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OPROEP
Ja ja ja, het is weer zover:

AKC/Luma speelt de kruisfinale:
15:00 u: Borgerhout/GW A – AKC/Luma A
Wanneer: op zondag 29 mei 2022
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-owie komt er in het rood-wit
kijken, supporteren, erin vliegen, ons team vocaal
ondersteunen, roepen, tieren, brullen, zingen, lol maken,
samen AKC/Luma A naar de veldfinale loodsen
Verbaas ons allen en de hele korfbalwereld door weer als één
blok achter ons team te staan.
Ik verwacht al zeker een optreden van ons
traditionele lady’s team:
surprise!

I will be there, you to?
Onze kantine gaat zondag open om 12 u zodat
we daar kunnen samenkomen en de wedstrijd
al kunnen voorbereiden.
Na de wedstrijd komen we terug naar AKC en
zullen er hapjes voorzien worden!
AKC-Flitsen
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
AKC/LUMA A – KWIK A: 21 - 21
Verdediging: Siebe (3) – Jari (3) – Eline (1) – Jiska (2)
Aanval: Sayer (2) – Lars (8) – Shari (0) – Ellen (0)
Ingevallen: Maite (1) - Jarre (1)
Scheidsrechters: Mertens – Van Grimbergen

01
02
03
03
04
04
04
05
05
05
06
07
07
08
08
09
09
09
09
10
10
10

00
00
00
01
01
02
03
03
04
05
05
05
06
06
07
07
08
09
10
10
11
12

Jari
Eline
Lars
Ledoux Noa
Siebe
Liesbeth Bollaert
Schoumacker Cedric
Lars
Liesbeth Bollaert
Axel De Pauw
Sayer
Lars
Antes Jordy
Siebe
Stien Reyntjens
Sayer
Liesbeth Bollaert
Amber Wuyts
Schoumacker Cedric
Lars
Liesbeth Bollaert
Antes Jordy

Strafworp
Schot
Schot
Doorloopbal
Schot
Strafworp
Doorloopbal
Doorloopbal
Schot
Schot
Schot
Doorloopbal
Doorloopbal
Schot
Schot
Strafworp
Schot
Strafworp
Schot
Doorloopbal
Schot
Doorloopbal

11
12
12
13
13
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
19
20
21

12
12
13
13
14
14
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
21
21
21

Lars
French Jiska
Amber Wuyts
Siebe
Schoumacker Cedric
Lars
Jari
Axel De Pauw
Ledoux Noa
Schoumacker Cedric
Axel De Pauw
Liesbeth Bollaert
French Jiska
Stien Reyntjens
Jari
Antes Jordy
Lars
Lars
Maite
Jarre

Schot
Schot
Schot
Schot
Schot
Schot
Schot
Doorloopbal
Schot
Doorloopbal
Schot
Schot
Schot
Doorloopbal
Schot
Schot
Schot
Doorloopbal
Schot
Schot

Deze laatste competitiewedstrijd deed er eigenlijk niets meer toe vermits de plaatsen voor de halve finales al
waren uitgedeeld en de definitieve stand quasi vast lag. Enkel bij winst van AKC/Luma en verlies van
Boeckenberg kon er nog iets veranderen, maar zowel Borgerhout/GW, Floriant als Boeckenberg wonnen, zodat er
niets meer kon veranderen. Deze wedstrijd was enkel voor de eer, we hadden namelijk al drie maal verloren van
de Biekes en wilden nu wel eens de punten thuis houden om met een goed gevoel naar Borgerhout/GW te trekken.
Goede start, maar geen vervolg
We openden sterk met een 3 – 0 langs Jari, Eline en de eerste van 8 van Lars. We lieten na om een grotere kloof op
het bord te zetten want op dat moment waren we volledig baas. Lars scoorde in die eerste helft niet alleen een
schot maar ook drie enige inlopers waarvoor vriend en tegenstander bewondering had. Op het einde van de eerste
helft kwam Kwik terug in de match en ging erop en erover om te gaan rusten met 10 – 12 na een enig mooie inloop
van Anty Jordes.
We maken gelijk maar moeten dan terug achtervolgen
Direct na rust maken we via Lars en Jiska direct gelijk en het blijft ook gelijk opgaan tot 15 – 15. Kwik plaatst dan
een 0 – 4 en de wedstrijd lijkt over. We moeten toegeven dat we er toen geen goed oog meer in hadden. We kwamen
15 – 19 achter en de zware nacht en het teveel aan alcohol van tijdens het jubelbanket deed geen goed aan onze
prestatie. Toch knokte AKC/Luma zich op karakter terug in de partij om in de laatste seconden via de ingevallen
Jarre gelijk te maken. Het eerste punt tegen Kwik van dit seizoen was binnen en op deze manier kunnen we met
een goed gevoel naar Borgerhout/GW trekken. De afscheidnemende coaches van Kwik, Bo en Eddy Van Hoof,
sluiten dus het seizoen af op een vijfde plaats maar haalden wel 7 op 8 tegen AKC/Luma. Wij wensen hen succes in
hun verdere korfbalcarrière.
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Volgende zondag moeten we er staan
Volgende zondag trekken we dus voor de halve finale richting Borgerhout/GW een ploeg die we dit seizoen al vijf
keer hebben ontmoet en waar tegen we 4 van de 5 keer aan het kortste eind trokken. We rekenen op onze jongens
en meisjes om te stunten en voornamelijk de Amorgaste-brothers en Pauwels af te stoppen. Makkelijk zal het niet
worden, maar dat het kan daar zijn we van overtuigd.
Supporters op post aub
We hebben volgende zondag alle steun nodig om de Zebra’s te verslaan. Laat ons dus afspreken om massaal naar
Borgerhout/GW te trekken en er daar een feestje van te maken. We komen samen in onze kantine vanaf 12 u om
daar al ambiance te maken, de stemmen te smeren en de liederen aan te heffen. Nadien bouwen we, zowel bij
winst als verlies nog een feestje in onze kantine.
Alle rood-witten op post aub en tracht deze keer de ouders van onze jongsten te overhalen om mee te komen en
eens te komen kijken naar een echte topwedstrijd korfbal.
Pit

WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 29 MEI
15:30 u: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A

