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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

Schrijf je vandaag nog in op:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/363729a9cf53d7b1f7699115195b5891
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A: 17 – 12
AKC/LUMA FANIONS GEVEN “NIET THUIS”
Verdediging: Jarre (4) – Jari (1) – Eline (0) – Jiska (1)
Aanval: Sayer (2) – Lars (1) – Maite (0) – Ellen (1)
Ingevallen: Shari (0) - Siebe (1) – Raf (1) - Demy
Scheidsrechters: Meeus - Cleyman
01 00 Britt Saey

Schot

10 07 Jarni Amorgaste

Schot

02 00 Britt Saey

Doorloopbal

11 07 Kian Amorgaste

Schot

03 00 Amy Pauwels

Schot

11 08 Jarre

Schot

03 01 Jarre

Schot

12 08 Glenn Pauwels

Schot

03 02 Sayer

Strafworp

12 09 French Jiska

Schot

03 03 Ellen

Schot

13 09 Kian Amorgaste

Doorloopbal

04 03 Amy Pauwels

Schot

13 10 Jari

Schot

05 03 Jaro Peeters

Schot

14 10 Amy Pauwels

Schot

05 04 Lars

Schot

14 11 Siebe

Schot

05 05 Sayer

Schot

15 11 Jarni Amorgaste

Schot

06 05 Glenn Pauwels

Schot

16 11 Glenn Pauwels

Schot

06 06 Jarre

Schot

16 12 De Ryck Raf

Schot

07 06 Jarni Amorgaste

Schot

17 12 Jarni Amorgaste

Strafworp

08 06 Jarni Amorgaste

Doorloopbal

09 06 Elke Ledent

Schot

09 07 Jarre

Schot

Spijtig, heel spijtig
Onze supporters waren er klaar voor en ook al werden we aangekondigd door Borgerhout/GW als een “lawaaierige
bende” moeten we stellen dat we hier een rood legioen zagen om van te smullen. Enthousiast tot en met, sfeer maken
van minuut 1 tot minuut 70, Bengaals vuurwerk, ook als de wedstrijd al lang verloren was blijven gaan. O.l.v. onze
U19 hebben onze suppo’s weer iets neergezet om “U” tegen te zeggen. Aan de achterzijde van het veld een bende
jeugd die de ploeg komt steunen en langs de zijkant de andere suppo’s die o.l.v. Bob, Agnes en Sam het beste van
zichzelf gaven. Hoe anders dan de suppo’s van de Zebra’s die we niet of nauwelijks hebben gehoord en die we willen
bekronen met de prijs van “The sound of silence”.
Spijtig genoeg kon de energie van onze suppo’s niet worden doorgegeven aan diegenen die het moesten doen, de
spelers. Zij gaven spijtig genoeg voor de zoveelste keer tegen Borgerhout/GW “niet thuis” en bakten er niet veel van.
We gaan kort zijn over deze wedstrijd: we waren er duidelijk niet klaar voor, lieten voor de vijfde keer op zes een
belachelijk laag afwerkingspercentage noteren tegen Borgerhout/GW, deden niet de juiste wissels en we verloren
van een matig acterend team. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat we het opnieuw hebben laten liggen
en een mooie kans op een finaleplaats aan onze neus voorbij zien gaan.
We gaan ook eerlijk zijn: de wedstrijd trok op niets. Langs beide kanten werd er geklungeld, de verdedigingen waren
baas en er werden liefst 6 van de 7 strafworpen gemist, dat moet een unicum zijn. Nooit eerder zagen we twee
ploegen zo slecht en ongeconcentreerd strafworpen nemen. In een tijd waar IEDEREEN een strafworp zou moeten
kunnen nemen vinden we dit schrijnend.
Onze spitsen zaten vast en kwamen niet tot mooi uitgespeelde kansen. We gooiden op een ganse wedstrijd slechts
92 keer naar doel aan een percentage van 13 %, daarmee kan je uiteraard geen wedstrijden winnen tegen de Zebra’s.
Na een 3 – 0 stand knokten we ons nog wel terug tot 3 – 3 en later tot 6 – 6, maar we hadden nooit de indruk dat we
erop en erover zouden kunnen gaan, wat dan ook niet gebeurde.
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We zagen enkel en alleen Jarre op een aanvaardbaar niveau op doel schieten, maar die zagen we na het scoren van
vier treffers de tweede helft niet meer terug tussen de lijnen verschijnen (?). De dames van Borgerhout/GW namen
de bovenhand (6 – 2) en ook dat hebben we in het verleden al beter gedaan. Gezever op het veld binnen het eigen
team kan niet en willen we in de toekomst ook niet meer zien. Als er onderling iets gezegd wordt moet dit altijd
positief gebeuren en mag daar niets van blijven hangen. Het kwam zeker de sfeer binnen de lijnen niet ten goede.
We kunnen nog wel een tijdje doorgaan met dingen die fout liepen maar we gaan het hierbij laten en hopen dat het
volgend seizoen beter zal lopen en dat we onze supporters, die hun uiterste best hebben gedaan om jullie van begin
tot einde te steunen, meer kunnen geven dan het afgelopen seizoen. Zij waren op de afspraak en ook onze U19, die
zich tijdens de jeugduitstap al in positieve zin hadden laten opmerken deden dit zondag tijdens de wedstrijd van de
A-ploeg opnieuw. Jullie zijn het hen verschuldigd om er zondag a.s. ook voor hen te staan en hen naar de titel te
roepen.
Bij deze zit een matig tot vrij zwak seizoen erop en moeten we stellen dat het er eentje is om zo snel mogelijk te
vergeten. Geen kruisfinale in de zaal, uitgeschakeld in de halve finale van de Beker van België en kansloos onderuit
in de halve finale veld, we hebben al betere tijden gekend. Bovendien moeten we vaststellen dat het niveau van het
korfbal in België er niet echt op vooruit gaat, we kregen dit seizoen aan aantal erbarmelijke (top)wedstrijden te
aanschouwen en zagen geen enkele topploeg aan het werk. Iedereen kan kampioen worden, er zijn geen toppers
meer en het interesseert ons dan ook niks wie er volgende week de veldtitel zal behalen. De kantine zal dan ook
openen vanaf 15 u, direct na de finale van onze U19, zodat zij die niet geïnteresseerd zijn in de finale van de topleague
daar terecht kunnen.
Waar we wel goed in zijn is de knop omdraaien na een wedstrijd en feesten. Er moet inderdaad niks blijven hangen
van een slechte wedstrijd, als de wedstrijd gedaan is dan mag er een feestje gebouwd worden en dat deden jullie
zondagavond ook. Het seizoen werd hiermee toch nog op een mooie manier afgesloten.
Pit

