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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA U19 – VOBAKO U19: 16 – 10 (8 – 5) 
VELDTITEL ALS AFSLUITER VAN EEN MOOIE JEUGD 

 

Aanval : Femke 2/8 – Nina 1/6 – Brend 2/11 – Renzo 5/32 
Verdediging : Lenthe 0/1 – Kadisha 3/6 – Kyan 1/7 – Ernst 1/6 
Bank : Vinnie 1/5 – Rune – Lotte – Jade- Fay – Kato - Youna 
 
DE DUBBEL binnenhalen in jullie laatste jeugd wedstrijd is een mooie afsluiter van een fantastisch parcours 
doorheen de jeugd van AKC. 
De talrijke titels zijn geen een doel op zich geweest maar geven duidelijk aan dat het aanwezige talent elk jaar mee 
evolueerde en heeft gebracht naar een ploeg om fier op te zijn.  
In de afgelopen weken hebben jullie zowel naast als op het veld laten zien een voorbeeld te zijn voor velen. 
Ondanks dat de weergoden juist nu beslisten om de watervoorraad in  ons landje aan te vullen heeft het AKC legioen 
hier ook iets voor terug gegeven. Wij waren vandaag dominant zowel op als naast het veld. Wat een sfeer, wat een 
opkomst, wat een ambiance … bedankt AKC. 
De wedstrijd op zich was zoals vele finales niet de mooiste en beste wedstrijd en zeker al niet door de combinatie 
met een permanente striemende regen. 
We starten in een onuitgegeven vak samenstelling, beetje gedurfd dacht ik bij mezelf. Gelukkig maakt dit in het 
hedendaagse korfbal niet zo heel veel uit want wissel opties genoeg. 
Er was een duidelijk onevenwicht in de vakken.  
Ons verdedigend vak was subliem. Zorgden ervoor dat we nooit het idee hadden dat we in de problemen zouden 
komen en bepaalde het verloop. Ons aanvallend vak moest knokken, vechten en ploeteren om tot scoren te komen. 
Zij werkte uiteindelijk af aan 18% (11/62 en 8 tegendoelpunten), het andere vak aan 28% (5/18 en 2 tegendoelpunten) 
en dat met maar een 15-tal minuten in aanval te staan. Dan weet je waardoor je hebt gewonnen en dat is ook korfbal 
… in verdediging. 
Het enige algemene minpuntje over de belangrijke matchen van dit jaar heen is dat we in elke wedstrijd de 
momenten hebben gehad om de tegenstrever “dood” te doen maar hen steeds opnieuw in de match lieten komen.  
Dit was ook vandaag een feit. We lopen snel 3 doelpunten uit en dit blijft zo schommelen tot aan de rust. Zij komen 
scherper uit de kleedkamer en maken gelijk, 8-8, gelukkig was dat het sein om even die regen te vergeten en opnieuw 
te laten zien dat wij gewoon de betere zijn doorheen de hele jeugd. De laatste 5 minuten knallen we er nog 5 binnen 
om uiteindelijke een duidelijke 10-16 overwinning binnen te halen. 
Dank woordje aan Vobako is ook op zijn plaats want het waren ook altijd zij die het ons doorheen de hele jeugd 
moeilijk hebben gemaakt en een constante waren in de finales. Heel af en toe onderbroken door Voorwaarts, BKC 
en Temse maar meestal gewoon AKC-Vobako. En dat 10 jaar lang. Hopelijk kunnen ze eindelijk die stap naar boven 
zetten bij de senioren zodat we hen in de toekomst opnieuw mogen tegenkomen. 
Bedankt aan iedereen en succes aan al onze spelers in hun verdere carrière zowel aan diegene die denken dat het 
gras ergens anders groener is als aan diegene die de strijd in de kern gaan aanvatten met de andere talenten van 
AKC.  
Weetje: het laatste jaar voor corona behaalde AKC U19 de dubbel en het 1ste jaar na corona halen hun opvolgers dit 
opnieuw … talent en jeugdontwikkeling ten top dat is AKC. 
 

THE END  
One team 

DN 
 

BEDANKT DANNY 
Ik wil niet nalaten om bij deze onze verslagschrijver, de heer Daniel Nevejans himself, in de bloemetjes te zetten 
voor zijn jarenlange inzet voor onze jeugdploegen. Hij schreef niet alleen bij elke wedstrijd een uitstekend verslag, 
hij was ook diegene die de scouting op zich nam, achter de toog plaatsnam als het nodig was en ook altijd de eerste 
was om “een gratis vat” aan te bieden bij mooie overwinningen. Hij was dé perfecte aanvulling van vele jeugdtrainers. 
Ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om wekelijks een epistel in elkaar te boksen en dat ook nog eens tegen de 
tijd te moeten doen, want maandagochtend moesten onze Flitsen verschijnen. Danny heeft dat altijd nauwgezet en 
correct gedaan en, in tegenstelling tot mezelf, zonder op tenen te trappen. 
Ik wil je dan ook van harte danken voor die prestaties die misschien niet altijd voldoende geapprecieerd worden. 