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

10:00 u PUTSE 2 - AKC/LUMA 2

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

BERICHTEN
1. WOORJE VOORAF

Op vrijdagavond was er dan uiteindelijk toch ons jubelbanket ter ere van ons honderdjarig bestaan. De
natuurelementen waren ons niet zo heel goed gezind. Vorig seizoen, toen we écht 100 jaar oud werden, gooide
Corona roet in het eten en kon het feestje niet doorgaan, vrijdag jl. beslisten de weergoden om wat te komen
saboteren en zetten de hemelsluizen open. Het stopte toch nog op tijd met gieten zodat de uitstekend verzorgde
barbecue onder optimale omstandigheden kon doorgaan.
Eric Duchesne had ervoor gezorgd dat er heel wat leuke foto’s en filmpjes op de achtergrond speelden, iets waarbij
velen zich kostelijk hebben geamuseerd. Je kon in een hoekje ook nog bijkomende jubelboeken meenemen en oude
spullen van AKC terugvinden. Leuk!
De “Treble-ploeg” die liefst vijf opeenvolgende trebles op hun naam schreven (Beker, veld én zaaltitel in 1 jaar) van
vroeger was massaal aanwezig en het deed ons écht deugd om ons Joyceke (de initiatiefneemster) terug te zien,
alsmede enkele oude bekenden zoals daar waren, Stevie De Jonghe (die toen bij ons speelde, of neen, bij Kwik, of
neen bij Catba, of neen bij Sikopi, we weten het niet meer zo goed), Ron Tampon Lenjou (die van Sven een enig Tshirt kreeg voor zijn geweldige prestatie in de nationale ploeg toen hij tekende voor 5 van de 15 treffers in zijn
bakske tegen India), zijn kleine broertje Lukske “ik ben ietskes struiser geworden” Lenjou, Lic Tassens (dé
succescoach van weleer – hij drinkt nog altijd geen alcohol) en de andere kampioenen die we nog regelmatig zien
Cindy, Wendy, Christina, Sandra, Sven en ik zal er nog wel enkele vergeten zijn. Enkele toppers ontbraken,
namelijk Daveke, die liever in San Remo pinten ging drinken met zijn schoonvader) en Ben Verburgt (die liever op
reis ging dan mee te komen vieren) en ook Chantal Serneels (die wegens medische problemen van haar
toekomstige echtgenoot niet kon aanwezig zijn). Zalig om deze bende terug te zien. Zij hebben genoten en wij
hebben in het verleden nog veel meer van hen genoten.
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De gasten werden ontvangen met cava, sinaasappelsap en hapjes in de mooi ingerichte Boeckenberg Foyer. Na de
drankjes was er eerst een kort gesmaakt optreden van onze house komiek Sven Hardies (de avond was hiermee al
optimaal ingezet) en daarna mocht onze voorzitter de medailles uitdelen aan de leden van sportverdienste en de
leden van verdienste. Het lijstje van wie dit allemaal waren vind je verder in deze Flitsen. Daarna konden we aan
tafel en we moeten toegeven dat het eten voortreffelijk was. Winny, Frank en Jelle hebben ons in de watten gelegd,
Marcske en John en hun toogploeg deden de rest. Tussen de BBQ en het dessert kreeg Marc terug het woord om de
medailles uit te reiken aan de ere-leden van AKC, ook hun namen vind je verder in deze Flitsen. We konden
uiteraard niet anders dan ook Marc een medaille geven voor de vele inspanningen die hij in het verleden leverde
voor AKC en die hij ongetwijfeld nog zal leveren. Hij kreeg hiervoor meer dan verdiend de medaille van erevoorzitter, een ereteken dat tot nu toe enkel en alleen aan zijn schoonvader, de onlangs overleden Jos Duchesne,
nog zo’n boegbeeld, werd gegeven. Marc kreeg een staande ovatie van alle aanwezigen. We willen niet nalaten om
het gedicht dat we ter ere van Marc gemaakt hebben hieronder weer te geven.
33 jaar geleden stapte hij samen met den Danny en mij in het bestuur
Het werd geen korte kuur maar een engagement van heel lange duur
Een nieuwe kantine zetten was zijn eerste grote opdracht
Hij deed het met overtuiging en met praal en pracht
De kantine van toen mocht er zeker en vast zijn
Spijtig genoeg moesten we daar spelen op een zanderig terrein
We waren toen nog goede vriendjes met het provinciebestuur
Momenteel maken die ons het leven zuur
We hadden een prima band met Frank Geudens, n’een echte socialist
Den bestendigen député van daarna heeft alleen maar azijn gepist
Hij was in ons bestuur een hele harde werker
Door hem werden we als club nog veel sterker
Later werd hij tot voorzitter gebombardeerd
Een taak die hij liefst 14 jaar met zijn werk heeft gecombineerd
Op elke vergadering tekende hij present
En als rood-wit won was hij altijd heel content
Hij was dan uitbundig en kwam je op zijn pad
Dan deed hij een uitleg en je was zeiknat
Enkele jaren geleden heeft hij mee een tweede clubhuis recht gezet
Toen kon het helemaal niet meer op met de pret
Het werd een pareltje en toch heeft hij z’n kas zitten opfretten
Want we mochten er geen omheining rond zetten
Nu zit ons terrein vol met anderskleurige mannen en vrouwen
Die komen daar sjotten, cricketten of gewoon een feestje bouwen
En ook al gebruikt hij alleen maar verbaal geweld
Hij gooit de allochtonen met gemak met hun jartellen van ons veld
Hij was bestuurder, voorzitter, trainer en coördinator van onze jeugd
Zijn vrouwke zat veel op AKC … tot haar grote vreugd
Geen werkje was hem te koud, te heet, te vuil of te zwaar
Als je iets aan hem vroeg was hij binnen de kortste keren daar
Tenten zetten, koken, toog doen, velden op- of afbreken
Dat zijn zaken waar hij altijd veel tijd heeft kunnen insteken
Hij was eigenlijk een echt fenomeen
En ooit… speelde hij zelfs in onzen één
Dat was toen de beesten nog konden spreken
En toen twee vakken er wel drie leken
Hij won zelfs mee de laatste Belgische Europabeker
Ik zou zo durven zeggen “Oh zeker”
Hij was eerlijk, nam nooit een blad voor de mond
Als ge buiten de lijntjes kleurde kreeg je n’een trap onder uw kont
Hij zei ooit tegen den député “Gij zijt ne leugenaar”
“Ik moet uwe zever niet en zwijg nu maar”
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Hij heeft heel wat uren versleten op zijn geliefde AKC
Want ook met alle activiteiten deed hij vlotjes mee
Tijdens wedstrijden maakte hij gegarandeerd veel kabaal
Hij vloog dit zaalseizoen zelfs uit een lege zaal
Iemand gelijk geven dat valt hem altijd zwaar
Hij heeft altijd een aantal tegen argumenten klaar
En wat is dan altijd zijne laatste zin?
Daar weete gij just niks van Carine!
Er is een tijd van komen en één van gaan
Ook al is zijn carrière in het bestuur nog niet gedaan
Hij blijft bestuurslid, voor die taak ging hij nog overstag
Ook al gaat hij het rustiger aan doen op zijn oude dag
Volgend seizoen zet hij een stapje opzij
In zijn plaats komt de CEO van casa-projects, den Bert De Ley
Ik ben er zeker van dat die het minstens even goed zal doen
En onze huidige praeses mag genieten van zijn voorzitterspensioen
Ondertussen weet natuurlijk iedereen al lang over wie het gaat
En niet alleen omdat hij naast mij staat
Beste Marc, wij willen u van harte danken voor al die mooie jaren
En hopen dat je nog een behouden koers zult varen
Omdat jij ons als bestuurslid en voorzitter heel veel hebt gegeven
Krijg jij van ons de titel van ere-voorzitter voor het leven
Je bent slechts de tweede in 100 jaar die zoiets bereikt
De vorige werd aan je schoonvader Voke Duchesne uitgereikt
Tot slot nog even dit
Geloof het maar van uwen enigste en beste vriend, de Pit
We schenken je:
 De medaille van ere-voorzitter
 Bloemen voor Carine
 Voor jezelf een fles gin
En… voor al je werk ook nog veel appreciatie
En last but not least een welverdiende staande ovatie