Spreuk van de Weuk:
De suppo-vibe’s ten spijt,
De kern was de korf kwijt !!
BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Het verlengde weekend begon al op donderdag met de jeugduitstap. Een ongeziene massa jeugd en begeleiding trok
met een dubbeldekker en tal van auto’s richting Genk om daar drie dagen leute en ambiance te beleven. Het was
weer “AF” en iedereen die meeging heeft heerlijk genoten van de drie dolle dagen. Een volledig verslag van deze
jeugduitstap krijgt u verder in deze Flitsen, maar we willen niet nalaten om de prestaties van onze U19 hier
nogmaals te bewierroken. Nooit hadden we een team dat zo nauw betrokken was om alles positief te doen verlopen
voor de kleintjes, nooit was een team zo nauw betrokken bij onze club. Wat zij hebben neergezet grenst aan het
ongelooflijke en daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Subliem wat jullie voor onze club hebben neergezet. Jullie
verdienen niet alleen de veldtitel volgend weekend, jullie verdienen ook de titel van dé jeugdploeg waar iedereen
binnen elke vereniging trots op zou zijn. Dit is een team waarvan we volgend seizoen NIEMAND willen missen, dit
is een team waar we hebben van genoten (zowel binnen als buiten de lijnen) en in de toekomst nog meer van willen
genieten, dit is het team dat de woorden DIT IS MIJN CLUB MIJN IDEAAL alleen maar kracht heeft bijgezet.
Succes in jullie titelstrijd van volgende zondag, AKC/Luma zal als één hecht geheel achter jullie staan, dit verdienen
jullie! Voor wat, hoort wat, ik beloof jullie dat AKC/Luma volgende zondag massaal zal aanwezig zijn om jullie te
steunen en om er nogmaals een waar feest van te maken. Maandag is het een vrije dag, we hebben dus alle tijd om
samen met jullie door te zakken. Zoals al gemeld kan dit al van af 15 u.
Zaterdag kwamen al die jongeren met hun begeleiders terug aan op AKC, waar Franky ervoor had gezorgd dat de
kantine open was en dat iedereen zich nog te goed kon doen aan de rijkelijk vloeiende drank.
Diezelfde Franky tekende zondag vanaf 12 u terug present met zijn toogploeg bestaande uit Kristel M en Bert. De
wedstrijd zelf werd maar een mager beestje en AKC moest voor de vijfde keer op zes het onderspit delven tegen een
té sterk Borgerhout/GW. Geen finale dus, gelukkig zijn er nog de U19 die de finale wél bereikten en die we daar
massaal gaan aanmoedigen.
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Na de wedstrijd zakten nog een heel aantal suppo’s af naar onze kantine waar het toch nog een leuk feestje werd.
We willen ook iedereen die de moeite heeft genomen om even achter onze toog te staan van harte bedanken, want
het wordt moeilijker en moeilijker om daar mensen voor te vinden. Er werden gratis snacks aangeboden en
bovendien kon je voor een minimaal bedrag genieten van een hamburger met heerlijke gebakken patatjes. Ook een
dikke dankjewel aan de keukenploeg.
Finale U19
Volgende zondag spelen onze U19 voor de derde opeenvolgende keer een finale. Nadat ze net tekort kwamen in de
zaalfinale tegen Voorwaarts, wonnen ze de beker met het kleinste verschil tegen Putse. Deze keer treden we aan in
de veldfinale die op zondag om 13 u op Voorwaarts wordt gespeeld tegen Vobako. Ook dan weer verwachten we ons
volledig rood legioen op Voorwaarts. De supporters van Vobako zullen naar goede gewoonte met heel veel zijn, wij
moeten hen echter kunnen overtreffen. We gaan de kantine vooraf niet openen, daarvoor is de wedstrijd te vroeg,
maar we verwachten iedereen tegen uiterlijk 12:30 u op Voorwaarts. Na de wedstrijd zal uiteraard onze kantine
open gaan om onze titel te vieren of om ons verdriet te verdrinken. We rekenen op de ouders van onze U19 om o.l.v.
Franky Van den Berg mee te helpen achter onze toog. Vermits er wordt gespeeld op pinksterzondag is het maandag
een feestdag en hebben we dus de kans om iets langer te blijven hangen.