Pit 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 3 
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Jenevertraining op vrijdagavond 
Op vrijdagavond organiseerde onze kern o.l.v. Meester Cortois (Ellen voor de vrienden) een heuse jenevertraining 
met een hele reeks leuke spelletjes. Daarna werd er samen naar de wedstrijd (?) België – Nederland gekeken (waar 
de drank ook rijkelijk vloeide) om daarna nog gezellig iets te drinken. Op deze manier werd het seizoen ook voor 
onze kern definitief afgesloten, ware het niet dat ze zich nog 1 keer goed lieten gaan en dat was op zondagmiddag 
waar ze massaal en luidkeels onze U19 naar de titel kwamen stuwen. Voor wat hoort wat moeten ze gedacht hebben, 
na de fantastische prestatie van onze U19 tijdens de wedstrijd van onze fanions verleden week was het nu andersom 
en werden de banden voor de toekomst tussen beide teams nog hechter gesmeed. Volgend  seizoen vormen ze allen 
samen “de kern”, we kijken ernaar uit want dit wordt een team om rekening mee te houden in alle reeksen (A, B én 
C)! Zij gaan nog geschiedenis schrijven, wees daar maar zeker van. 
 
Springkasteel op zaterdagmiddag 
Zaterdag was er voor één van de laatste keren dit seizoen weer een drukte van jewelste van onze kleinsten. De 
laatste training op het veld was er eentje om “U” tegen te zeggen. Vooral het springkasteel kon op veel bijval rekenen. 
Onze kleinsten hebben zich fantastisch geamuseerd. Onze keukenploeg (bedankt dames) had bovendien ook nog 
eens gezorgd voor heerlijke poffertjes, zodat de leute bij onze jongsten niet meer op kon. Ik denk dat al onze jeugd er 
een geweldig seizoen heeft opzitten. Ik wil hier dan ook nog eens alle jeugdleiders en coachen én vooral onze 
jeugdcoördinators Anke en Bjorn van harte feliciteren, jullie hebben het formidabel gedaan. 
 
Showtime U19 op zondagmiddag 
Op zondagmiddag was het dan showtime voor onze U19. Zij kregen op het veld van Voorwaarts, onder erbarmelijke 
weersomstandigheden Vobako voor de kiezen. Heel AKC/Luma stond achter ons team. Zij hadden zich de voorbije 
weken langs hun sportiefste en aangenaamste kant laten zien en rood-wit vond terecht dat dit moest beloond worden. 
Ondanks de aanhoudende gietende regen was ons rood legioen massaal afgezakt naar Edegem en maakte er daar 
een fantastisch feest en schouwspel van. Als het op “supporteren” aankomt dan geeft rood-wit altijd thuis en dat was 
deze keer niet anders. Niemand die het ons nadoet. Niemand die een heus huisorkest heeft, niemand die voorzangers 
heeft als daar zijn Sayer Jobe en Sam Bedeer. Bengaals vuurwerk, confetti, wc-rollen alles was voorzien door onze 
kern. Ik kreeg de kans om het schouwspel eventjes vanaf de overkant te bekijken en het zag er indrukwekkend uit. 
Op het veld was het moeilijk spelen wegens glibberig en nat. Het kwam de partij dan ook niet ten goede en in zo’n 
gevallen is de underdog (in dit geval was dat duidelijk Vobako) altijd in het voordeel. We geraakten maar langzaam 
op gang en het bleef heel lang spannend tot op het einde van de wedstrijd tot AKC/Luma zijn overwicht plots ook in 
doelpunten begon om te zetten en onze spelers er nog een ruime zege van maakten. Vooral de indrukwekkende 
verdedigingen van beide vakken vielen ons op en daar waren, zonder afbreuk te willen doen aan de prestaties van 
de anderen, voornamelijk Ernst en Brend dé grote uitblinkers. Onvoorstelbaar wat beide heren recupereerden en 
wat een inzet, fe-no-me-naal. Zij gaven zich beiden volledig met heuse duikpartijen met balrecuperatie er bovenop. 
De “over-mijn-lijk-mentaliteit” was trouwens bij iedereen aanwezig, rood-wit ging een tweede titel halen dit seizoen, 
dat stond in de sterren geschreven en dat deden ze dan ook met verve. Een dikke proficiat aan de negen die tussen 
de lijnen stonden maar zeker ook aan de bankzitters die een even groot aandeel hadden in deze titels. 
En de regen… die bleef met bakken uit de hemel vallen en onze supporters… zij vierden gewoon kletsnat verder. 
Voor dit seizoen was dit de kers op de taart die we nodig hadden. Vanwege gans AKC/Luma: PROFICIAT! 
Wie graag de foto’s van deze finale bekijkt kan hiervoor terecht op We Transfer via volgende twee linken. Let wel: 
de foto’s blijven daar maar 7 dagen staan. Als je de foto’s wil downloaden doe het dan direct. 
Deel 1 en 2 te downloaden via  
https://wetransfer.com/downloads/3437c8c0ebab6b87725bb191a3b319c720220605204231/c4dc8425f8801fc0e73
8eea2c5c31d0b20220605204232/091b2b 
https://wetransfer.com/downloads/41def1ed9a050df5b1cb39b75e864b1720220605204332/417c65033bbf7504893
820e16b8f2ed420220605204333/29039f 
 
Feest op zondagmiddag en avond 
Direct na de wedstrijd waren er al heel wat supporters en spelers naar onze kantine afgezakt, waar kon genoten 
worden van de veertiende titel van Nadal en waar nadien opnieuw een feestje werd gebouwd dat kon tellen. De 
drank vloeide rijkelijk. Onze keukenploeg zorgde dat er ook wat te smullen viel en er werd gefeest tot in de vroege 
uurtjes. 
 
