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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – PUTSE A: 17 – 14 
“BANK” WINT DE WEDSTRIJD 

 
Aanval: Jari (4) – Siebe (4) – Shari  (2) – Maite () 
Verdediging: Jarre (1) – Demy (1) – Eline (1) – Shiara () 
Ingevallen: Raf (3) – Sayer (1) 
Scheidsrechters: Steve Dejongh en Jens Mertens 
 
 

1 0 Siebe Vrije bal  8 11 Eline Strafworp 

2 0 Jari Schot  9 11 Raf Strafworp 

2 1 Regis De Preter Strafworp  10 11 Siebe Schot 

2 2 Regis De Preter Schot  11 11 Shari Schot 

3 2 Jari Strafworp  11 12 Axel Van Genechten Schot 

3 3 Arne Beeck Doorloopbal  12 12 Raf Schot 

3 4 Regis De Preter Schot  13 12 Siebe Schot 

4 4 Demy Schot  13 13 Arne Beeck Schot 

5 4 Jari Schot  14 13 Raf Schot 

5 5 Arne Beeck Vrije bal  14 14 Regis De Preter Schot 

5 6 Axel Van Genechten Strafworp  15 14 Jari Schot 

5 7 Amber Engels Vrije bal  16 14 Shari Schot 

5 8 Tijs Geens Schot  17 14 Sayer Schot 

6 8 Siebe Schot      
6 9 Regis De Preter Schot      
7 9 Jarre Strafworp      
7 10 Tijs Geens Schot      
7 11 Arne Beeck Doorloopbal      

 
WAARDELOZE EERSTE HELFT 
Na de nederlaag van vorige week kon AKC/Luma het zich niet permitteren om een tweede keer op rij in het verlies 
te gaan. Tegen Kwik speelden we 1 helft op hoog niveau, tegen Borgerhout/GW bakten we er al helemaal niets van, 
vraag was dus of ons team zich zou hersteld hebben van de opdoffer van vorige week. We kwamen in gewijzigde 
opstelling aan de inworp, mede door het ontbreken van Tess met een klein kwetsuurtje. Zij was nog diegene die  
vorige week het beste uit de verf kwam, geen goede vooruitzichten dus. Ook de wissels van vorige week konden ons 
maar weinig overtuigen, we waren dus met gemengde gevoelens naar deze wedstrijd afgezakt. Bovendien was het 
weer dan nog eens erbarmelijk, iets wat het spel van rood-wit nooit ten goede komt, we waren dus gewaarschuwd 
dat het weleens een moeilijk middagje kon worden. 
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 

  
Nummer 6                                   Jaargang  100                   19 september 2022 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 2 
 

WE MAKEN HET ONSZELF BIJZONDER MOELIJK 
Spijtig genoeg kregen we al dadelijk gelijk want we geraakten niet weg van Putse. Deze keer scoorden wel wél in 
het eerste kwartier, we liepen zelfs naar 2 – 0 uit, maar dan al kon iedereen zien dat het weer geen goede wedstrijd 
was van onze fanions. Het bleef nog even gelijk opgaan tot 4 – 4 (een enig mooie treffer van Demy) en zelfs nog even 
5 – 4 met de derde treffer van Jari, maar dan was het voor de eerste helft over en sluiten, Putse ging er verdiend op 
en over en liep zelfs weg naar 7 – 11. Het zou toch niet waar zijn zeker, we hadden nu al 4 slechte helften op ons 
conto staan tegenover slechts 1 uitstekende. Bij de rust wezen de bordjes 7 – 11 en hadden we er niet veel vertrouwen 
meer in. 
 
WISSELS EN BANK DOEN HET 
Na de rust bracht onze coach Sayer i.p.v. Demy en kwam Raf topschutter Jarre vervangen en… beide heren deden 
het geweldig. Sayer speelde terug als vanouds, nadat hij ook al een schitterende wedstrijd speelde in onze B-ploeg 
en de inbreng van Raf was zo mogelijk nog een groter succes. Hij hield de topschutter van Putse uit de wedstrijd en 
knalde er drie binnen. Twee gouden wissels dus, Jan kon e alleen maar blij mee zijn. Sayer pakte zowat elke rebound, 
legde er zelf nog eentje binnen ook en maatje Raf had zijn cool weer volledig gevonden en nam de ploeg op sleeptouw.  
Bij de dames stond Sharike op scherp en scoorde een gewone en een “losse”, iets wat Siebe met zijn vierde al had 
voor gedaan, ook hij scoorde een “losse”. Het weer werd er ondertussen niet beter op, maar in de gutsende regen 
zagen we een knokkend AKC/Luma het laken volledig naar zich toe trekken. Van een schitterende remonte 
gesproken. We speelden onze tweede goede helft van het seizoen (10 – 3) en de punten bleven waar ze thuis hoorden, 
in het Rivierenhof. 
 