Pit

LEDEN VAN SPORTVERDIENSTE
Jade Rottiers:
ze speelde gedurende 13 seizoenen 284 wedstrijden in het eerste team, behaalde als Cadet en Junior een trebble,
speelde 2x kampioen op het veld, won 3 x de Beker van België, behaalde 3 zaaltitels en werd 18 keer geselecteerd
voor nationale teams. Chapeau!
Elke Vanherck:
ons Elke speelde op 17 seizoenen 187 wedstrijden in AKC 1, behaalde net zoals haar vriendin Jade als Cadet en
Junior de trebble binnen, behaalde 1 veldtitel en 2 zaaltitels. Ook als internationaal speelster kwam zij 17 keer aan
de bak. Joepie!
Maité Dewinter:
Maité, nog niet aan het einde van haar ‘kern carrière’, heeft tot op heden in 11 seizoenen reeds 184 wedstrijden in
ons eerste team, ze behaalde 1 veldtitel, 2 zaaltitels, en 3 keer de Beker Van België. Als internationale speelster trad
ze reeds 9 keer aan…Knap hoor!!!!!Maité plakt nog steeds alles dicht!
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Sayer Jobe:
“ de Sayer on fire”!!!! Ook hij is nog steeds één van onze sterkhouders met 250 wedstrijden op 12 jaar tijd in AKC 1.
Hij won 1 veldtitel, 2 x de Beker van België, en 3 zaaltitels. Slechts 1 maal werd hij geselecteerd voor een nationaal
team…..
Super Sayer!
Jari Hardies:
onze captain!, hij speelde maar liefst 373 wedstrijden in AKC 1, en dit verhaal is nog niet ten einde! Onze “lange”
speelt sinds 2007, dus maar liefst 15 jaar in onze eerste ploeg.
Net als voormalig teamgenoten Jade en Elke haalde hij de trebble binnen als Cadet en Junior. Zijn palmares
bestaat uit 3 veldtiltels, 3x de Beker Van België en 4 keer zaalkampioen….als internationaal speler stond hij
“slechts” 30 keer tussen de lijnen
…respect voor “air Hardies”