We willen langs deze weg dan ook Siebe, Demy, Chaya, Brend, Eline en Franky van harte danken voor het toogwerk. 
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De vaten werden geschonken door: 
 Thuisverpleging Denie Bjorn 
 NDN 
 Casa Projects 
 Bert Lauwers (geen factuur nodig denk ik, even navragen of dit al betaald is) 
 Danny Nevejans (1,5 vaten) 
 Patrick De Prins (0,5 vaten) 
 Ouders U19 (1 vat) 

 

En ’t is nog niet gedaan: feest volgende zaterdag 
Volgende zaterdag sluiten we het seizoen definitief af met het traditionele combitornooi en de einde seizoens-
barbecue, die zonder enige twijfel weer tot in de puntjes zal verzorgd zijn door Kitty en haar team, daar twijfelen we 
geen seconde aan. We geven er nog één keer een ferm lap op om dan het voorbije seizoen definitief uit te zwaaien.  
 
We doen ook open in juni en juli 
Het zal daarna iets rustiger worden in onze kantine, wat niet wil zeggen dat je er niet meer terecht kunt. Ons 
kersvers erelid Franky Van den Berg zal ook tijdens de vakantiemaanden de kantine elke zaterdag en zondag open 
houden vanaf 14 u. Je kan dus rustig langskomen en een pintje komen drinken. Je bent er van harte welkom. 

Pit 
 
2. BARBECUE  
Zoals de meesten onder jullie weten worden op AKC bij de eindeseizoensviering alle ploegen even in de figuurlijke 
bloemetjes gezet. 
Jeugdleiders krijgen een woordje van dank van hun spelers en omgekeerd worden de jeugdleden ook toegesproken 
door hun coaches. Was-mama’s of- papa’s krijgen een attentie en zij die een prijs behaalden krijgen een bekroning. 
De U7-ploeg doet dit jaar niet mee aan deze viering wegens te veel afwezige jeugdleiders door een trouwfeest. Zij 
hadden al een mini-viering op 04/06. 
Hieronder het schema van de vieringen voor de jeugdploegen: 
15u30: U9 
16u00: U11 
16u30: U13 
17u00: U15 
17u30: U17 
18u00: U19 
Kort na de middag gaat die dag ook het combi-tornooi door en tussen 12u30 en 14u00 zal de JEC de toog bemannen. 
Daarna vragen we weer de hulp van de ouders: 
14u00-15u00: ouders van U9 
15u00-16u00: ouders van U11 
16u00-17u00: ouders van U13 
17u00-18u00: ouders van U15 en U17 
18u00-19u00: ouders van U19 
 
3. TRUITJES BINNENBRENGEN 
Willen alle ploegen ervoor zorgen dat de tenues van dit seizoen (zowel de witte als de rode) uiterlijk tegen de einde-
seizoensbarbecue van zaterdag 11 juni integraal op AKC worden gezet. Thanks 

Sandra Verlinden 
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 
6. COMBI-TORNOOI 
Zaterdag 11 juni gaat ons combi-tornooi door. Minder grootschalig dan andere jaren wegens minder deelnemers 
(uiteindelijk toch nog 43), je kan er nog altijd bij als je wil via de link: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/8ad6d45eb1dea6ec41df85a5b3f1cdc0 
 
De JEC verwacht alle deelnemers vanaf 12u45, breng een rode en een witte T-shirt mee aub. Tot zaterdag. 
Volgende personen zijn ingeschreven: 
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Bruyninckx Ferre Illegems Priscilla Pooters Kim Van Hoof Jens 
De Boeck Natasja Jacobs Valerie Rampaert Iebe Van Hove Amy 
De Prins Patrick Kurti Eris Rampaert Matiz Van Hove Erik 
De Prins Renzo Kurti Lian Ronge Annelies Van Mieghem Finn 
Duchesne Martine Lauwers Bert Simoen Brend Van Mieghem Sepp 
Fabri Geert Lauwers Fien Van Bouwel Kyan Van Tichelen Nina 
Fabri Thor Lauwers Liv Van Bouwel Nysa Verheyen Jenny 
Geurs Lucas Martine Sarah Van Bouwel Yves Warous Toni 
Geurs papa Mertens Nick Van den Berg Jessy Welkenhuyzen Sens 
Hardies Frank Mertens Sam Van Gullik Cindy Kurti Bashkim 
Huijer Ellen Nelen Jan Van Hoof Ferre  

 