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: 6
Winnaars: Martine Duchesne en Ronny Claes
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

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
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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 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.
Franky

10. KANTINE OPEN OP ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5 JUNI

Zaterdag a.s. zal onze kantine zijn vanaf 14 u.
Op zondag a.s. gaat onze kantine open om 17 u, nadat we eerst onze U19 naar de kampioenstitel gaan roepen.

11. KANTINE OPEN TIJDENS DE ZOMERMAANDEN
Onze kantine zal ook tijdens de zomermaanden zowel op zaterdag als op zondag vanaf 14 u geopend zijn dankzij de
goede zorgen van ons aller Franky. Als je langskomt steek dan ook even de handen uit de mouwen zodat Franky niet
constant achter onze toog moet staan en ook eens op z’n gemakske aan Tripple d’Anverske naar binnen kan werken
😊
Pit

12. TROTS ALS EEN PAUW – FIER ALS EEN GIETER - OP ONZE U19-ERS

Dat jullie kunnen korfballen wisten we al lang… maar wat jullie presteerden tijdens de voorbije jeugduitstap is
gewoon subliem!
Het begon allemaal al op de eerste dag bij het avondspel… Als Studio 100-figuren maakten jullie het onze U7, U9
en U11-spelertjes moeilijk door zeer enthousiast als saboteurs op te treden. Jullie zagen er gewoon ongelofelijk uit
als Bumba, Mega Mindy, Mega Toby, Kabouter Plop, Vladimir, Piet Piraat en last burt not least Marie met Samson…
super hoor!
Op vrijdag zorgden jullie mee voor de jongste spelers in jullie groepje, trokken hen mee voorwaarts, plaatsten ze in
je nek en nog veel meer.
De apotheose werd de avondfuif. Stipt om half acht stonden jullie op de dansvloer en lieten deze met jullie
enthousiasme ontploffen, waardoor de hele bende mee in de feestroes terechtkwam en dit hielden jullie de hele
avond vol… van animators gesproken!
Op zaterdag trokken jullie alweer met alle leeftijden door het kamp en blijkbaar werd de sfeer in de bus ook nog
voortgezet… ik hoorde zelfs een U7 zeggen: “Ik wil nog zingen”.
Wat een heerlijk, warm gevoel hebben jullie ons als begeleiding gegeven.
Chapeau U19 en Co!
Agnes
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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

11/06: combi-tornooi en eindeseizoensviering
11/22-26/08/22: sportweek
27/08: MMM-tornooi