LEDEN VAN VERDIENSTE
Collega bestuurder sinds 2017-2018. Leverancier van jong talent voor onze kern met Jarre en Siebe. Projectleider
van het project ‘nieuwe kantine’. Opsteller van de aanbesteding binneninrichting van de nieuwe kantine. Was met
casa-projects niet alleen sponsor maar deelde ervaring en inzet pro deo bij de realisatie van ons nieuwbouwproject.
Hij was de bezieler van het BARISTASZ-project en heeft ondertussen ook de vernieuwing van onze website voor
2022-2023 in handen genomen. Hij is ook niet vies van een streepje toogwerk bij activiteiten zoals een gewestelijke
fuif, een Spaanse avond, een bekerfinale,…. Bovendien zal hij vanaf het nieuwe seizoen door de Raad van Bestuur
aan de leden voorgesteld worden als onze nieuwe voorzitter!
Bert De Ley
Niet weg te denken uit de projectploeg van onze nieuwe kantine. Drijvende kracht bij het uittekenen van de
binneninrichting van onze kantine. Medeopsteller van de aanbesteding en projectleider van het binnenhalen en
uitvoeren van de afwerking van onze kantine. Ook zij was met casa-projects niet alleen sponsor maar deelde haar
ervaring en inzet pro deo bij de realisatie van ons nieuwbouwproject. Zij is net als Bert nooit ver weg als het erop
aan komt om bij te springen bij activiteiten.
Kristel Janssens
Hij viel al in de prijzen in 2018, jaar waarin hij geëerd werd om zijn omvangrijk palmares als speler in onze eerste
ploeg en als internationaal. Hij had echter als kapitein van de eerste ploeg geweldig veel respect gekregen voor het
werk van alle AKC-ers zodat hij besloot om in woord en daad iets terug te doen. Hij startte met het begeleiden van
de jeugd en trad recent toe tot het bestuur. Hij zit daar nog maar een jaar maar is reeds drijvende kracht van het
BARISTAS-traject, de vernieuwing van de website en is de vertegenwoordiger in ons bestuur van de jeugdevenementen-cel. Kortom een werker met het hart op de juiste plaats!
Jens Van Hoof
Ook deze persoon viel al in de prijzen en werd ook in 2018 al gevierd om zijn omvangrijk palmares. Net als Jens
was hij kapitein van onze eerste ploeg en bracht hij onze fanions na een schitterend zaalseizoen en de titel terug in
Europa (Barcelona heeft het geweten!). Samen met Kris Palinckx trainde en coachte hij onze U19 naar de veldtitel
en de beker in 2017-2018 om daaropvolgend onze U8tjes te begeleiden.
Vanaf dit seizoen is hij onze technische directeur. Functie die hij met veel enthousiasme heeft opgenomen begin
2021. Ook hij verdient dus de titel lid van verdienste!
Nick Mertens
Als er één koppel is waarop je steeds kan rekenen dan zijn het deze 2 fantastische mensen. Of het nu is om te koken,
achter de toog te staan of ambiance te brengen bij de begeleiding van onze supporters, of om een pintje te drinken
aan onze toog, steeds kan je op hen rekenen. Hij is zoals dat in Antwerpen genoemd wordt “ne crème van ne vent”.
Jij hoort, zonder enige discussie in dit rijtje van uitzonderlijke leden thuis. Je betrokkenheid bij allerlei
evenementen die door onze evenementen-cel georganiseerd worden is bijzonder! Bovendien zorgt hij ervoor dat alles
wordt aangehaald in de Makro waar hij wegens de vele aankopen en uitgaven een graag geziene gast is.
In één adem wil ik verder gaan met ons volgend verdienstelijk lid. Geen hij zonder zij! Ook zij maakt deel uit van
onze evenementencel en is steeds aanspreekbaar ter ondersteuning van alle mogelijke organisaties. “Muke” voor de
vrienden is, wanneer nodig achter de toog te vinden bij alle feestelijkheden.
Pat Francken en Muke Cooreman
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In het rijtje van geëngageerde medewerkers van onze evenementen-cel komen we den “beeeer” tegen. Mosselen of vol
au vent, samen met Pat, Mu, Anneke, Chris en Pit is geen bestelling teveel. Hij is de vaste “hamburger-bakker”
tijdens de Bekerfinales en zorgt er met nog enkele anderen voor dat alles wordt aangehaald in de Makro. Ergens iets
tekort aan materiaal, Den Berre Flambée weet altijd wel één of andere oplossing via De Parochie, waarvoor onze
hartelijke dank. Als ‘baas’ van de reuzenstoet in Deurne is hij doordrenkt van al wat feesten is!
Albert Denie
Nog maar eens een Kristel. Ook al is zij geen vast teamlid van onze evenementencel, eender welke activiteit die
georganiseerd wordt, je spreekt haar nooit tevergeefs aan om de handen uit de mouwen te steken. Wanneer ze dan
toog doet, of ze staat in de keuken met die andere werkpaarden, steeds blinkt alles en is alles opgeruimd. Van 2014
tot 2016 was ze mede bestuurder. Veel engagement verzameld in 1 persoon:
Kristel Monnoyer
Er gaat geen thuiswedstrijd of bekerfinale voorbij of zij bereid met allemaal verse ingrediënten haar lekkere
smoskes. Wanneer dan ‘s avonds alles is uitverkocht blinkt onze keuken terug alsof er niets gebeurd is. Ook wanneer
ze gekwetst is en moeilijk te been, komt ze zich van haar taken kwijten!
Christel Ring
Deze Kristel doet iets gans anders! Ipv keuken of toog is haar habitat de dug-out. Drankjes, truitjes,
ploegadministratie. Steeds staat ze paraat. Eerst bij de jeugd, nu voor onze kern. Topmadam! Zonder haar loopt het
gegarandeerd in het honderd! Zij zal zich in de toekomst dan ook nog eens engageren om de tenues van de kern
onder haar vleugels te nemen. Ze is de steun en toeverlaat van ons coachteam en zorgt er iedere wedstrijd voor dat
onze kernspelers niets tekort komen. We hebben het uiteraard over:
Kristel Van Oeckel
Als het gaat over jeugdwerking en ondersteuning van onze youngsters komen we volgende madammen
onherroepelijk tegen!
We beginnen bij de dame die reeds sinds 2015 instaat voor (in volgorde) U8, U10, U10, U12, U12, U8 U9 en volgend
jaar onze U11. Als voormalig korfbalster van het jaar kunnen onze kleinsten enkel maar dromen van een betere
opleiding, die is er gewoon niet! We mogen hopen met z’n allen dat ze nog lang de energie vind om de jeugdwerking
van AKC te blijven ondersteunen.
Debbie Everaert
Ze is al vele jaren vaste waarde in onze eerste ploeg (waarvoor ze zoeven ook de medaille als ‘lid van sportverdienste’
kreeg). Sinds 2018 heeft ze de zorg op zich genomen van onze U8 en U9! Ondanks haar drukke werkkalender, haar
verbouwingen en haar engagement richting onze eerste ploeg is zij steeds paraat om deze kleintjes een gestileerd
balgevoel bij te brengen. Haar betrokkenheid bij de club is een voorbeeld! Maité is tevens lid van de Technische Cel
en vertegenwoordigt daar de belangen van onze kerndames.
Voor deze niet aflatende werkkracht: hoedje af!
Maité de Winter