BARBECUE OP ZATERDAG 11 JUNI 
 

Omdat er nog enkelen zijn die na onze barbecue naar het trouwfeest van Mitch en Jilleke afzakken hebben wij 
gemeend dat zij kunnen beginnen vanaf 18.15 u. Hieronder vind je alle inschrijvingen. Kijk nog even goed na of alles 
correct is, zo niet geef je een seintje op patrick.van.dyck@gmail.com. Inschrijven kan niet meer. 
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BOSMANS BIJKE 19u00 1     1 1   1     1       1       

BOUDINY KIM 18u30     3     1 1     2 1 1     1   2 

BYLOO EMMA 18u30   1 2   1 1 2     2 1     1 1   1 

CAPIAU RUTH 18u30   1 3 1 1   1 3   1 1   1   1   3 

CAUDRON VALERIE 18u30   1 2         2   3 1 1   1 1   1 

CLAES LEEN 18u30   1 3 1   1       3 4       1 1 2 

DE BOER AGNES 19u30     1             1 1           1 

DE BOER JANA 18u30 1 1 2 1     2 4   3 1     1     3 

DE LEY BERT 19u30 1 1   2   2       2     1   1 1   

DE LEY JARRE 20u00 1     1     1     1 1       1     

DE LEY SIEBE 20u00 1     1       1   1 1       1     

DE PRINS PATRICK 18u30   2 1 1 1   2       2 2   1   1 1 

DEWINTER MAITE 18u30     2             2 2     1 1     

DUCHESNE ANDREAS 18u30   1 1 1   1 1 1   1       1 1     

DUCHESNE ANNE 18u30   1       1     1     1         1 

DUCHESNE CARINE 19u00   2   1     1 1   1 2       1   1 

DUCHESNE MARTINE 19u00     1     1         1       1     

DUCHESNE THALIA 19u30     1 1       1             1     

DUYCK PIXIE 19u00   1 1       1 1 1   2         1 1 

FABRI GEERT 19u00   3 5 1 3   3 2 1 3 3 3   2 2 1 3 

FRENSCH JISKA 19u00     1   1           1     1       

GOOSSENS FRAN 18u30   1 2   1   1 1   2 1   1   1 1 1 
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HARDIES DANNY 19u00   1         1     1 1         1   

HARDIES FRANK 18u30   1 1 1   1 2         1     1   1 

HARDIES JARI 18u30   1     1   1           1   1     

HUPPERTZ KENNY 18u30   2 3   1 1 1 3   2 2 1 1   2   3 

JOBE AIDA 18u30     1     1             1   1     

KEERSMAEKERS BART 18u30 1   1   1     2 2   1           2 

KURTI ERIS 18u30   1 4       3 1   5 1 1       1 4 

MERTENS NICK 18u30   1 3 1 1     2   2 2 1       2 2 

MERTENS PETER 18u30   1     1     1   1         1     

MONNOYER KRISTEL 19u00   2   1   1 1 1     1 1     1 1   

NAGELS FRANK 19u00 1 1         2 1   1 2   1     2   

NEVEJANS DANIEL 19u00   1 3     2       3 3 1     2 1 1 

PEETERS RUDY 18u30   2 1     1 1 1   3 2       1   2 

PEIRE FRANCOIS 18u30   2     2   2   2           1 1   

RAMPAERT IEBE 18u30   3 3 1   2 4 5   1 1 1     2 1 3 

RONGE ANNELIES 19u00     3 1 1   1 2   1           1 2 

SEGERS KOEN 18u30 1 1     1 1 1 1 1   1   1     1 1 

SIMOEN BREND 19u00     1 1           1         1     

VAN AUTREVE CINDY 19u00   1 1 1 1       1 1 1       1   1 

VAN BOUWEL KYAN 19u00   4   1 1 1 1 1 1 3 1 2     1 1 2 

VAN DAELE KEVIN 19u00   2 2 1     1 1 1 4 2       2   2 

VAN DEN BERG JESSY 18u30   5 3 1 3 1 2 2   3 4 3 2   4   4 

VAN DEN BLEEKEN NAIARA 18u30     3       1 1   2 1   1   2   2 

VAN DER ELST WENDY 19u00     1 1           1         1     

VAN DYCK PATRICK 19u00   2   1 1     1 1 1   1   2       

VAN GULIK CINDY 18u30     2 2           2       1   1   

VAN HARNEVELDT ROBERT 18u30 2         2 2 1   1 1 1     1 1   

VAN HOOF JENS 18u30     2 1   1       1   1     2     

VAN HOVE ERIK 18u30   2 1 2     2 3   2             3 

VAN MIEGHEM JADE 19u00   1           1   2       1       

VAN PETEGHEM ANNEKE 19u30   1       1         1 1     1     

VAN RIET CHRISTIANE 18u30   1   1 1         1           1   

VAN 
STEENBERGEN RITA 18u30   1         1   1       1       1 

VERHOLEN VINNIE 19u00   2 4 1 3     3 1 6           2 4 

VERLINDEN SANDRA 18u30   2 2     3       2 4 1     2 2   

VINGERHOEDT LUC 18u30   2       2 2 2             1   1 

WELKENHUYZEN SENS 18u30   2 1 3       1   3   1     2   1 
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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 
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 T-
shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en  
regenvestjes, bestellen bij Anneke Van Peteghem op anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen 
kan ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is 
inbegrepen, bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina 
naar de AKC/Luma-catalogus. 
 https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/ 
 
 

 

 
 
 
 

Wie merkt dat de huidige kledij mogelijk te klein zal zijn voor volgend seizoen kan 
best nog voor de zomervakantie nieuwe spullen bestellen via bovenstaande link. 
 
