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WEDSTRIJDEN KOMEND WEEKEND
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022
15:30 u: AKC/LUMA A – KWIK A
14:00 u: AKC/LUMA B – KWIK B
11:00 u: AKC/LUMA C – SCALDIS C

Amber Francken, Brooklyn De Maeyer, Chaya Nevejans, Eline Denie, Ellen Cortois, Femke Van Nimmern, Kadisha
Nevejans, Lenthe Fabri, Lotte Audenaert, Lotte De Ryck, Maite Dewinter, Shari Leprince, Shiara Driesen, Tess
Mathis en Thalia Duchesne
Brend Fabri, Brend Simoen, Demy Huybrechts, Ernst Davidts, Jari Hardies, Jarre De Ley, Kevin Van Daele, Lars
Huppertz, Raf De Ryck, Rune Lauwers, Sayer Jobe, Siebe De Ley en Vinnie Verholen

09:30 u: AKC/LUMA 2 – ASKC 2

Anthe De Pauw - Jade Rottiers – Niki Spooren - Stefi Peeters
Aaron Campstein - Andreas Duchesne - Levi Van den Dycke – Peter Mertens - Quinten Dewinter - Simen Mollet –
Wim Harrus

11:00 u: AKC/LUMA 3 – SCALDIS 2

Aida Jobe – Anneke Peeters – Cindy Van Gullik – Elke Vanherck - Jessy Van den Berg - Loes Roelen - Priscilla
Illegems – Sarah Martin - Valerie Jacobs
Ben Jassin – Bert Lauwers - Birger Bocxstael - Ilja Cordon – Jens Van Hoof - Nick Mertens - Sam Bedeer - Serge
Amorgaste

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

MMM-tornooi
Zaterdag jl was er ons 54ste MMM-tornooi onder een stralend zonnetje en uitstekende temperaturen. Omdat we aan
plaats hebben moeten inboeten en omdat de reeksen bij de jeugd elk jaar kleiner en kleiner lijken te worden waren
er veel minder ploegen aanwezig dan op vorige edities. We herinneren ons nog de laatste editie op onze oude velden
aan de andere kant van het Rivierenhof waarop er liefst 96 ploegen inschreven, nu waren het er nog een schamele
30. Niet getreurd, zij die kwamen hebben een uitstekende voorbereiding op de nieuwe competitie gehad en bij AKC
verliep de organisatie gewoon vlekkeloos. We willen de vele medewerkers en de ouders die achter de toog stonden
van harte danken voor hun bereidwillige medewerking, zonder jullie waren we er niet in geslaagd om dit evenement
zo op wieltjes te laten verlopen. Een extra woordje van dank aan Franky Van den Berg die ervoor zorgde dat onze
kantine na een fantastische sportweek terug blink als een spiegeltje wanneer de eerste MMM-ers toekwamen. Hij
was al om 5:45 u aanwezig en bleef naar goede gewoonte ook als laatste om de kantine op zaterdagavond terug te
sluiten. Klasse!
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SPORTWEEK
In de loop van de week vond onze zoveelste sportweek plaats en dat de kinderen ervan genoten hebben kon ik op
vrijdag met eigen ogen vaststellen. Fantastisch hoe de kinderen zich geamuseerd hebben en nog geweldiger de inzet
van alle jeugdleiders, waarbij een woordje van dank aan de jongeren die net uit de U19 zijn overgekomen en al direct
een ploegje onder hun hoede namen hier op zijn plaats is. Ook veel dank aan de ansciens die hun vrije tijd opofferden
om training te komen geven en aan de kookploegen o.l.v. Danny, die de heerlijkste maaltijden op de tafels serveerden.
Prachtwerk dames! Dat alles liep als een trein daar zorgen Chris, Anke en Agnes voor. Super! Vele kids kijken nu
al uit naar de volgende editie.
VOORBEREIDINGH KERN
Ondertussen bereid onze kern zich voor op de eerste wedstrijden van volgend weekend en dat gebeurde met
wisselend succes. Waren de wedstrijden van vorige week tegen de Nederlandse teams op uitzondering van 1 helft
niet veel soeps dan zagen we dat we er nog lang niet zijn met woensdag een nederlaag tegen Voorwaarts als gevolg.
De automatismen zijn er nog lang niet en enkelen hebben nog lang de goede vorm niet te pakken. Zaterdag tegen
twee Nederlandse opponenten was het al een pak beter, we wonnen met 13 -12 en verloren met 12 – 13 na twee
degelijke wedstrijden. Hopelijk volgende zondag de positieve lijn door trekken wanneer het voor écht is, met de
belangrijke eerste thuiswedstrijd tegen Kwik op het programma. Laat dat nu net onze beste oefenwedstrijd van de
voorbereiding zijn geweest, dat geeft natuurlijk hoop op een goed begin. Een start als onze vrienden van den Antwerp
zou fantastische zijn.
TOOGPLOEGEN
Vanaf volgende week hebben we ze weer dringend nodig: onze toogploegen. Voor de zaterdagmiddag doen we beroep
op onze kernspelers die dan van 13 tot 18 u achter de toog staan, voor de zondagmiddag doen we beroep op
AKC/Luma 2, AKC/Luma 3, AKC/Luma recreanten en we hebben er zelfs een nieuw team bij: Franky Van den Berg,
Kristel, Veronique en Kart, waarvoor onze hartelijke dank. Op zondagochtend zitten we echter met een probeel, hier
hebben we nog slechts twee toogploegen, namelijk Chris – Rita en Danny en de familie Duchesne. Da’s te weinig om
verder te kunnen en we doen dan ook een oproep aan jullie allemaal om een toogploegje te maken dat1 keer voor en
1 keer na de zaal op zondagochtend toog komt doen. Probeer even iets samen te stellen en geef het me door aub
patrick.van.dyck@gmail.com.
MAALTIJDEN NA DE WEDSTRIJDEN VAN ONZE FANIONS
Zondag a.s. starten we terug met een oude traditie, de maaltijden na de wedstrijden van onze kern. Je hoeft niet
meteen na de wedstrijd naar huis, je hoeft thuis niet te gaan koken, neen, je kan nog rustig een pintje blijven drinken
op AKC, genieten van een warme maaltijd en nakaarten aan onze toog over de wedstrijd tegen Kwik of die van den
Antwaaaarp.
Den Berre en de Pat schotelen jullie weer de lekkerste gerechten voor.
Vol au-vent met frietjes (volwassenen): € 14 - (kids): € 7 - curryworst met frietjes (kids): € 6
Inschrijven kan tot 31/8 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/7897e3f01b01e0b952bd1d58b08de29f
Pit