En tot slot nog een grote madam! Reeds in 2008, wanneer ze nog volop uitkwam voor onze eerste ploeg engageerde
zij zich al om onze allerkleinsten, de miniemen, te begeleiden! Later, vanaf 2016, dus reeds meer dan 6 jaar, zal je ze
iedere zaterdag met veel enthousiasme onze U6jes zien bij de hand nemen. Wanneer je dan ook nog weet dat Leen
iedere keer van het verre Betekom moet komen, kan je alleen maar besluiten dat ze dat enkel kan opbrengen door een
groot Rood-Wit hart!.
Ze kreeg reeds in 2018 de titel ‘lid van sportverdienste’ voor haar bijdrage als kernspeelster! Maar deze erkenning
gaat zoveel verder.
Leen Claes
Wanneer het echt iets meer is, wanneer het echt een niet aflatend engagement gedurende vele jaren is, hebben we als
bestuur de mogelijkheid om onze mensen met een rood-wit hart te belonen met de titel
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ERELEDEN
Als eerste in de rij, een bijzonder iemand. Al in 2011 werd hij lid van verdienste. Vandaag is hij als
verantwoordelijke voor de kantine nog steeds even gedreven bezig. Je kan iedere keer op hem rekenen als
toogmedewerker of om af te sluiten. Nog maar enkele weken geleden was hij op 1 mei om 7.30u reeds volop bezig met
het opkuisen van de kantine, want na het feestje van onze U19 die de beker hadden gehaald, moest één en ander
terug netjes worden gemaakt. Je moet hem dat niet vragen, hij doet dat gewoon, uit eigen beweging!
Wanneer tijdens Corona de zalen niet toegankelijk waren zorgde hij voor heerlijke maaltijden. Door dit te voorzien
had AKC toch nog iets van inkomsten tijdens de zaal. hij vroeg om een duo-darttoernooi in te richten tijdens de
zaalcompetitie op zondag wanneer er eigenlijk toch niks te doen was. Hij zou de kantine dan wel open houden dan
kon er iets gedronken worden. AKC werd er beter van en hij , hij… moest dan niet thuis zitten bij Georgette. Zijn
initiatief werd een schot in de roos. Elke zondag was er volk aanwezig en onze kantine draaide op volle toeren. Eén
kleine tegenslag: ook Georgette nam deel aan het darten…
Er gaat geen feestje voorbij zonder dat hij meewerkt en meestal afsluit. Hij lust graag een Rodenbach of een Tripple
d’Anvers. Ik geef het maar mee, je weet nooit of je hem voor zijn prestatie wil belonen!
Jullie hebben het al lang geraden!
We hebben het over Franky Van den Berg
Ons volgend nieuw erelid werd reeds in 2001 ‘lid van verdienste’. Maar er is ondertussen zo veel gebeurd! Als
organisator bij uitstek kickt hij op een zaaltitel! Na Praag 1999, Barcelona 2001, terug Praag 2002, antwerpen
2003, Delft 2004, Saint-Etienne 2005 en het onvergetelijke Barcelona 2018, staat hij nog steeds te popelen om een
volgend Europacupverhaal te schrijven. Wat bijzonder is aan hem is dat hij erin slaagt om steeds beter en grootser
te doen. Hij is nooit tevreden met ‘gewoon’, het moet altijd iets speciaals zijn!
En wat het geheel nog vele malen exceptioneler maakt is dat al die uitstappen, de grandeur die hij eraan gaf, nooit
een euro gekost heeft aan de clubkas!! Hij zorgde voor een heel economische prijs voor de deelnemers, en zorgde dan
voor sponsering om het budget in evenwicht te brengen. Wie in korfballand haalt het in zijn hoofd om niet 1 maar 2
vliegtuigen te charteren voor de trip naar Barcelona!
Als organisator eerste klas was ook hij het die het voortouw nam voor de feestelijkheden rond ons 50, 75 en 100 jarig
bestaan. Het jubelboek, waarvan er nog steeds exemplaren te krijgen zijn, is daar een fantastisch gevolg van. Als
zoon van een fantastisch voorzitter François kon het ook niet anders dan dat Eric ook bestuurlijke
verantwoordelijkheid opnam. Van 84-85 tot 91-92 was Eric lid van de Raad van Bestuur. 8 jaar leidde hij mee de
club. Het waren sportief één van de meest succesvolle periodes!
Ook dit hebben jullie al zien aankomen. We hebben het over Eric Claessens
Hij werd in 2018 lid van verdienste.
Zijn betrokkenheid bij onze AKC jeugd is zelden gezien. In iedere leeftijdscategorie heeft hij zijn stempel gedrukt.
Van pupil tot cadet, van U12 tot U19. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend dat hij de rol van jeugd coördinator
op zich nam. Hij kende iedereen en slaagde erin om ieder jaar het plaatje van de ploegenpuzzel in mekaar te passen.
Daarbovenop wist hij steeds voldoende trainers en coachen te motiveren zodat de best mogelijke begeleiding van
onze jeugd voorzien werd. Vanaf 2016 werd hij lid van de raad van bestuur en was daar het directe aanspreekpunt
voor jeugdzaken. Moest er gesleurd worden, moesten er zaken opgehaald worden, zijn remork mocht altijd gebruikt
worden en hij was ook altijd bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken. Wij hopen nog jaren op zijn inzet en
bereidwilligheid te kunnen rekenen!
Bjorn Denie dames en heren
Zij werd in 2018 lid van verdienste. Ze is één van die stille krachten die ontzettend veel werk verzetten, maar waar
niemand (of toch weinigen) iets van weten. Zij is sinds de beginjaren van mijn voorzitterschap onze secretaresse en
in die functie quasi onvervangbaar.
Wanneer het gaat over administratie: één adres! In de voor een club veeleisende zaalcompetitie neemt zij heel wat
taken waar. Wedstrijdklok tijdens de wedstrijd van onze eerste ploeg is een bijzonder verantwoordelijke taak. Nog
nooit heb ik geweten dat we daar een probleem hadden, noch bij de spelers, noch bij de scheidsrechters! Zij blijft
steeds haar kalme zelf.
Martine Duchesne en dit met een persoonlijk woordje van dank van mijnen ‘t wege! Ik had het zonder haar nooit
zo lang volgehouden als voorzitter!
Bedankt!
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Zij werd reeds in 2011 lid van verdienste. Zij hoort eigenlijk ook bij die madammen die we daarnet naar voor
hebben geschoven. In de voetsporen van haar mama zorgt zij reeds 23 jaar, u hoort het goed! Drieëntwintig jaar!
voor onze allerkleinsten. Van pupillen over cadetten naar miniemen, benjamins, U6 en heden U7. Als het kind maar
een naam heeft! De laatste jaren geeft ze steun aan Bjorn, door de coördinatie van de kleintjes (U7 tot en met U11)
over te nemen. Bovendien zorgt zij voor de sportieve organisatie van de trainingsweek in augustus. Zorgen voor
begeleiding, indeling van de velden, huren van sportmateriaal en springkastelen, kortom zij draagt, samen met
Chris deze ganse organisatie! Als ‘Spokesvrouw’ van de madammen (Maité, Jessy, Leen, Debbie, Aida, …) staat ze,
ik kan het weten, meer dan haar mannetje
Ik hoop dat de kleintjes nog lang op haar kunnen rekenen! Een fiere papa. Anke Bocxstael!