Derde finale voor onze U19-ploeg 
Zondag 5 juni speelde onze U19-ploeg de derde finale van het seizoen. Na winst in de 
bekerfinale en nipt verlies in de zaalfinale werd nu de maat van Vobako genomen  en 
wonnen onze oudste jeugdleden de titelwedstrijd en werden dus KAMPIOEN VAN BELGIE; 
Proficiat jongens en meisjes, ouders en begeleiding.  Dat er daarna in ons clubhuis flink 
gefeest werd hoeft niet gezegd te worden zeker . Een dikke pluim voor onze jonge 
kernspelers die de ganse tijd de toog bemanden. Super! 
 

JEUGDFLITSEN 
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COMBI-TORNOOI  
Zaterdag 11 juni gaat ons combi-tornooi door. Minder grootschalig dan andere jaren 
wegens veel minder deelnemers, je kan er nog altijd bij als je wil via de link: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/8ad6d45eb1dea6ec41df85a5b3f1cdc0 
 
Volgende personen zijn ingeschreven: 
Bruyninckx Ferre Illegems Priscilla Pooters Kim Van Hoof Jens 
De Boeck Natasja Jacobs Valerie Rampaert Iebe Van Hove Amy 
De Prins Patrick Kurti Eris Rampaert Matiz Van Hove Erik 
De Prins Renzo Kurti Lian Ronge Annelies Van Mieghem Finn 
Duchesne Martine Lauwers Bert Simoen Brend Van Mieghem Sepp 
Fabri Geert Lauwers Fien Van Bouwel Kyan Van Tichelen Nina 
Fabri Thor Lauwers Liv Van Bouwel Nysa Verheyen Jenny 
Geurs Lucas Martine Sarah Van Bouwel Yves Warous Toni 
Geurs papa Mertens Nick Van den Berg Jessy Welkenhuyzen Sens 
Hardies Frank Mertens Sam Van Gullik Cindy Kurti Bashkim 
Huijer Ellen Nelen Jan Van Hoof Ferre  

 
De JEC verwacht alle deelnemers vanaf 12u45, breng een rode en een witte T-shirt mee aub. Tot zaterdag. 
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Eindeseizoensviering 2022 
Zoals de meesten onder jullie weten worden op AKC bij de eindeseizoensviering alle ploegen even in de figuurlijke 
bloemetjes gezet. Jeugdleiders krijgen een woordje van dank van hun spelers en omgekeerd worden de jeugdleden 
ook toegesproken door hun coaches. Was-mama’s of- papa’s krijgen een attentie en zij die een prijs behaalden krijgen 
een bekroning. 
De U7-ploeg doet dit jaar niet mee aan deze viering wegens te veel afwezige jeugdleiders door een trouwfeest. Zij 
hadden al een mini-viering op 04/06. 
 

Hieronder het schema van de vieringen voor de jeugdploegen:  
15u30: U9 16u00: U11 16u30: U13 
17u00: U15 17u30: U17 18u00: U19 
 

Kort na de middag gaat die dag ook het combi-tornooi door en tussen 12u30 en 14u00 zal de JEC de toog 
bemannen. Daarna vragen we weer de hulp van de ouders: 
 

14u00-15u00: ouders van U9 
15u00-16u00: ouders van U11 
16u00-17u00: ouders van U13 
17u00-18u00: ouders van U15 en U17 
18u00-19u00: ouders van U19 
 