2. BROODJES BIJ THUISWEDSTRIJDEN
Nummer: 2
Winnaars: Danny Nevejans en Eric Duchesne

3. BROODJES BIJ THUISWEDSTRIJDEN

Van nu zijn er bij de thuiswedtrijden van onze kern weer heerlijke broodjes te verkrijgen. De familie Peeters-Ring
zorgt ervoor dat je verse broodjes met kaas – hesp- préparé, smoskes, broodje kroket en broodje curryworst kan
verkrijgen. Heerlijk!

4. REUZENSTOET IN DEURNE – PARKING NIET BESCHIKBAAR
Op zaterdag 3/9/2022 is er weer Reuzenstoet in Deurne Door dit event kun je de parking achter het districtshuis niet
gebruiken. Tevens word de as Stercxhoflei – Hooftvunderlei afgesloten vanaf 12.00 u.
Gelieve hiermee rekening te houden.
Albert Denie

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
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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

8. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Vrijdag 16 september a.s. om 20 uur zal de Jaarlijkse Algemene Vergadering plaats hebben in onze kantine. Al
onze effectieve leden worden hierop via e-mail uitgenodigd. Als je nog effectief lid wil worden en deze vergadering
wil bijwonen kan dat via een e-mailtje aan akc@korfbal.be

EVENEMENTENCEL
SEPTEMBER, OKTOBER - NOVEMBER
Maaltijden na de wedstrijden van onze kern:
Zondag 4/9
Vol au-vent met frietjes (volwassenen): € 14 - (kids): € 7 - curryworst met frietjes (kids): € 6
Inschrijven kan tot 30/8 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/7897e3f01b01e0b952bd1d58b08de29f
Maaltijden na de wedstrijden van onze kern:
Zondag 18/9 - Mosselen met frietjes: € 20 - Mosselen met frietjes (kids): € 10 - Stoofvlees met frietjes: € 14 Stoofvlees met frietjes (kids): € 7
Inschrijven kan tot 13/9 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/7c5c53ed73be4cde3c354cd5507243a9
Maaltijden na de wedstrijden van onze kern:
Zondag 2/10 - Spaghetti à volonté (volwassenen): € 12 - Spaghetti à volonté (kids): € 6
Inschrijven kan tot 27/9 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/e3cb8592b531cbe3dc2beb3f5022a08f
Maaltijden na de wedstrijden van onze kern:
Zondag 9/10 - Griekse avond ingericht door onze kern
Inschrijven kan tot 4/10. Meer info over deze maaltijd volgt later.
Quizavond met quizmasters PJ en Robbie op vrijdagavond 4/11 vanaf 19 u
Inschrijven kan tot 1/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f
Oud ledendag op zaterdag 5/11 vanaf 14 u
We zoeken alle oud-leden bij elkaar en organiseren een dag met voor elk wat wils. We denken hierbij aan een
maaltijd, foto’s van toen en nu, filmpje van Eric Duchesne, enkele activiteiten (fotozoektocht nabij de kantine,
korfbalspelletjes, darts, sjoelbak, volksspelen,…) en een heus Tussen Twee Palen Toernooi uit de oude doos.
Geschikt voor jong en oud. Ken jij nog oud-leden, bezorg ons hun gegevens of contacteer ze zelf en overtuig ze om
op 5/11 langs te komen. We maken er samen met onze huidige leden een leuke dag van. Meer info volgt later.
Fuif Kern op donderdag 10/11 vanaf 22 u
Onze kern zet zijn beste beentje voor om er weer een grandioze happening van te maken
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Duo darttoernooi op AKC tijdens de zaalcompetitie - dubbel dames - dubbel heren en dubbel gemengd aanvang: 20/11 en we gaan door tot 12/3 (je hoeft enkel een aantal zaterdag of zondag uit te kiezen!)
Inschrijven kan tot 15/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61

Jaarlijkse Algemene Vergadering
Vrijdag 16 september 2022 om 20 u in onze kantine
Agenda : - openingswoord van de voorzitter
- controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst
- aanstelling van het stemopnemingsbureau: is niet van toepassing wegens digitaal stemmen
1.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2
5.1.
5.2.
6.
7.

Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 september 2021.
Kennisname van de verslagen van de commissies.
Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur.
Kennisname van het verslag van het comité van toezicht.
Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2021-2022.
Décharge van de penningmeester en de bestuurders.
Goedkeuring van de vaststelling van de bijdragen voor 2022-2023.
Vaststelling van de begroting voor 2022-2023.
Verkiezing van bestuursleden.
Verkiezing van de voorzitter.
Aanstelling van het comité van toezicht voor 2022-2023.
Varia.

Toelichtingen:
1.

2.

3.
4.
5.

Punt 4.2.
 De Raad van Bestuur stelt voor om de lidgelden voor het competitiejaar 2022-2023 aan te passen met
5 euro als volgt:
Senioren
150 wordt 155 EUR
U19-U17-U15-U13 150 wordt 155 EUR
U9
120 wordt 125 EUR
U7
100 wordt 105 EUR
U5
90 wordt 95 EUR
Adherenten
120 wordt 125 EUR
Recreanten
120 wordt 125 EUR
Supporters
85 wordt 90 EUR
Steunende leden
120 wordt 125 EUR
Voor elk 2e jeugdlid -30 EUR
Voor elk 3e jeugdlid -40 EUR
punt 5.1. :
Kandidaturen hiervoor konden schriftelijk worden ingediend tot 9 september 2022 bij de
secretaris Martine Duchesne.
 Uittredend en herkiesbaar: Ben Jassin, Sam Bedeer en Marc Bocxstael
 De nieuwe kandidatuur voor voorzitter van Bert De Ley werd rechtmatig ontvangen
punt 7. :
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52,
2900 Schoten, vóór 9 september 2022, worden behandeld.
Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen.
Stemgerechtigd zijn alle effectieve leden die 16 jaar geworden zijn, in orde zijn met hun bijdrage en
tenminste 1 jaar effectief lid zijn van de vereniging.