SPEECH VAN ONZE ERE-VOORZITTER

In zijn daaropvolgende speech nam Marc afscheid als voorzitter van onze club. Hij blijft nog wel in het bestuur
zetelen, maar de taak van voorzitter zal in september overgedragen worden (indien onze leden hiermee akkoord
gaan op de volgende Algemene Vergadering) aan Bert De Ley.
Na al deze huldigingen moet ik jullie vragen nog even geduld te hebben alvorens erin te vliegen. Nog een kort
speechke van de voorzitter!
100 jaar AKC. Het is wat! En hierover valt ongelofelijk veel te vertellen. Ik wens jullie echter gerust te stellen, ik ga
vanavond dit zeker niet allemaal overlopen. Daarvoor heeft onze werkgroep comité 100 jaar AKC zich teveel
ingespannen om alle avonturen in een prachtig boek te vereeuwigen. Onder leiding van Eric² en Pit en samen met
Rita, Agnes en Franky werd AKC-100 een niet te vergeten event. Spijtig dat we de buitenwereld niet direct hebben
kunnen betrekken. Het lelijke beestje zorgde daarvoor en gaf ook aanleiding tot een jaar verschuiven van ons
jubelbanket. Dat laatste is niet erg want dat wil eigenlijk zeggen dat we dat nog tegoed hebben. Het zal knallen
vanavond. Wie toch niet voldoende op de hoogte is van onze rijke geschiedenis moet zeker een jubelboek mee naar
huis nemen. We hebben er hier nog liggen die je gratis en voor niets mag meenemen. In naam van de ganse club:
bedankt werkgroep AKC-100 voor het mooie werk, de vele uren maar bovenal met het prachtige resultaat!
Ikzelf wens van deze gelegenheid gebruik te maken om afscheid te nemen als voorzitter van deze club. Uiteraard ga
ik door tot de volgende jaarlijkse vergadering in september, maar ik wens toch te profiteren van dit grote forum om
eens om te kijken en mijn verhaal te doen.
Het was Herman Tromp die me, samen met vriend Pit benaderde in 1990 om ons te engageren voor de Raad van
Bestuur. We zijn toen met 2 gesprongen, niet wetende wat ons allemaal te wachten stond.
18 jaar later, we schrijven 2008, na het onverwachte afscheid van onze toenmalige voorzitter Eric Duchesne werd
door de ploeg van bestuurders aan mij gevraagd om verantwoordelijkheid als voorzitter op te nemen. Het was maar
na het engagement van de sterkhouders Chris, Franky en Pit dat we die rit samen zouden rijden, dat ik mijn jawoord gaf. Nu 14 jaar later is het aan anderen.
De 32 jaren in het bestuur met daarvan 14 jaar als voorzitter waren mooie jaren voor mij. Zowel sportief als extra
sportief is AKC een begrip gebleven in ons Belgische korfbal. Met de bouw van 2 nieuwe kantines staan we qua
accommodatie bij de top, spijtig dat provincie niet dezelfde opportuniteiten zag dan wat wij wilden uitwerken! We
hadden op onze huidige locatie ook ons zaalseizoen kunnen spelen. Men is ons toen niet gevolgd met onze visie, aan
de nieuwe voorzitter om dit alsnog te realiseren.
Alhoewel onze kern het uithangbord is van de vereniging heb ik altijd een sterke connectie gehad met onze jeugd!
Wat me direct opvalt is dat onze jeugdwerking door de jaren heen bijzonder goed werk heeft geleverd. Vanaf 1995 tot
heden hebben we ieder jaar wel minstens 1 ploeg die een titel of een bekerwinst te vieren had. Voor mij is de mooiste
herinnering de finale van de U14 op Anderlecht tussen AKC A en AKC B. Wij als club hartstikke fier, de KBKB en
andere verenigingen hartstikke jaloers, zodanig zelfs dat het volgende jaar reglementen werden goedgekeurd
waarbij zoiets nooit meer zou kunnen voorkomen. Troost u allen! WIJ hadden het wel mee gemaakt!
Vandaag ziet het er iets minder rooskleurig uit! Alhoewel de leden bij de allerkleinsten bomen, mogen we niet blind
zijn voor het feit dat we voor het eerst in vele vele jaren geen U19 in competitie brengen en dat we samen met
Spartacus werken aan 2 ploegen in de U15 en U17 reeks. Een samenwerking die nu wel al even aan de gang is en
die voor beide ploegen een bijzondere meerwaarde betekent.
Mijn grootste desillusie, ik was eigenlijk nog maar net voorzitter, was onze degradatie naar de promoleague in 2011.
Een jonge talentvolle groep was niet opgewassen tegen de stress van een degradatiematch. Ook ik als nieuwe
voorzitter heb toen fouten gemaakt! We hadden nooit paniekvoetbal mogen spelen. We hadden alles rustig moeten
afwachten en kijken wat ging komen.
Deze ploeg was sterk genoeg om de degradatie te verwerken en snel ongedaan te maken.
Ik heb mijn lesje toen geleerd en eigenlijk nooit meer als voorzitter geïntervenieerd in de sportieve zaken van de club.
Daar hadden we andere en met zekerheid betere mensen voor!
Na het jaartje vagevuur kwamen we snel terug op het hoogste echelon! In 2015 werd dit bevestigt door de eerste prijs
de pakken: namelijk de beker. Dit werd gevolgd door nog een beker, een zaaltitel en een veldtitel.
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Het was de zaaltitel die ons de onvergetelijke reis naar Barcelona bezorgde, ontegensprekelijk HET HOOGTEPUNT
in mijn voorzitter carrière! Meer dan 200 man, 2 volle vliegtuigen, het chicste hotel van Barcelona en een beklijvende
super spannende wedstrijd waarin onze fanions ver boven zichzelf uitstegen en waar de arrogante Hollanders het
bijzonder warm kregen. Net niet, ik had het ongeveer 30 jaar geleden in Bourges 1987 tegen Rhoda ook mee
gemaakt. Wat een sfeer! Wat een supporters die als één man achter onze jonge ploeg stonden. Het heeft niet mogen
zijn. We wachten, neen, we verwachten snel nog een zaaltitel zodat we ons nog eens kunnen laten gaan!
100 jaar AKC! Ik heb er net niet de helft van mogen meemaken. Ik speelde voetbal, op den Antwerp. Ik kende zelfs
geen korfbal. En had lk op unief Carine niet leren kennen nadat ik net gedumpt was door den Antwerp voor mijn
slechte knieën, ik had dat vrouwensportje nooit gedaan! Nu was het goed om na mijn operatie geleidelijk aan met
sport te beginnen. En die kans kreeg ik met de Antwerpse universiteitsploeg Korfbal. Ze hadden er nog enen te kort
en ik mocht mee trainen Ik pakte zo de draad om aan sport te doen terug op.
Van het één kwam het ander en aangezien Carine toen in de kern speelde kwam ik toch af en toe eens kijken. Het
waren dan ook de vrienden aan den toog die me overtuigden om eens een matchke mee te spelen. In den 3! Een heel
privilege daar je op AKC normaal moest beginnen in de laagste ploeg. Dat was de 5 met mijnschoonvader Jos als
kapitein. No way! Het was den 3 of niets! Door toeval, maar misschien ook wel hard werken en door de geweldige
ondersteuning van Carine kreeg ik ook kansen in onze kern. Ik had ongelofelijk veel geluk om samen met kleppers
als Eddy Van Hoof, Frank Hardies, Monique Vleminckx, Viviane Verbeeck… allemaal korfballers van het
jaar, te mogen spelen. En ik als waterdrager daar tussen. Ik kan je verzekeren: heerlijk. Ongelofelijk wat ik dank zij
hen heb mogen meemaken, tot het winnen van een Europabeker toe!
Een sport die mij zoveel gegeven had kon ik onmogelijk de rug toedraaien. Ik wenste hier iets terug te doen en heb
me in de eerste plaats op de begeleiding van de jeugd gesmeten. Samen met Eddy ben ik begonnen met de pupillen
(U11). Familiaal was dat ook het gemakkelijkste. Anke en Bo waren daar van de partij en snel had ik door dat
korfbal een ongelofelijk grote sociale functie had en zeker ook ten goede kwam aan de opvoeding van mijn kinderen.
Korfbal: een familiesport is geen eng begrip. Het geeft weer wat ik tot de dag van vandaag nog steeds ervaar en
waarom ik dit alles zo graag heb gedaan. Het sporten is een weerspiegeling van de maatschappij. Grote wedstrijden
en de daarmee gepaard gaande stress en voorbereiding zijn een fantastische leerschool gebleken voor mijn verdere
privé carrière. Topsport als het moet, recreatie als het nodig is! Hard zijn, hard werken om iets te bereiken. Voor
mezelf, ik denk ook voor mijn kinderen en hopelijk voor mijn kleinkinderen is dit de juiste omgeving gebleken om me
verder te ontwikkelen.
Ik kom uit het voetbal, daar worden geen eieren onder de spelers gelegd. Je bent er bij of je valt af. Geen woordje
uitleg, geen pardon. Volgende training sta je daar terug of je kunt gaan.