Laatste zaterdagtraining van het seizoen op AKC  
Vorige zaterdag vond de laatste zaterdagtraining op AKC  plaats. Wat een verrassing: er stond een gigantisch 
springkasteel op onze velden. Dit, samen met de waterspelletjes en de baseball-training zorgde voor een fantastische 
laatste zaterdag op AKC. Onder een stralende zon zagen we niets anders dan lachende gezichtjes. Onze vaste jeugd-
keukenploeg zorgde dan nog voor heerlijke poffertjes. Wat wil je nog meer.  
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Jeugduitstap 2022 
Donderdagochtend iets voor 8u reeds grote bedrijvigheid op de parking voor het districtshuis te Deurne. Met meer 
dan 100 verzamelen we daar om na 2 lange corona jaren eindelijk terug naar ons oude vertrouwde Kattevennen te 
Genk te kunnen vertrekken.  
Afscheid nemen van de mama/papa/grootouders loopt vaak vlotter voor de  kids dan voor de ouders zelf, voor we het 
weten is onze dubbeldekker bus helemaal vol geladen en zijn we klaar om te vertrekken. Onze chauffeur weet 
ondanks het vroege uur op een feestdag de bus helemaal wakker te maken en ook de U19 zet meteen de toon met de 
nodige muziek. Sfeer op de bus in de heenrit alvast helemaal top! Een dik uurtje rijden en we zijn aangekomen op 
het Bloso domein waar alle actie de komende dagen gaat plaatsvinden. Voor velen onder ons zeer spannend want 
het is de eerste keer om zolang weg te zijn van huis. We verdelen de kamers, laden onze koffers uit, dekken de 
bedden op (sommigen hebben daar tegen volgend jaar nog wel een lesje in nodig ) en zijn klaar om aan onze eerste 
activiteit te beginnen. Agnes slaagde er al in om over haar eigen voeten te struikelen en zo was de eerste “kwetsuur” 
al een feit.  We verzamelen allemaal samen aan de tent buiten en Jens legt ons alle regels uit voor de komende 3 
dagen. Tijd om de groepen te 
verdelen voor het eerste spel: 
Levende stratego / Vlaggenroof. We 
splitsen ons op in U7+U9 die een 
levende stratego met dieren spelen 
en de speelt een al iets moeilijkere 
versie van Pokémon. Ploegen werden 
verdeeld, en er werd hevig gestreden 
om de vlaggen te kunnen 
bemachtigen. Emily en Jorijn 
hadden een probleempje met hun schoenen (lees dezelfde schoenen in verschillende maten) maar dat euvel werd 
door de begeleiding gelukkig snel weer opgelost en na een schoenenwissel was alles oké!  
Het is dan al middag en tijd om de eerste keer aan tafel te gaan. We eten eerst een lekker 
soepje (welke soep is in Genk al jaren vaak een vraagteken ) en dan mogen we smullen 
van kroketjes met kipfilet en koude groentjes (sla/tomaat/komkommer/wortel) en als kers 
op de taart volgt er ook nog een lekker dessertje namelijk een cornetto ijsje.  

Buikjes helemaal rond gegeten en we kunnen er terug invliegen!  
Onze namiddag vullen we met de Olympische spelen. Hier doen we allerlei disciplines 
waaronder schieten,  basket, tennis, enkele vormen van atletiek en tussen door is het alweer 
tijd voor het 4-uurtje. We krijgen een suikerwafel (die wel echt HEEEEL groot was) en een 
Capri-sun sapje om ons energiepeil terug een beetje aan te vullen. Na de pauze gaan we 
verder met de Olympische spelen waar vooral de moeilijke hink-stap-sprong voor de nodige 
hilariteit kon zorgen. Eens alle proefjes gedaan waren en de scorebladeren ingeleverd 
werden was het alweer tijd voor het avondeten (toen eigenlijk nog niemand echt grote honger 
had door de grote suikerwafel van slechts 2uur eerder) Ditmaal op het menu: smosjes kaas 
/ hesp maar ook hier werd er flink gegeten!  
 
Tijd voor het avondspel dan, onze 
kleinsten (U7+U9+U11) staan al snel te 
popelen om met hun zaklamp (terwijl het 
buiten uiteraard nog helemaal licht is 

) het bos in te trekken.  
Het thema van dit avondspel is: Studio 
100 in rep en roer!  
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Door het bos verspreid zijn er verschillende routes: een snoepjesroute, een touwroute, glitterroute, nummerroute, 
geluidsroute en armbandroute en door deze juist te volgen komen we bij opdrachtjes die we correct moeiten uitvoeren 
om jetons, kaarten, knijpers, pinnetjes etc te kunnen verzamelen in een doos per groep. Wie op het einde van het 
spel alle routes afgelegd heeft en de meeste spullen in hun doosje heeft is de winnaar en worden beloond met een 
optreden van de enige echte nieuwe K4 (jaja, geen typefout, echt K4). Echter zijn er altijd wel kapers op de kust. 
Onderweg kunnen we betrapt worden door enkele andere Studio 100 figuren die bij het schijnen met hun pillamp 
jetons kunnen afpakken. We kunnen dit enkel vermijden door muisstil te blijven zitten (dit was echt niet makkelijk 
hoor). Onze U19 en aanverwanten slaagden er hier al in om onze kleinsten hun hart te winnen maar ze ook wel een 
beetje bang te maken want zij waren verkleed als de bekendste Studio 100 
figuren. We hadden Kyan en Renzo als Bumba, Rune als Vladimir, Vinnie 
als Piet Piraat, Brent als Kabouter Plop, Ernst als Mega Toby, Lenthe als 