Martine Duchesne
Secretaris
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TOOGPLOEGEN
Zaterdag 3 september
Van 13 tot 18 u: Ellen en Lars
Zondag 4 september (AKC/luma 1 speelt thuis tegen Kwik)
Van 9 tot 13 u: Chris – Rita – Danny
Van 13 tot 19 u: Franky – Kristel – Muke - Katy
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Maite en Shari
Weekendverantwoordelijke: Bert De Ley (zaterdag) en Chris Van Riet (zondag)
Zaterdag 10 september
Van 13 tot 18 u: Raf – Ernst – Brooklyn
Zondag 11 september (AKC/Luma 1 speelt op verplaatsing)
Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Ben Jassin
Zaterdag 17 september
Van 13 tot 18 u: Demy en Chaya
Zondag 18 september (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Putse)
Van 9 tot 13 u: familie Duchesne
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 3
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Lenthe – Rune – Vinnie
Weekendverantwoordelijke: Andreas Duchesne
Zaterdag 24 september
Van 13 tot 18 u: Femke en Eline
Zondag 25 september (AKC/Luma 1 speelt op verplaatsing)
Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Martine Duchesne
Zaterdag 1 oktober
Van 13 tot 18 u: Amber – Thalia
Zondag 2 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Floriant)
Van 9 tot 13 u: Chris – Rita – Danny
Van 13 tot 19 u: Recreanten o.l.v. Rob Dewinter
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Brend F en Siebe
Weekendverantwoordelijke: Sam Bedeer
Zaterdag 8 oktober
Van 13 tot 18 u: Jarre – Shiara en Lotte A.
Zondag 9 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg)
Van 9 tot 13 u: familie Duchesne
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 2
Van 19 tot 22 u: Tess en Jari
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie
Zaterdag 15 oktober
Van 13 tot 18 u: Kadisha en Sayer
Zondag 16 oktober
Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Jens Van Hoof
Zaterdag 22 oktober
Van 13 tot 18 u: Kevin en Brend S
Zondag 23 oktober
Kantine gesloten
Weekendverantwoordelijke: Kevin Van Daele
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND
DATUM
vrijdag 9 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zaterdag 10 september 2022
zondag 11 september 2022
zondag 11 september 2022
zondag 11 september 2022
zondag 11 september 2022
zondag 11 september 2022
zondag 11 september 2022

AKC-Flitsen

START
20:00
12:30
13:30
14:00
14:30
15:00
15:00
16:00
0:00
11:00
12:40
13:00
14:00
15:30

WAT
ASKC (+6) - AKC/LUMA (Beker)
AKC/LUMA U11 ROOD - BORGERHOUT/GW U11 A
AKC/LUMA U11 WIT - BOECHOUT/VREMDE U11
AKC/LUMA U13 B - LEUVEN U13 C
SPARTACUS/NDN U17 B - BORGERHOUT/GW U17 A
AKC/LUMA U13 A - TEMSE U13 A
SPARTACUS/NDN U15 A - FLORIANT U15 A
SPARTACUS/NDN U15 B - TEMSE U15 B
VRIJ - AKC/LUMA 2
BORGERHOUT/GW 2 - AKC/LUMA 3
BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C
SPARTACUS/NDN U17 A - BOECKENBERG U17 A
BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B
BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A
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JEUGDFLITSEN
Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op C.Duchesne@telenet.be
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20

Berichtjes
1. Data organisaties voor de jeugd dit seizoen
10/09/2022
29/10/2022
29-30/10/2022
25-26-27/11/2022
03/12/2022
04 of 05/02/2023
25/02/2023
22/04/2023
18-20/05/2023
10/06/2023
?

Testen en vriendjesdag voor U7
Halloween
Koekjeslevering
Movie-night (afhankelijk van zaalschema)
Sinterklaasfeest
Escape-room (afhankelijk van zaalschema)
Carnaval
kinder-rommelmarkt
Jeugduitstap
Combi-tornooi en eindeseizoensviering
Ontbijtbuffet