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/

Derde finale voor onze U19-ploeg
Zondag 5 juni speelt onze U19-ploeg de
derde finale van het seizoen. In de zaal
moesten ze nipt de duimen leggen tegen
Voorwaarts, in de bekerfinale wonnen ze
van Putse en nu zondag nemen ze het op
tegen Vobako voor de veldtitel. Misschien
onnodig te vermelden maar toch… Onze
oudste jeugdspelers hebben jullie steun
nodig dus we verwachten iedereen op
Voorwaarts voor de wedstrijd tegen Vobako
om 13u00.
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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
Momenteel zijn er nog niet voldoende inschrijvingen om het evenement te laten doorgaan dus schrijf je deze week
nog in aub?

Jeugduitstap 2022

Onze jaarlijkse uitstap naar Genk zit er op. Het was een fantastische editie. In totaal waren we met 109 deelnemers,
wat waarschijnlijk een record betekent. We begonnen donderdag met dieren- en Pokemon-statego en na het
middagmaal werden de Olympische Spelen gehouden. ’s Avonds was het dan tijd voor het avondspel van Agnes met
echte Studio 100-figuren en daarna had onze kern voor een vies nachtspel gezorgd maar gelukkig was het volgens
de meesten niet TE eng. Prima organisatie, bedankt iedereen. Vrijdagvoormiddag was het dan tijd voor onze
jaarlijkse zwembeurt en na de middag werd het stokkenman-spel gespeeld. Na het avondeten verdween iedereen
naar de kamers om zich klaar te maken voor de fuif en stipt om half 8 was iedereen aanwezig. Proficiat! Er heerste
een fantastisch sfeer en er werd gedanst tot de kleine uurtjes. Zaterdag werd een groot laddertornooi gehouden met
alle deelnemers en de oranje ploeg van Rune haalde in extremis de overwinning. Spijtig genoeg was het dan al tijd
om op te ruimen en in te pakken. Een uitgebreid verslag volgt in de volgende flitsen.

Nog even vermelden dat tijdens de fuif de verdienstelijkste jeugdleden gekroond werden. Dat waren deze keer:
U19: Rune Lauwers, U17: Kato Van Riel, U15: Nienke De Pooter en Eris Kurti, U13:Noor Cheraa en Lian Kurti,
U11: Lias Heirman, U9: Thore Cordon en Nina Stoop, U7: Otte Vinck en Dax Mertens.
Proficiat jongens en meisjes.
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Trots als een pauw, fier als een gieter op onze U19-ers
Dat jullie kunnen korfballen wisten we al lang…….maar wat jullie presteerden tijdens de voorbije jeugduitstap is
gewoon subliem!!!! Het begon allemaal al op de eerste dag bij het avondspel, als Studio 100 figuren maakten jullie
het onze U7, U9 en U11 spelertjes moeilijk door zeer enthousiast als saboteurs op te treden. Jullie zagen er gewoon
ongelofelijk uit als Bumba, Mega Mindy, Mega Toby, Kabouter Plop, Vladimir, Piet Piraat en last burt not least:
Marie met Samson, super hoor!!!
Op vrijdag zorgden jullie voor de jongste spelers in jullie groepje, trokken hen mee voorwaarts, plaatsten ze in je
nek, en nog veel meer. De apotheose werd de avondfuif. Stipt om half acht stonden jullie op de dansvloer, lieten
deze met jullie enthousiasme ontploffen, waardoor de hele bende mee in de feestroes terechtkwam en dit hielden
jullie gedurende de hele avond vol, van animators gesproken!!!!!
Op zaterdag trokken jullie alweer met alle leeftijden door het kamp en blijkbaar werd de sfeer in de bus ook nog
voortgezet, ik hoorde zelfs een U7 zeggen: “ ik wil nog zingen”……
Wat een heerlijk, warm gevoel hebben jullie ons als begeleiding gegeven.
Chapeau U19 en Co!!!!!
Agnes
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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 01/06
Za 04/06
Zo 05/06
Za 11/06
22-26/08
27/08

wat
Laatste woensdagtraining van dit seizoen
Laatste zaterdagtraining van dit seizoen
Na de training: lekkere poffertjes dankzij Irma, Danny en Karin
Veldfinales van jeugdploegen
Veldfinales topreeks en U19
eindeseizoensviering met BBQ en Combitornooi zie flitsen)
Sportweek op AKC zie info in flitsen, vergeet niet in te schrijven
MMM-tornooi op AKC voor alle ploegen

Voor wie
U9-U11
U7-U9- 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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