Mega Mindy, Lotte en Kadisha als Marie en 
Samson en tot slot: Youna, Jade, Kato en Fay als 
K4 . We hoeven er natuurlijk niet bij te vertellen 
dat zij ook bijna allen de volgende 3 dagen als deze 
personages aangesproken werden door de 
kleintjes. Bedankt Agnes om dit super toffe 
avondspel in elkaar te steken! Tijd om te gaan 
slapen voor de U7-U9 en U11 en het duurt toch nog wel eventjes voor het stil is in de 
kamers en als de nacht valt is het tijd voor de grootsten om het bos in te duiken voor het 
nachtspel.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zou een nieuwe corona (what else?) variant zijn opgedoken in Duitsland die stilaan ook aan het overwaaien is 
naar het Oosten van België vooral Limburg dus. Deze variant zou ’s nachts heel actief en gevaarlijk zijn. Sommige 
mensen zouden ’s nachts rare gedaantes gezien hebben en omschrijven deze als een mix tussen 
mens en wolf! Uiteraard is er ook voor deze variant een vaccin beschikbaar maar daarvoor 
dienen we wel het bos in te trekken en allerlei vettige opdrachtjes uit te voeren zoals sliden op 
een doek met bruine zeep, snoepje uit bloem halen met nat gezicht (hier zijn meerdere nieuwe 
“bloembollen” uit ontstaan)  om het vaccin te bekomen. Werd de opdracht juist uitgevoerd 
krijgen ze een goede jeton, werd deze slecht uitgevoerd krijgen ze een vieze jeton. Bij aankomst 
terug in het basiskamp werd op basis van die jetons dan ook een vaccin ter plekke gemixt en 
zijn we hopelijk allemaal immuun tegen deze nieuwe variant. Ruim na middernacht was ook 
de laatste groep stoere U19’ers terug aangekomen en was het stilaan tijd om naar bed te gaan. 
Bedankt aan onze kernspelers om dit fantastische nachtspel in elkaar te steken!  
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Op vrijdagochtend worden we allemaal om 8u aan het ontbijt verwacht. We kunnen onze magen vullen met brood, 
cornflakes en drinken chocomelk à volonté. Onze kleintjes (U7) zijn er ondertussen ook achter gekomen dat Agnes 
geen meester is maar wel een Juf, dit zorgde voor enorm veel hilariteit vooral bij Agnes zelf die bijna moest huilen 
en ook Jorijn deed huilen omdat ze dacht dat ze uitgelachen werd. Verdriet was gelukkig echter maar van korte 
duur. We zijn hier wel een beetje ongerust want het is al een hele tijd aan het regenen in Genk en we moeten ons zo 
meteen klaarmaken om richting het zwembad te vertrekken (en dat is wel een hele wandeling) maar de goden zijn 
ons goedgezind en tegen dat we klaar zijn om te vertrekken heeft de regen ook besloten er mee op te houden. Alle 
aanwezige auto’s worden ingezet om eerst de kleintjes te vervoeren naar het zwembad in Genk (toch wel een autoritje 
van 10min) en de rest vertrekt al te voet. Eens daar aangekomen onze telling nog eens uitgevoerd en we duiken 
allemaal het zwembad in voor een uurtje dolle waterpret. We spelen in het water met de attributen die daar ter 
beschikking zijn, we gaan van de glijbaan en we springen van de springplank. Met z’n allen terug de kleedkamers 
in om ons om te kleden en terug aan de tocht richting Kattevennen te beginnen. Daar terug aangekomen, 
zwemzakjes leeggemaakt en tijd om alweer aan tafel te gaan. Ditmaal op het menu tomatensoep en daarna gebakken 

aardappels met mosterdsaus en een vleesje. Fruit yoghurt als dessertje. 
Na 1,5 dag merken we nu dat de vermoeidheid bij sommigen toch al stilaan begint toe te slaan en we mogen nog 
eerst eventjes vrij spelen alvorens we aan de namiddagactiviteit gaan beginnen.  
Ditmaal op de planning een uitgestippelde wandeling die begint net aan de parking van het domein: De 

Stokkemanroute. We verdeelden groepjes van 
alle leeftijden door elkaar en U19 en U17 
waren verantwoordelijk om hun groepje bij 
elkaar te kunnen houden tijdens de wandeling. 
Onderweg zaten er aan de verschillende 
stokkemannen begeleiding om opdrachtjes uit 
te voeren. Onder andere allemaal samen in een 
groot touw springen, een AKC lied of gedicht 
schrijven, een levende piramide maken, de 
macarena dansen etc. bij goed uitvoeren 
werden er puzzelstukken verzameld om op het 
einde een volledige AKC/Luma puzzel te 
hebben. Onderweg werd ook het 4-uurtje 