2. MMM‐tornooi

Het AKC/Luma-MMM-tornooi editie 2022 is voorbij. Dit jaar waren slechts 31 ploegjes ingeschreven, minder dan
andere jaren. Dat leverde ook enkele honderden toeschouwers op. Deze werden allemaal tijdig voorzien van een
natje en een droogje door vrijwilligers en ouders. Naast enkele officiële scheidsrechters konden we ook beroep doen
op verschillende AKC-ers om de wedstrijden in goede banen te leiden, waarvoor dank. De weergoden zaten zeker
mee, het was prima tornooi-weer. Bij de reeks U9 is deelnemen belangrijker dan winnen en daar kreeg elk ploegje
een beker. AKC/Luma trad aan met 2 ploegjes en er werd veel bijgeleerd tijdens de wedstrijdjes. Ook onze U11ploeg
deed het fantastisch, ze wonnen 3 van de 4 wedstrijden en eindigden op een derde plaats. De U13 ploeg eindigde in
hun poule op de eerste plaats en speelde dus de finale. Die werd verloren tegen het sterke Vobako en dus kregen zij
de beker voor de 2e plaats. De met Spartacus gemengde U15-spelers eindigden in hun poule op een knappe tweede
plaats. Ook bij U17 traden we aan met een gemengde ploeg en deze ploeg deed het uitstekend met een eerste plaats
en de beker tot gevolg. Knap werk!
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Organisatorisch liep alles op rolletjes. Zaterdagmorgen stond om 8u00 reeds een 20-koppige shift medewerkers klaar
om alles te regelen zoals: tenten opstellen, tafels en stoelen klaarzetten, frigo’s aanvullen enz. Daarna was het de
beurt aan de afdeling catering om alles in orde te brengen zodat iedereen tijdig voorzien kon worden van lekkere
belegde broodjes, hotdogs, hamburgers... Al deze vrijwilligers werden dan nog eens bijgestaan door de ouders van
onze jeugdleden die met een beurtrol de diverse togen bemanden. Super! Slechts 1 minpuntje, bij de laatste
toogbeurt, die van onze U17-ers werden slechts 2 mensen bereid gevonden om de toog te bemannen. Bedankt Karin
en Koen. Wij vinden het zeer spijtig dat terwijl er diverse vrijwilligers een gans jaar klaar staan om de jeugdleden
te trainen, begeleiden, entertainen… het blijkbaar te veel gevraagd is om 2 keer per jaar een uurtje toog te doen.
Zeer jammer!
Hartelijk bedankt aan alle AKC-ers die al van ‘s morgensvroeg klaar stonden om alles in orde te maken en die na
het tornooi hielpen om alles weer netjes weg te bergen. Bij het afbreken en opruimen van de velden konden we
rekenen op onze jeugdspelers, dezelfde vrijwilligers van ’s morgens en ook nog enkele andere helpers in een heuse
afbraakploeg. Bedankt iedereen. Bij het sluiten van de kantine was iedereen moe maar zeer voldaan over de voorbije
dag. Namen noemen is gevaarlijk, daarom BEDANKT AAN ALLE MEDEWERKERS. Op deze manier is het leuk
om op AKC/Luma een grote organisatie op poten te zetten.

3. Koekjesverkoop

Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De bestellingen moeten
binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op zondagavond 16/10. Opgelet, dit seizoen is
er slechts 1 koekjeslevering! Loop je korting dus niet mis en begin onmiddellijk te verkopen! Je kan ook zeer
gemakkelijk bestellen via Twizzit onder https://app.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31.
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een
nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren in het WE van 16 en 17 oktober. Wie
5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap.

4. Sportweek
TERUGBETALING GEDEELTE SPORTWEEK:
Beste AKC-leden Verschillende ziekenfondsen (o.a. CM, Solidaris, Helan, OZ, ...) betalen aan leden van sportclubs
een deel van het inschrijvingsgeld van sportkampen terug. De ziekenfondsen doen dit vanuit het idee dat sporten
gezond is. Kijk eens op internet op de website van je ziekenkas. Je kiest het document van het ziekenfonds waar jij
bent aangesloten, drukt het af en vult je naam in. Je kan dit formulier dan bezorgen (mag ook digitaal natuurlijk)
bij onze clubsecretaris. Zij zorgt ervoor dat het verder wordt ingevuld en getekend. Als dat gebeurd is, krijg je het
van ons terug en kan je het bezorgen aan je ziekenfonds.
Martine
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Verslag van de reporter ter plaatse Agnes

maandag 22 augustus 2022
De kop is eraf, naar jaarlijkse traditie, sinds de tijd dat Eddy Van Hoof hiermee begon ,kunnen een 80-tal jeugdleden
en een 20-tal coaches genieten van een weekje voorbereiding naar het korfbal seizoen toe.
Na het dansje, gebracht onder leiding van Lotte (of is het Joke???) en Kadihsa, Kadisja, of Kadisja!!!!!begonnen we
eraan. Alle leden werden verdeeld in hun respectievelijke leeftijdsgroepen en de nodige coaches werden voorgesteld.
Vermits we niet over voldoende kunstgrasvelden beschikken, moesten onze U15 en U17 spelers uitwijken naar de
velden van Rapid, waarvoor onze dank aan deze voetbalvereniging. Ze hebben alvast een dagje met conditie achter
de rug!!!!
Franky De Meester en Bompi Harley (opa van Saigeke) zorgden voor het ophalen van materiaal van de stad
Antwerpen. (thanks boys).
Oliver en Lenemieke (beiden U7 spelertjes)wilden aanvankelijk hun rugzakje niet afdoen, zij waren tenslotte op
kamp!!!!!
Zoals steeds, onder leiding van Danny was er weer een kookploeg die ditmaal uit Irma, Greet en Kim bestond. Zij
zorgden voor volgende menu:
10-uurtje: een wafel en appel
Middagmaal: kipkrokantje, frietjes, sla, tomaat, komkommer en sausjes
3-uurtje: zebrakoek en watermeloen
Jammer genoeg hadden we ook enkele gekwetsten: Iebe haar vingertje, Saige had blaren op haar kleine teentjes,
een botsing van 2 boezemvriendinnen , hoofd tegen elkaar van Andrea en Deen, Danny verbrande vinger en
pechvogel van de week ons Jade die op krukken aankwam.
Activiteiten per reeks
U7: opwarming met tikspelen, korfbal met schotjes, speeltuin, kiekeskot: spannende wedstrijd tussen Sen en Dax
die gewonnen werd door Sen, olympische spelen samen met de U9.
U9: kennismakingsspelletjes, opwarming, korfbaltraining, wedstrijdjes, Olympische Spelen
U11: opwarming, balvaardigheid, schotoefeningen in spelvorm, wedstrijdvormen, touwtrekken, frisby wedstrijdjes,
catchball, korfbalbaseball
U13: opwarming met en zonder bal, schottraining onder verschillende opstellingen, baseball
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U15: rivierenhofloop, coordinatietraining, schottraining, tactiek, conditie en techniektraining
U17: rivierenhofloop, conditietraining, schottraining, met focus op afwerking
Rond 16u00 kwam Franky VDB, de toog nog doen, maar de meeste kinderen waren moe genoeg om huiswaarts te
keren. We sloten af met het AKC-dansje!!!!