Ouders zouden moeten beseffen dat er keuzes moeten gemaakt worden die niet altijd in hun voordeel zijn. Ze zouden
moeten weten dat niet alles vanzelf gaat. Ik had eens als jeugdvoorzitter een discussie met een mama. We hadden
niet voor zoonlief gekozen om in de A-ploeg te spelen. Ze sprak me daarover aan en zei me dat ze ook in een andere
sport actief was en daar ook keuzes moest maken. Ik zei haar dan ook dat ze ons moest begrijpen. Neen, was haar
antwoord want dit was iets anders, hier gaat het over mijn zoon en ik ben de mama. Einde verhaal! De jongen is
dan maar naar een andere vereniging gegaan.
Mijn verhaal naar de jeugd toe loopt ten einde. Als ik een ploegje vind doe ik er graag nog een jaartje bij.
Wat het voorzitterschap betreft, weten jullie dat ik heb gekozen voor een geleidelijk maar zeker einde. Ik wens mijn
collega’s van de Raad van Bestuur die mij al die jaren gesteund hebben door dik en dun, hartelijk te bedanken.
Vooral diegenen die al zovele jaren meegaan en nog steeds enorm veel voor de club betekenen.
In de eerste plaats Chris Van Riet! Chrisje, bedankt om zovele jaren mijn gezaag, mijn autoritair gedoe te hebben
toegestaan. Je bent de stille, op de achtergrond opererende kracht van AKC. Bedankt voor alles.
De tweede dame is onze secretaresse. Zij is ons komen vervoegen in mijn 2e jaar als voorzitter. Kim vertrok en
Martine nam haar taak over. Haar toewijding, haar werkkracht heeft het me zoooo gemakkelijk gemaakt als
voorzitter. Bedankt Martine!
Voor deze dames zijn dan ook bloemen op hun plaats.
Het jonge geweld: Ben, Andreas, Kevin, Jens en Sam sla ik even over. Zij zijn de toekomst en ik wens nu even
achteruit te kijken. Ik hoop dat jullie evenveel warmte voelen voor deze club als ik destijds voelde en dat deze gloed
voor jullie voldoende is om onze AKC toekomst te verzekeren.
Ik kan niet anders dan Bjorn en Bert te vermelden. Bjorn voor zijn niet aflatende energie in het begeleiden van de
jeugd. Bert die eigenlijk nog niet zo lang in d RvB zetelt maar met wie ik een fantastische reis heb mogen maken die
geleid heeft naar de verwezenlijking van onze huidige chalet en kunstgrasvelden. Bjorn, al vele jaren mijn steun en
toeverlaat op gebied van jeugdwerking en jeugdbegeleiding. Bert als toekomstige voorzitter: bedankt, een flesje
champagne is het met zekerheid op zijn plaats.
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Ik wens ook Franky de Meester in mijn hulde te betrekken. Alhoewel nu bijna 3 jaar gestopt met de RvB, was hij
een enorme steun. Zijn werk als wedstrijdsecretaris was en is nog onnavolgbaar. Ook jij was jarenlang een
steunpilaar, iemand waarop de club en ik als voorzitter steeds kon rekenen. Bedankt Franky, drink een glaasje
samen met ons Irma op een kalme zomeravond.
En dan last but not least De Pit, Pieteke voor de vrienden. We hebben heel wat meegemaakt. Zowel sportief, extrasportief als organisatorisch. We hebben allebei een grote mond (gij nog iets groter dan ik), maar geloof me dames en
heren, zonder deze man had ik het nooit vol gehouden. In goede en kwade dagen wisten we wat we aan elkaar
hadden. Bedankt om nu en dan water in uwe wijn te doen, om soms eens heilige principes aan de kant te schuiven.
Zij die je niet kennen weten niet dat onder die harde bolster maar een klein hartje schuil gaat. Bedankt voor alles.
We gaan nog schone dingen voor AKC doen, maar niet meer op de voorgrond. Je bent een topkerel. Ook voor ons
Pieteke is een flesje op zijn plaats en deze mag wat groter zijn!
Uiteraard moet ik ook mijn vrouwtje betrekken in deze huldebetuiging. Zonder haar was ik nooit voorzitter
geworden. Zonder haar constante steun die ervoor zorgde dat ik tijd had om buiten mijn privézaken ook nog
voorzitter te zijn, had ik hier nooit gestaan. En nu ik haar ook eens in de spotlights heb geplaatst gaat ze weer
kwaad zijn op mij, want zij werkt zoals al die andere vrouwen die ik vermeld heb, zo graag in de schaduw. Bedankt
suske.
Na deze individuele dankbetuiging kan ik niet anders dan jullie allemaal te bedanken voor jullie vertrouwen.
Zonder jullie was deze reis niet mogelijk geweest. Dank voor de ondersteuning, de appreciatie en het vertrouwen.
Bedankt, bedankt, bedankt.
Genoeg geleuterd, over naar de orde van de dag.
100 jaar AKC: dat moet gevierd worden en dan kan niet zolang ik hier sta te proclameren.
AKC, ik zie je volgende 100 jaar met grote verwachtingen tegemoet.
Het ga je goed.
Volgend berichtje werd zaterdagochtend door onze ere-voorzitter gepost:
AKCers,
Net wakker en terugdenkend aan onze 100-jarige viering met heel wat nieuwe leden van verdienste en
ereleden.
Dat jullie mij bedachten met de titel van “Erevoorzitter”, een titel die nog maar 1 maal in die 100 jaar
werd uitgereikt, doet me emotioneel heel wat. Gisteren in al de drukte heb ik er eigenlijk te weinig bij
stil gestaan. Nu in alle rust dringt de betekenis pas echt door. De appreciatie die erin vervat zit doet
me veel! Bedankt!
Marc
Sportief
Op zaterdag startte het tweede tweeluik van onze U19 tegen Voorwaarts en Putse. We hadden er zo onze
bedenkingen bij of dit op zaterdag tegen Voorwaarts wel ging goed komen na de weinige nachtrust die sommige
van onze U19 in de nacht van vrijdag op zaterdag, vanwege het jubelbanket, hadden gehad. Nog even meegeven
dat onze U19 én onze kern fantastisch uitgedost naar het Jubelbanket kwamen, want ook dat is AKC, klasse als
het moet!
De wedstrijd van zaterdag tegen Voorwaarts begon goed. Onze meisjes en jongens waren gelukkig wakker vanaf
het eerste moment en speelden aanvankelijk een prima partij. We liepen zelfs weg naar 4 doelpunten maar
Voorwaarts milderde aan de rust tot 10 – 8. Na de rust werd het een gans ander verhaal. De vermoeidheid begon
zich te doen voelen door het tekort aan slaap en Voorwaarts ging erop en erover, naar een twee doelpunten
voorsprong. Na de 13 – 16 zege van vorige week mochten we met twee doelpunten verliezen, maar bij een 14 – 16
stand in het voordeel van Voorwaarts met nog enkele minuten op de klok werd het wel heel spannend. Gelukkig
kon Renzo met zijn zoveelste van de middag (we schatten een stuk of zes) alle gevaar bezweren en met een 15 – 16
verlies waren we zo goed als zeker van de finale op zondag 5 juni, er moest nu nog enkel op zondag gewonnen
worden van Putse en dat bleek ook deze keer een koud kunstje. We zitten dus voor de derde achtereenvolgende
keer (zaal, beker, veld) in de finale. Een dikke proficiat aan het team van Bjorn en Aaron is hier dan ook op zijn
plaats. Toch oppassen dat de doelpunten niet allemaal van onze topscorers Renzo en Kadisha moeten komen want
dan kan het nog moeilijk worden.
De daaropvolgende wedstrijd van onze U15 moest zorgen voor een zege en de titel van reekswinnaar. Op woensdag
speelden ze nog gelijk tegen HMKC en zaterdag jl speelden zij een prima partij tegen Ganda (12 – 7) met mooi en
verzorgd korfbal en de titel was een feit. Proficiat aan de samengestelde ploeg van AKC/Luma en Spartacus/NDN,
good job, de samenwerking heeft alweer geloond!
Voor de rest waren er zaterdag mooie overwinningen van de U11 tegen Ganda (11 – 3) en de mooiste zege kwam er
bij de U13A die gingen winnen met liefst 4 – 8 op het moeilijk te bespelen ASKC.
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Op zondag wonnen onze U19 hun laatste wedstrijd op Putse enigszins met moeite met 16 – 19, AKC/Luma 3 sloot
ongeslagen af en eindigt zonder puntenverlies op de eerste plaats. AKC/Luma kreeg forfait van Temse en kwam
niet aan de bak, zij spelen volgende week zondag nog een laatste keer op Putse en de U13B boekten een knappe
overwinning tegen The Vikings.
De U17 verloren hun laatste partij tegen Vobako B en de mooiste overwinning van het weekend kwam van onze Bploeg die Kwik wegzetten met liefst 22 – 10. Een knappe afsluiten duren we stellen.
Onze A-ploeg moest nog enkel voor de statistieken aantreden, zij haalden voor het eerst dit seizoen een punt
binnen tegen Kwik, een ploeg die ons absoluut niet lijkt te liggen. Met winst tegen Sikopi en Voorwaarts eb gelijke
spelen tegen Floriant en Kwik gaan we toch met een goed gevoel naar de halve finale van zondag a.s.
Pit