uitgedeeld, dit was vandaag een flesje plat water en een mandarijntje. Als de groepen terug waren mochten ze ook 
hier nog even vrij spelen tot iedereen terug was.  
Weeral voetjes onder tafel en smullen geblazen want het is spaghetti! We eten onze buikjes goed rond en de meisjes 
kunnen al niet wachten om zich te beginnen klaarmaken voor de fuif. Matiz stond ook al klaar en vroeg al waar hij 
moest zijn om 18.30u terwijl de fuif pas om 19.30u begon. Ook hier nog een speciale dankjewel aan de meisjes van 
U17 en U19 die hun kostbare tijd om zich klaar te maken spendeerden aan de meisjes van U7 en U9 om hen te 
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helpen met haar en ja hoor zelfs make-up voor sommigen. We verwachten steeds van iedereen dat ze om 19.30u 
aanwezig zijn op de fuif om hier ook voor de kleinsten een groot feest van te maken en wat was dat dit jaar. Stipt 
19.30u muziek op en dansvloer vol van U7 tot U19. Onze DJ van dienst Ernst gaf zich de hele avond volledig en nam 
ook de tijd om te vragen aan de kleine meisjes welke liedjes zij nu graag zouden horen om dan samen met de andere 
U19ers deze kinderliedjes volledig mee te dansen (want stiekem doen zij dat ook nog wel graag had ik de indruk ). 
Een fuif als deze daar konden die kleintjes alleen maar van dromen en jullie hebben ervoor gezorgd dat zij een 
waanzinnig leuke avond gehad hebben. Wij als begeleiding stonden vaak met open mond te kijken en konden het 
niet geloven wat een band zich aan het ontwikkelen was tussen jong en wat ouder. Jullie verdienen echt een dikke 
pluim voor jullie inzet en dit zal niet snel vergeten worden! We nemen op hun beurt afscheid van U7, U9, U11 en 
U13 en we sluiten de fuif af om 01.00u met U15, U17 en U19. Dag 2 zit erop, wat een feest!  
Ook zaterdagochtend verwachten we iedereen om 8u aan het ontbijt. Ditmaal merken we echt wel dat de 
vermoeidheid begint toe te slaan en de oogjes worden kleiner met de dag. We krijgen vandaag lekkere pistolets en 
croissants op ons bord maar ook het standaard ontbijt zoals gisteren is aanwezig. Na het eten dienen we onze 
valiezen in te pakken en de lakens van de bedden te halen.  
In tegenstelling tot vorige jaren moeten we vaststellen dat jullie zeer goed hebben ingepakt en dat de achtergelaten 

voorwerpen in de kamers best wel meevielen en we konden deze dan ook redelijk snel terug linken aan de 
oorspronkelijke eigenaars. Let er wel eventjes op dat je je donsdeken ook niet in de waskar gooit volgend jaar, die 
mag je gewoon op bed laten liggen . 
Koffers plaatsen we in de gang (en daarna in de keuken en terug in de gang  communicatie was niet top door de 
mensen van Bloso in dit geval) en we kunnen beginnen aan onze laatste voormiddagactiviteit. Er werd een 
laddertornooi georganiseerd waarbij allemaal leuke (en ook best wel gekke) proefjes uitgevoerd dienden te worden 
en de winnaar mocht dan de plaats van de tegenstander innemen in de ranking. De tegenstanders werden bepaald 
door middel van elkaar uit te dagen. Hier kwam uiteindelijk de ploeg van Rune als winnaar uit de bus.  
Tijd om de laatste keer onze voetjes hier onder tafel te schuiven. We krijgen aspergesoep en daarna prei-puree met 
worst en als dessertje een puddingkje. 

In principe hadden we in de namiddag ook nog een 
activiteit gepland maar door het vrij spelen (en 
opkramen door de begeleiding) had de U19 hun 
hoofdrol van dit weekend weeral helemaal 
opgenomen en konden we bijna alle kinderen 
samen op het basketveld terugvinden waar 
gezongen, gedanst, gebasket en gevoetbald werd. 
Ook dit was weer een kippenvelmomentje om nog 
vaak aan terug te denken. Tijd om gepakt en 
gezakt terug naar de bus te vertrekken rond 
15.30u maar eerst krijgen we nog een 4uurtje 
zijnde een Fuze Tea en een muffin of 
amandelkoek. Dit werd gesmaakt zoals steeds en 
onze energie stijgt weer een beetje om flink zelf 
onze eigen zakken naar de bus te dragen die aan 

de andere kant van de parking stond (serieuze wandeling vooral voor de kleintjes met valiezen maar ook hier werd 
steeds heel goed geholpen door de grotere!) busje volladen en rond 16u volledig op schema terug vertrekken richting 
ons vertrouwde Rivierenhof.  
Wie had gehoopt op een rustig busritje was eraan voor de moeite. De buschauffeur had een film voorzien, maar daar 
werd weinig naar gekeken want ook op de bus bleef te topsfeer van de afgelopen dagen gewoon doorlopen. Er werd 
luidkeels gezongen op allerlei liedjes door alle leeftijden. We komen iets na 17u terug aan op de parking, zijn allemaal 
wel (een beetje) moe en kijken er naar uit om onze mama’s en papa’s terug te zien. Busje leegladen en het zit er weer 
op!  
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3 dagen zijn voorbijgevlogen en wat een top editie was het dit jaar. Ongelofelijke groepssfeer, brave kinderen, leuke 
activiteiten. Het enige nadeel dat ik momenteel kan bedenken is de hoeveelheid teken die we jammer genoeg hebben 
moeten vaststellen.  
Wij zien jullie allemaal graag terug volgend jaar om er opnieuw zo’n geweldig weekend van te maken (hoewel dat 
heel moeilijk te evenaren gaat zijn).  
 

Namens de begeleiding en de JEC 
Valerie  

 
Winter, - zaal- en lenteprogramma voor U7, U9, U11: seizoen 2021-2022 
 

wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jarigen Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jarigen Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-jarigen 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 wat Voor wie 
Za 11/06 eindeseizoensviering met BBQ en Combitornooi zie flitsen) iedereen 
22-26/08  Sportweek op AKC  zie info in flitsen, vergeet niet in te schrijven  
27/08 MMM-tornooi op AKC voor alle ploegen  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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