Dinsdag 23 augustus 2022
We begonnen met 2 jarige feestvarkens: Otte werd 7 jaar, en Youna 15. Beiden kregen ze een serenade voor hun
verjaardag van 100 personen en een kleine attentie van AKC onder vorm van een geschenkje.
Onze U15 en U17 vertrokken richting Bobbejaanland onder leiding van de coaches en met de hulp van nog enkele
vrijwilligers: Thanks.
Uiteraard zal het ook aan onze jongere spelers zijn om deze tocht te maken, maar dan moeten ze eerst nog wat langer
bij AKC spelen.
Menu:
10-uurtje: wafel en appel
Middagmaal: wraps met kip, garnituur, komkommer, tomaat, mais en sausjes
3-uurtje: een madeleineke en banaan
Gekwetsten: Jace een klein wondje aan de knie (hjj moest even bij ons blijven daar Georgette de U15 en U17 naar
Bobbejaanland moest brengen), Ellemieke enkele muggenbeten en op het laatst gevallen op haar knie, gelukkig 2
plakkers gekregen; Anke, pech met 2 vingertjes!!!!,Marie B vinger verzwikt, Emely heeft haar duim een beetje
verbrand met het touwtrekken, gelukkig stond Camille haar ongelofelijk bij!!!!
Activiteiten:
U7: zoektocht met opdrachtjes doorheen het Rivierenhof met bolderkar beladen met extra water en 3 uurtje, doolhof,
parachutespelen, uitbeeldingsspelletjes.
U9: estafetten spelen, pasjes oefenen, spelvoren voor schotjes, zoektocht samen met U7, winnaar kiekeskot:
spannend; de Ferre tegen Loui en Loui werd de winnares.
U11: korfbaltraining onder vorm van spelletjes, tussen 2,palen met eindrangschikking:
‐ 1. Lin en Fien,
‐ 2. Ferre en Ainhoa
‐ 3. Kato en Thore
‐ 4. Sam en Marie B
‐ 5. Louiz en Marie V H
‐ 6. Dante en Evi
‐ 7. Loui en Keenan
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U13: opwarming met lijnvorming, looptraining met linksrechtsbeweging ifv doorloopbal, pivotteren vanuit steun,
richting achterveld aan te spelen, wedstrijd met tactiek, waterspelen met flessenvoetbal, sponsbal, weerwolven
U15 en U17: Bobbejaanland
Tot slot mochten Lenny en Ferre van Hoof samen met Lotte en “Kadisjha” het slotdansje doenen ze deden dit
buitengewoon goed!!!

Woensdag 23 augustus 2022
Naar dagelijkse traditie begonnen we weer met het dansje. Vandaag mocht Ferre B mee met Lotte en Kadisha op
het schavotje als voordanser. Franky kwam toog doen en ook een verse kookploeg was present en deze hebben zijn
constant bezig geweest om alles tot in de puntjes voor te bereiden, wil je weten of de spinaziestoemp met worst in de
smaak viel, vraag het dan maar aan jullie kinderen: (ik spotte Loui met zomaar eventjes 6 worsten!!!!!!) de vrienden
van Voorwaarts kwamen op bezoek met hun ouders om wedstrijdjes te spelen en daarom was Franky ook present.
De dagmenu werd ditmaal:
10-uurtje: zebrakoek en appel
Spinaziestoemp met worst en saus!!!!!
3-uurtje: Suzy wafel en watermeloen
Gekwetsten:
Oliver en Saige een bloedneus, Oliver kwam in botsing met een hoepel en Saige haar bloedneus kwam er in laatste
instantie door de warmte; Lotte (of i s het Joke?) had een wespensteek, de eerste wesp dit jaar!!!!!! Inky deed een
sliding en werd vrij zwaar gekwetst aan knie, pols en elleboog, maar al haar ploegmaten kwamen haar steunen en
leefden mee!!! Achteraf was het allemaal niet zooooo erg!!!!!!het snoepje deed wonderen en de medelevenden
profiteerden hiervan mee!!!!!
Activiteiten:
U7: Pijltjes zoektocht door het Rivierenhof, met onderweg verschillende opdrachten (voor oudere mensen: lees
peltjentrek!!! ), korfbalspelletjes met variaties, samen met U9: waterspelen waarbij Nick een geweldige oefening gaf:
alle kinderen moesten op in lange rij naast elkaar staan – dan stap voor stap voorwaarts en elk ballonnetje dat er
nog lag werd opgeraapt (van opruimen gesproken!!!!!! ), super schipper-mag -ik-overvaren.
U9: korfbal-circuit met een 10-tal oefeningen, korfbaltraining met focus op pasjes geven en samenspel, samen met
U7 : waterspelletjes
U11: estafetten, verdedigen op schot, haak en in steun lopen, wedstrijd: AKC A- Voorwaarts A: 9-2, ai verloren,
AKC B- Voorwaarts: 5-4, jiepie gewonnen
U13: tocht naar “ de Zeurt “ met scate-rampen, steprampen, enz….tof hoor!!!! wedstrijden: AKC A – Voorwaarts:
2- 9 aiaiai AKC B – Voorwaarts: 5 - 4 spannend!!!
U15: conditie, korfbaltraining, wedstrijd: Voorwaarts – AKC: 28-1: gelukkig kon Liam onze eer redden!!!!!dus hier
is nog werk aan de winkel!!!!!!!
U17: training met schotoefeningen, wedstrijd : Voorwaarts – AKC: 11-17 aha, eindelijk, jullie verdienen dit!!!!
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Nog een extraatje: als afsluiter met het dansje , kwam plots het lied: shirt uit en zwaaien: onze U13 en U11 jongens
in volle euforie, onze meisjes bleven achterwege, den Jace up-en- top, en slechts 2 meisjes die hete aandurfden: Iebe
en Liv!!!! Super girls en er zijn afspraken gemaakt!!!!
Donderdag 24 augustus 2022