2. TRUITJES BINNENBRENGEN
Willen alle ploegen ervoor zorgen dat de tenues van dit seizoen (zowel de witte als de rode) uiterlijk tegen de eindeseizoensbarbecue van zaterdag 11 juni integraal op AKC worden gezet. Thanks
Sandra Verlinden

3. LOTTO

Nummer: 17
Winnaars: Liliane Fernande en Kenny Huppertz

4. PRONOSTIEK

Winnaars: niemand
Bedrag: € 35,37 in de pot voor een volgende keer
3

5. 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

6. 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

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

8. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO

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

9. 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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10. AKC 100
Voor wie de compilatie van AKC100 nog eens rustig wil bekijken (geluid best afzetten zoals op het jubelfeest) :
https://akckorfbal100.be/Tijdslijn-Videos/AKC100-Jubelfeest-vs03.mp4
Voor wie wil snuisteren in andere films en foto’s uit de oude doos(historiek of stamboom):
https://www.akckorfbal100.be/

Eric

11. VERLOREN VOORWERPEN
Zoals vorige week al gemeld kan u uw verloren voorwerpen nog terug ophalen op AKC tot uiterlijk zaterdag 11
juni, daarna gaan ze onherroepelijk de vuilbak in.
Wat ons nog het meeste stoort is het feit dat iemand gewoon zijn oude vodden (waaronder lakens,…) heeft
gedumpt op AKC. We kunnen jullie melden dat de zak met spullen die plots op AKC stond volgende week bij het
afval wordt gezet indien niet afgehaald op uiterlijk zondag a.s. Uw oude spullen horen niet op AKC thuis!
Franky

12. KANTINE OPEN OP ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 JUNI
Zaterdag a.s. zal onze kantine open gaan om 15 u. Je kan dus nog eerst iets komen drinken alvorens je kinderen af
te halen na de jeugduitstap.
Op zondag a.s. gaat onze kantine open om 12 u. Je kan dan al iets komen nuttigen. We zullen ons dan al
voorbereiden op de halve finale, we kunnen onze stembanden smeten en de sfeer en ambiance al opbouwen
alvorens we naar Borgerhout/GW trekken om daar de Zebra’s het vuur aan de schenen te leggen.
Pit

Spreuk van de Weuk
Het jubelfeest heeft mooie emoties blootgelegd,
Je krijgt ze niet in 2 lijnen gezegd !!

AKC-Flitsen
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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

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

26-27-28/05/22: 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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Proficiat reekswinnaars
Zaterdag werd onze U15-ploeg (gemengde ploeg AKC/Luma – Spartacus/NDN reekswinnaar door hun laatste
wedstrijd te winnen. Proficiat meisjes en jongens en begeleiding.

Zondag volgde de U13B-ploeg dit voorbeeld. Deze ploeg die in de One Zone-competitie uitkomt eindigde ook op de
eerste plaats. Ook hier een dikke proficiat aan alle spelers en de begeleiding.

Onze U19-ploeg heeft zich dit WE geplaatst voor de veldfinale. Zij verloren weliswaar zaterdag met 1 doelpuntje
verschil van Voorwaarts maar door de eerdere winst met 3 doelpunten was het voldoende om ook zondag op Putse
de overwinning binnen te halen en dat hebben ze dan ook gedaan. Proficiat kleppers, afspraak op zondag 5 juni op
de velden van Voorwaarts.

AKC-Flitsen
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Oproep----oproep----oproep----oproep----oproep---Jajaja, het is weer zover:

AKC/Luma speelt de kruisfinale
Wanneer: op zondag 29 mei 2022
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
wie komt er in het rood-wit
kijken, supporteren, er in vliegen, ons team vocaal
ondersteunen, roepen, tieren, brullen, zingen, lol
maken, samen AKC 1 naar de veldfinale loodsen
Verbaas ons allen en de hele korfbalwereld door
weer als één blok achter ons team te staan.
Ik verwacht al zeker een optreden van ons
traditionele lady’s team:
surprise!!!!!!!

I will be there, you too…..
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:

AKC-Flitsen
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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
- 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.
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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 25/05
26-2728/05
Wo 01/06
Za 04/06
Zo 05/06
Za 11/06
22-26/08
27/08

wat
Geen training
Jeugduitstap naar Sport-Vlaanderen in Genk (voor alle jeugdleden vanaf 6 jaar,
zie aparte info in flitsen)
Geen training op zaterdag
Laatste woensdagtraining van dit seizoen
Laatste zaterdagtraining van dit seizoen
Na de training: lekkere poffertjes dankzij Irma, Danny en Karin
Veldfinales van jeugdploegen
Veldfinales topreeks en U19
eindeseizoensviering met BBQ en Combitornooi zie flitsen)
Sportweek op AKC zie info in flitsen, vergeet niet in te schrijven
MMM-tornooi op AKC voor alle ploegen

Voor wie
U9-U11
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
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Wedstrijdverslagen
Via tweeluik naar finale.
AKC/Luma U19 – Voorwaarts U19 : 15 - 16 (10 - 8)
Aanval : Kadisha 5/25 – Nina 0/8 – Vinnie 1/14 – Kyan 1/9
Verdediging : Femke 1/5 – Lenthe 0/2 – Renzo 5/19 – Ernst 1/3
Bank : Brend 1/3 – Lotte – Jade – Kato - Rune
Putse U19 – AKC/Luma U19 : 16 – 19 (5 - 8)
Aanval : Nina 1/11 – Lenthe 0/7 – Rune 1/14 – Renzo 5/26
Verdediging: Kadisha 2/20 – Lotte 0/3 – Ernst 6/17 – Kyan 0/7
Bank: Brend 2/3 – Vinnie 0/1 – Kato 1 /4 – Youna 1/1
FINALE nummer 3 is een feit. Na het verlies in de zaalfinale en de wetenschap dat wij met VW in de reeks
zouden staan op het veld, aangevuld met Putse, hadden we toch een beetje twijfels of we die finale zouden halen.
Jullie hebben er hard voor gevochten met 2 absolute krakers tegen Voorwaarts m.a.w. meer dan verdiend.
Na onze winst vorig weekend met 3 doelpunten verschil wisten we wat te doen dit weekend. Verliezen mocht maar
niet met meer dan onze winst vorige week en dat is jullie gelukt. Alweer een razend spannende wedstrijd die alle
kanten uit kon. Het is duidelijk dat we enorm aan elkaar gewaagd zijn en dat het telkens details zijn die bepalen
wie er wint.
Onze afwerking was ondermaats (17%) maar ook bij hen liep dat stroef. Beide ploegen zetten een sterke
verdediging neer met pressing en goed voorspelen waar nodig. We hebben er opnieuw enorm hard voor gevochten
en konden het verlies beperken tot 1 doelpunt. Gevolg, we moesten nog winnen van Putse om zeker te zijn.
De bekerfinale indachtig geen zekerheid maar ondanks zeker niet onze beste match en een opnieuw een slechte
afwerking (16,5%) kwamen we nooit echt in de problemen. Vrij snel stond er een 4 punten kloof op het bord en dat
is zo gebleven tot op het einde. Af en toe eens 6 en soms ook eens 3 maar we hadden nooit het gevoel dat Putse ons
kon verontrusten.
We zagen tevens 2 sterke invalbeurten van onze U17 dames, leuk.
Nu even een weekje chillen, rustige training op woensdag dan AKC 3-daagse met veel plezier en het moment om
de kleinere kwaaltjes te laten genezen en de sfeer tot op een toppunt te brengen. Nadien nog een week tijd om
terug de focus te krijgen om te knallen tegen Vobako. Jullie weten dat zij zeker niet te onderschatten zijn want
sinds het begin van jullie “carrière” jullie tegenstrever in vele finales.
Mooi om die periode in een wedstrijd tegen jullie “eeuwige rivaal” te mogen afsluiten.
Nog 1 maal knallen en jullie jeugd kan je afsluiten met een dubbel. Zou mooi zijn en hebben jullie zelf in de hand.
Spelen als een team, vechten voor elkaar, de juiste mensen uitspelen en we halen die laatste titel binnen.
Succes en stay safe
One team
DN
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