoholische drank en sigaretten
Gelieve je bij het vertrek aan te melden bij Carine Duchesne.

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 18/05
Vr 20/05
Za 21/05
Wo 25/05

wat
veldtraining
Jubelbanket AKC 100 (zie aparte info in flitsen)
Veldtraining of Speelgelegenheid
veldtraining
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26-2728/05
Wo 01/06
Za 004/06
Zo 05/06
Za 11/06
22-26/08
27/08

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

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)
Woensdag 18 mei 2022

Competitie

19u00: U15 Promo A: AKC/Luma/Spartacus - HMKC
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
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny

Zaterdag 21 mei 2022

Competitie

13u00: ChallengeA U11: AKC/Luma – Ganda 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 in wedstrijdkledij op het veld
Jeugdleiders: Jens en Sandra
14u00: U13 Top A: ASKC 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
ASKC (Kunstgras) Eksterdreef 10 , 2900 Schoten, Belgium
15u30: U15 Promo A: AKC/Luma/Spartacus – Ganda 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
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar op het veld
Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny
15:30: U19 Top A: AKC/Luma – Voorwaarts/Molinos A
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
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Zondag 22 mei 2022

Competitie

11u00: U17 Promo B: AKC/Luma/Spartacus – Vobako 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: Putse 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
Voorwaarts (Kunstgras) Fort V straat , 2650 Edegem, Belgium
11u30: U13 OZ A: The Vikings 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
The Vikings Scheldestraat 38 , 9220 Kastel, Belgium

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD
Tweeluik tegen bekerfinalist Putse en zaalkampioen Voorwaarts
AKC/Luma U19 – Putse KC U19 : 20 – 14 (14-7)
Aanval : Femke 1/6 – Lenthe 1/ 4 – Renzo 5/19 – Rune 2/4
Verdediging: Kadisha 3/11 – Fay 1/6 – Vinnie 3/18 – Kyan 2/12
Bank: Jade 0/4 – Youna 1/11 – Thor 1/ 2
Voorwaarts U19 – AKC/Luma U19 : 13 – 16 (6-11)
Aanval : Femke 1/3 – Lenthe 1/3 – Renzo 3/22 – Rune 0/1
Verdediging: Kadisha 4/22 – Nina 0/7 – Vinnie 2/11 – Kyan 4/8
Bank: Ernst 1/7 – Thor 0/1 - Youna – Jade
Desondanks een week waar we elke dag “minder” nieuws ontvingen van gekwetsten of zieken hebben jullie met
enorm veel vechtlust en echt ploegspel een mooie 4 op 4 gehaald tegen de bekerfinalist en vooral tegen de
zaalkampioen.
Vrijdag avond starten we tegen Putse zonder Ernst en Lotte (gekwetst), Nina (schoolreis), Brend (ziek) en een
halve kadisha (lichte hersenschudding) . Gelukkig konden we rekenen op onze U17 en op een gegeven moment
stonden er zelfs 2 U15’ers op het veld die duidelijk hebben laten zien dat er nog jong talent rondloopt.
Tegen Putse maken we snel duidelijk dat er een verschil was met de bekerfinale en lopen we rustig 10 doelpunten
uit. Startsein om enkele te laten rusten. Putse komt nog wel even terug tot op 3 doelpunten maar dan duwen we
even de gaspedaal in om met duidelijke 20-14 cijfers te winnen. Dit zonder teveel energie te verliezen om klaar te
zijn op zaterdag voor de clash met Voorwaarts.
Dat was echt een clash.
Harde wedstijd op het scherpst van de snee maar waar jullie hebben laten zien dat jullie een hechte ploeg zijn.
Julie vochten voor elkaar en iedereen deed zonder morren wat er werd gevraagd en waar je het sterkst in was.
Verdedigend een top partij en aanvallend op de juiste momenten gescoord.
De kleinere mankementen en foutjes werden als ploeg opgevangen en we zagen een “over mijn lijk” mentaliteit. Of
het nu een dijblessure was of een verzwikte enkel of een hersenschudding niets weerhield jullie ervan om te blijven
gaan en daar werd het verschil gemaakt. Volgende zaterdag dezelfde inzet en het ziet er mooi uit voor een 3de
finale op rij maar weet dat het steeds close games zijn tegen VW en dat we niet met meer dan 3 goals verschil
mogen verliezen.
Onze afwerking was niet top , 19%, dus als jullie dit kunnen opkrikken gecombineerd met dezelfde drive weten we
wie de finale zal spelen.
Succes en stay safe
One team
DN
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