Wat nu!!!! De voorbije avond was er een waterlek en de hele speeltuin stond onder water met resultaat: geen water;
en het ging meer dan 30° worden !!!!! Wat nu: gelukkig hadden we ons aller Marcske Bocxstael die via nachtwerk
er voor zorgde dat we via Waterlink aan grote bidons vers drinkbaar water kwamen, dankje wel Boccie!!!na enkele
uren werden de leidingen hersteld en konden we terug voldoende drinkbaar water gebruiken.
Een prachtig springkasteel stond reeds te 8u klaar en alle vroege vogels profiteerden hiervan!!!!
De dansjes werden ditmaal opgesmukt door Iebe en Matis tijdens de ochtend en ’s middags door Ferre B en onze
U17-ers die er een t-shirten zwaaien van maakten, stoere binken hoor!!!! Onze coaches van U7 en U9 hebben liters
zonnecrème gesmeerd gedurende de voorbije dagen, ze zullen zeker en vast zachte handjes hebben. Onze Lias van
de U11-ers wist als enige wat een priemgetal was. Chapeau Lias. En Tibe was zo moe als een dode kangoeroe!!!!!
Heel veel kids: kwamen weer zeggen dat het eten hier al de hele week superlekker was; De echte genieters waren
Loui, Fran, en Louke maar er waren er beslist meer die 2 en 3 keer terug kwamen om hun bordje vol te scheppen
De dag werd warmer en warmer en de waterspelletjes ontspoorden in heuse waterballetten, dopingen en nog meer
nattigheid, vooral Lotte amuseerde zich kostelijk met de waterspuit bij onze U11-ers
Dankzij Ilja die in de Colruyt moest zijn kregen we allen nog een extra waterijsje. Dankjewel AKC!!!
Menu
10-uurtje: appel en Suzy koek met chocolade
Pasta Bolognaise met kaas
3-uurtje: meloen en een Madeleineke
Gekwetsten: een heleboel: Nysa: spierscheurtje, Jarry: buikpijn (had niet genoeg gegeten tijdens ontbijt), Astrid:
hand in kokend water gestoken, hoe dom kun je zijn hé Astridje, Marie A: voet omgeslagen, hele dag ijs opgelegd en
gelukkig had ze vriendinnen die telkens de ijszakjes voor haar vervingen, Caspere F: voet in het oog gekregen en
gelukkig alles terug beter na ijs!!! Dante : kniewonde, gelukkig 2x verzorgd!!!! Jara: een bloedneus van de warmte
en tot slot Dax een wonde aan de elleboog!!!
Activiteiten:
U7: 2, 3 en zelfs 4x op het springkasteel, minigolf met 3e plaats voor Oliver, 2e plaats: Feline en op de eerste plaats
Dax. Soprifiat, gezelschapsspelletjes in combinatie met een zoektocht, tekenen.
U9: ook 3x op het springkasteel, opwarming via schaar, steen, papier met korfbalparcours, korfbal ifv wedstrijden
en vooral balvaardigheid, schotjes , handbal en voetbal op het omheinde veldje een beetje verder in het Rivierenhof
U11: slechts 2x op het springkasteel, korfbaltraining met de focus op schot, haak, overstap, links en rechts wenden,
strafworp oefenen, kiekeskot, dobbelsteenspel met kracht, techniek, met volgende winnaars: Evi,S am en Keenan,
waterspelletjes, korfbalbasebal.
U13: springkasteel: slechts 2 maal met de speciaal van Ilja die glijbaan versnelde door er telkens een emmer water
op te werpen, zwemmen in de Sportoase, frisbeewedstrijd
U15: slechts 1x op het springkasteel, korfbaltraining ifv uitblokken, rebound, schottraining, en vooral werken aan
de punten die na de voorbije nederlaag tegen Voorwaarts nodig waren!!!!!, tactiek en opstellingen!!!, waterspelen.
U17: jakkes, ook maar 1x op heet springkasteel, schottraining met focus op verdedigen, tactische opstelling als
rebound, de AKC-Spartacus-run met zwaar conditioneel parcours met leuke, maar ook zware opdrachten. Geert
dacht aan zijn eigen jeugd toen ook hij moest afzien….vooral de sliding-mat sloeg in.
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Vrijdag 25 augustus 2022
Oef, onze laatste dag op de sportweek, want morgen , op zaterdag zullen we moeten strijden tegen andere
tegenstrevers tijdens het MMM-tornooi. Ditmaal een heerlijk temperatuurtje, de grote hitte was voorbij. We vingen
aan met het gezamenlijk lied voor ons Kadisha die vandaag 17 kaarsjes mocht uitblazen op haar taart. Ze trakteerde
voor haar hele ploeg met lekker fruitsap, ijsjes en appelsap en ongeveer 100 stemmen zongen voor haar een Happy
Birthday…
Opmerkelijk: tijdens de middagpauze werden onze coaches een beetje verwend, alle spelers van U7 tot U17 hielden
zich zelf bezig met toffe gezamenlijk activiteiten; Van initiatieven gesproken!!!!
Menu:
10-uurtje: Madeleine en banaan
Hamburger met ui, sausjes, pistolet
Tomatensoep met balletjes
3-uurtje: afscheids-magnum
Gekwetsten: Bram met een wespensteek in zijn vinger, Jace met een harde bal op zijn arm (gelukkig werd hij
ondersteund door een 3 tal meisjes die dan ook een snoepje kregen, en helemaal op het laatst kreeg Louis nog een
“bolletje “ in zijn oog, mama Leen ging er nog mee naar het ziekenhuis en we hopen dat het allemaal nog meevalt!!!!
Activiteiten:
U7: ballonnenspel, schotspelletjes, nummerspel, Chinese voetbal en echte voetbal, naar oud AKC met kampen
bouwen en vlaggenroof
U9: minigolf, wedstrijdvormen, naar oud AKC met kampen bouwen en vlaggenroof
U11: zwemmen in Sportoase, korfbalomloop
U13: specifieke opwarming ifv het korfbalparcours, tussen 2 palen, korfbaltactiek ifv wedstrijden korfbalmanden
bal, frisbee-spel-wedstrijd.
U15: tsjoekbal-wedstrijd in combinatie met korfbalmanden, frisbee-spel-wedstrijd, tussen 2 palen, baseball
U17:kracht en uithouding: alle materiaal van Rapid naar Spartakus brengen, omnisport, baseball , tussen 2 palen.
En dan was en een kort afscheid met eerst en vooral de persoonlijke records of winnaars van individuele prestaties:
Bij de U7: Sen kreeg een medaille als winnaar van het kiekeskot; en Dax kreeg ook een medaille als winnaar van
de minigolf
Bij de U9: Tibe werd de winnaar van de minigolf
Bij de U11:-Evi, Sam en Keenan waren de winnaars van het dobbesteenspel en mochten gadgets van de nationalE
ploegen kiezen, winnares van de Olympische spelen: Loui en ook zij kreeg een olympische medaille, winnaars van
tussen 2 palen: Lin en Fien, die mochten ook gadgets kiezen
Bij de U13: tussen 2 palen met als winnaar : onze maskotte : Ferre Van Hoof, ook hij koos een gadget
U15: winnaar van tussen 2 palen: de Finn, en hij kwam kiezen en toch terug ruilen met de gadgets.
U17: winnares van tussen 2 palen: Fay, verdiend een gadget gekozen!
En toen was de sportweek voorbij: alleen gingen we allen iedereen nog even bedanken voor alle inzet, gedrag, hulp,
enz…
‐ Een dikke dankjewel aan alle chauffeurs die gedurende de voorbije week onze spelers hebben vervoerd: Bjorn,
Brent, Geert, Brent, Georgette, Jan, Rita, Natasja, Franky DM, en Ilja
‐ Een kort applaus voor het lekkere, soms wel hete weertje
‐ Dik applaus voor Kadisja (of is het Kadisha) en Lotte (of is het Joke) voor het prima sportdansje anno AKC-2022.
‐ Kort applaus voor Franky van den Berg om dagelijks rond 16u00 toog te doen voor de liefhebbers
‐ Een superapplaus voor de hele kookploeg die zorgden voor dagelijkse heerlijke maaltijden (sommigen vertelden
me zelfs dat die of die maaltijd lekkerder was dan thuis!!!!!!) dus onder leiding van Danny, bedankt aan Kim,
Astrid, Greet, Nadine, Karin, Irma, Martine en Tania
‐ Een gemeend applaus voor alle coaches die jullie gedurende deze hele week allerlei korfbalvaardigheden hebben
bijgeleerd en die tevens hun vrije tijd in jullie hebben gestoken
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‐ Een speciaal applaus voor Chris en Anke, de bezielers en dikke werkers van deze week, en aan AKC die dit
mogelijk maakte.
‐ Tot slot: ik ben zo trots op deze bende, jullie waren een geweldige, enthousiaste groep, allen een toffe houding
met veel inzet, en daarom mogen jullie allen voor jezelf een dik applaus geven
Dan kwam de slotdans, en jammer genoeg werden ook ik , en alle coaches verplicht mee te doen, de coaches waren
goed, maar ik!!!! En dan was het voorbij: onze medewerkers van de voorbije sportweek kregen nog een kleine receptie
aangeboden en nu kijken we terug en vooral verder naar de sportweek 2023 op AKC.
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5.AKC/Luma Testen

Zaterdag 10 september organiseert AKC/Luma de jaarlijkse korfbalvaardigheidstesten. Eindelijk
kan deze organisatie doorgaan. Voor de nieuwelingen onder ons, een woordje uitleg: elk jaar
testen alle jeugdleden hun sportiviteit (korfbal en andere sporten). Per sportproef, steeds
aangepast aan jouw leeftijd, worden de punten genoteerd op jouw persoonlijk scoreblad. Op
het einde van alle proeven worden je punten verwerkt en vergeleken met de streefgetallen per
leeftijdscategorie. Als je de vereiste score bereikt hebt, verdien je een AKC/Lumasleutelhanger. Per jeugdreeks zijn er 2 medailles te verdienen. De jongen en het meisje met het
hoogste aantal punten wint deze medaille. Ten slotte worden alle scores herberekend aan de hand
van vooraf bepaalde coëfficiënten. Zo worden alle eindcijfers vergelijkbaar, zijn ze in dezelfde orde
van grootte. Wie na deze berekening de meeste punten heeft, wordt de algemene winnaar en gaat
naar huis met de beker van het bestuur. Kortom, een leuke dag vol beweging, sport en spel met in het achterhoofd
de Olympische gedachte dat het belangrijker is om deel te nemen dan te winnen.
Deelname is gratis en bij afgifte van het scoreblad ontvang je een gratis hotdog + frisdrank.
Nog enkele praktische inlichtingen:
 Testen vanaf 11u00, inschrijven tot 14u30
 Prijsuitreiking rond 16u30
 Ploegen die zaterdag moeten spelen gelieve tijdig aan de proeven te beginnen aub.
We zijn nog op zoek naar:
 mensen die vanaf 10u00 willen meehelpen om de proeven klaar te leggen
 ouders die enkele uurtjes toog willen doen (zowel voor- als namiddag)
 mensen die na afloop mee willen helpen opruimen, kunnen we hier beroep doen op onze jeugdleden?
Graag een seintje aan Carine Duchesne (Carine.Duchesne@outlook.com) of iemand anders van de JEC als u graag hier
of daar wil inspringen.

6. Zaterdag 17 september 2022 = WORLD CLEANUP DAY
Jong & oud rapen zwerfvuil in het Rivierenhof te Deurne. Spreek af met je ploegmaten, vrienden,
familie, buren, … en kom naar
10.00 – 13.00 uur = Ruggeveldlaan – Groot Schijn
13.00 – 17.00 uur = AKC|LUMA kantine - Parkweg
Trek comfortabele kleding aan.
Materiaal & DANK U geschenken staan klaar
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7 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/Lumalogo is inbegrepen, bedrukking van naam kost €5. Voor meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de AKC/Lumacatalogus. https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/
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8. Herfstprogramma voor U7, U9: seizoen 2022-2023

Beste ouders,
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste leden tot aan de zaal. De data van
wedstrijdjes voor de speelgelegenheid van de KBKB voor U7, U9 en U11 komen apart in de flitsen of de coaches
brengen jullie via de WhatsApp-groepjes op de hoogte.
Gelieve afschrijvingen te melden bij de betrokken coaches, zowel voor trainingen als voor de wedstrijdjes.
Woensdagavondtrainingen: deze zijn voor U9 en vrijblijvend voor U7. Deze trainingen zijn niet verplicht maar
voor de zaterdagtrainingen hadden we graag alle spelertjes aanwezig gezien.
Onze U11 ploeg traint op dinsdag en donderdag.
Heb je een probleem of een vraagje, neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren,
helpen, en /of motiveren. Samen met de coaches hebben we getracht om afwisselingen, combinaties te maken van
sport, beweging, uitdagingen, ontspanning en lekkere hapjes.
Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam van Danny, Irma en Karin om onze jongste
spelertjes te verrassen met heerlijkheden….thanks lady’s
wie
U7
U9
U11

leeftijd
3-, 4-,5-en 6-jaar
7 en 8-jaar
9- en 10-jaar

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, Jana Merckx: 0496/14 45 39, Bo: 0474/65 70 47,Rune: ?
Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51, Sandra: 0487/16 96 20, Marc: 0498/58 12 00

Trainingen:
ploeg
U7
U9
U11
Wo 31/08

Dinsdag

woensdag

donderdag

18u00 tot 19u30
18u30 tot 19u30
1e woensdagtraining
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Za 03/09

1e veldtraining
Opening met springkastelen
Spelertjes van U7 krijgen flyer mee om vriendjes mee naar AKC te brengen

U7 en U9
U7, U9 en
U11

Wo 07/09
Za 10/09

training
AKC-tests (lees aparte info), na deelname gratis hotdog + drankje
Training en Vriendjesdag op AKC voor U7
Pannenkoeken voor U7 en hun vriendjes
training
Veldtraining of wedstrijd
World Cleaning Day op AKC, olv Sandra Pals (zie aparte info)
training
Training of wedstrijd
training
Training
training
Mamakes- en papakesdag (aparte info via de flitsen) Smoutebollen eten
Training of wedstrijd
training
Training of wedstrijd
training
Training of wedstrijd
Korfbalkoning en korfbalkoningin (zie aparte info via de flitsen) Frietjes eten
training
Halloween op AKC, Halloweentraining, Gratis grimeren in gruweltjes
halloweenhapjes

U9
Vanaf U9

Wo 14/09
Za 17/09
Wo 21/09
Za 24 /09
Wo 28/09
Za 01/10
Wo 05/10
Za 08/10
Wo 12/10
Za 15/10
Wo 19/10
Za 22/10
Wo 26/10
Za 29/10

U7, U9, U11
U9
U7, U9
U9
U7 en U9
U9
U7 en U9
U9
U7
U7, U9, U11
U9
U7 en U9
U9
U7 en U9
U7 en U9
U9
U7, U9, U11

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider)
Zaterdag 3 september 2022

Competitie

14u00: U13 OZ A: AKC/Luma B – Appels B
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre,
Verholen Lenny
Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lauwers Liv, Nyang’a Astrid, Rampaert Iebe, s’ Jongers Lou, Struyf Willa
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Ilja en Jens
14u00: U15 Afd 2A: Hoboken/Mercurius A – Spartacus/NDN/AKC/Luma B
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove
Amy, Vinck Floor
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L

Zondag 4 september 2022

Competitie

09u30: U15 1 Afd A: Sikopi/Chase A – Spartacus/NDN/AKC/Luma A
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove
Amy, Vinck Floor
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L
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10u00: U13 1 Afd B: AKC/Luma A – Ganda A
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre,
Verholen Lenny
Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lauwers Liv, Nyang’a Astrid, Rampaert Iebe, s’ Jongers Lou, Struyf Willa
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Ilja en Jens
10u00: U17 1 Afd A: Ganda A - Spartacus/NDN/AKC/Luma A
Deze wedstrijd wordt mogelijk verzet.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Ivens Izaak, Kurti Eris, Stynen Brecht, Van Alstein Lucas, Van Alstein
Thibo, Van Meirvenne Fré, Verholen Jarri
Abatouy Hanae, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Nelen Fay, Somers Youna, Traets Laura, Van Mieghem Jade,
Van Riel Kato
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Geert, Brend F en Brend S
10u30: U17 1 Afd B: Joki A - Spartacus/NDN/AKC/Luma B
Deze wedstrijd wordt mogelijk verzet.
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Ivens Izaak, Kurti Eris, Stynen Brecht, Van Alstein Lucas, Van Alstein
Thibo, Van Meirvenne Fré, Verholen Jarri
Abatouy Hanae, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Nelen Fay, Somers Youna, Traets Laura, Van Mieghem Jade,
Van Riel Kato
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld
Jeugdleiders: Geert, Brend F en Brend S
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen. Wij
denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze zeventiende koekjesslag, iedereen te motiveren
om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. Keuze genoeg dus!!

We stellen dit jaar volgende keuzes voor:

Carré confituur (3 x 12 = 800 g)

Frangipanes (4 x 6 = 840 g)

Zachte vanillewafeltjes (doos van 800gr)

Zachte vanillewafeltjes met chocolade (doos van 800gr)

Gevulde wafeltjes (2 x (13 x 60g) = 780g)
Al deze heerlijkheden worden aangeboden aan de democratische prijs van

€7

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy box

Assortimentsdoos Koffie:

bladerdeegkoekjes 200 gr

krokante rolletjes 2 x 90 gr

frangipanes 200 gr

Carré Confituur 240 gr

Assortimentsdoos Snacks:

Carré Confituur 47g x 4

Frangipane 50g x 5

Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2)

Kokosrotsjes met chocola 40g x 5
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een kleine
inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde van deze
koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee.

-

Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd
5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap.
Bestelformulier: zie laatste blad.
Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne.
Je kan ook bestellen via Twizzit.
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