FIGHTING SPIRIT 
Zagen we vorige week de kopjes nog veel te vroeg gaan hangen dan was daar deze keer geen sprake van. Ook bij een 
vier doelpunten achterstand bleef rood-wit gaan na rust om binnen de kortste keren met werkkorfbal terug te komen. 
Knap! Dat we een uitstekende bank hebben is duidelijk, dat ze deze keer ook op geweldige wijze werd gebruikt is 
helemaal lovenswaardig. Wanneer we nu ook nog Tess en Lars binnen enkele weken kunnen recupereren ziet het er 
goed uit. 
 
GEEN STEKEN LATEN VALLEN TEGEN VERDE EN MEEUWEN 
Woensdag trekken we naar Verde voor de bekerwedstrijd in de achtste finale en zondag gaan we op bezoek bij 
Meeuwen waar enkele oude getrouwen aan het werk zijn. Het wordt nu zaak om deze beide partijen met de nodige 
ernst aan te pakken en winnend af te sluiten om verder te gaan in de beker naar de kwartfinale en om geen voeling 
met de top te verliezen in de competitie. Bij winst staat er op 2 oktober een kraker op het programma met de komst 
van Floriant en de eerste plaats als inzet. Maar eerst de voorbije week zonder nederlaag doorkomen. 
Geconcentreerdheid vanaf minuut 1 is nodig en dan mogen deze twee overwinningen ons niet ontglippen. 
 
SCHEIDSRECHTERS DOEN HET UITSTEKEND 
Steve en Jens hadden het niet lastig en deden wat van hen verwacht werd: fluiten op een degelijk niveau en dat 
deden ze dan ook uitstekend. Geen tierlantijntjes, geen flauwekul, gewoon fluiten wat je ziet, meer moet dat niet 
zijn. Mooie prestatie. 
 
KLASSEMENT 
Floriant staat op kop met 6 punten, gevolgd door het drietal AKC/Luma – Kwik en Boeckenberg met 4, daarna 
Borgerhout/GW (die opnieuw een nederlaag kregen aangesmeerd van Kwik) – Voorwaarts en Putse met 2 punten 
en op de laatste plaats vinden we Meeuwen met geen punten. 
 
B-TJES DOEN HET OPNIEUW UITSTEKEND 
Onze B-ploeg blijft het uitstekend doen en scoorde een twintiger. Met Sayer in de rangen, hij gaf er de voorkeur aan 
om wel te spelen, liep het uitstekend en kwamen de dames meermaals op het scorebord met 4 treffers van Ellen, 
drie van Kadisha en 2 van Chaya en Brooklyn en daarbij 4 van Sayer, 2 van Brend en Raf en nog eentje van Kevin 
kwam iedereen op het bord en dat is ook wat dit team zo goed maakt: de wil om voor elkaar te spelen en een stapje 
meer te zetten. Een mooie gedeelde tweede plaats met Borgerhout/GW op 1 puntje van leider Boeckenberg is het 
mooie verdict na drie wedstrijden. 
Dat we een bijzonder uitgebreide kern hebben die het op alle vlakken goed doet stemt ons positief. We zijn niet meer 
afhankelijk van een enkeling die voor alle doelpunten moet zorgen, we beschikken over een hecht team, waar we ook 
op terugvallen bij onze fanions. Top! 

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 
BEKER VAN BELGIE (Trofee Gaston Van Steenbergen) 

 

20:00 u: VERDE A (+ 2) - AKC/LUMA A 
Brooklyn De Maeyer, Chaya Nevejans, Eline Denie, Ellen Cortois, Femke Van Nimmen, 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 

 
ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022 

 

15:30 u: MEEUWEN A - AKC/LUMA A 
14:00 u: MEEUWEN B - AKC/LUMA B 
12:40 u: MEEUWEN C - AKC/LUMA C 
Brooklyn De Maeyer, Chaya Nevejans, Eline Denie, Ellen Cortois, Femke Van Nimmen, 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 
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Zaterdag was er de cleanup-day. Een verslag hierover vind je verder in deze Flitsen. We willen bij deze Sandra en 
Eric van harte danken voor de tijd en energie die ze erin hebben gestoken. Top! 
 
Bij de jeugd waren er overwinningen voor de U11 rood én wit, de U13 A en B, de U17A en de U15B, terwijl de U17B 
en de U15 A genoegen moesten nemen met een nederlaag. 
 
In de namiddag zagen we ook onze recreanten voor het eerst verschijnen en een heuse training afwerken. De 
volgende weken kunnen we ze zelfs aan het werk zien in enkele wedstrijden, we kijken ernaar uit. 
Zondag was het dan tijd voor onze senioren. AKC/Luma 2 won makkelijk van Putse met 14 – 9, onze C-tjes speelden 
gelijk tegen datzelfde Putse, de B-tjes behaalden een ruime overwinning en doen het met 5 op 6 bijzonder goed. Bij 
onze fanions zagen we het in de eerste helft volledig de verkeerde kant uitgaan maar ze herstelden zich prachtig in 
de tweede helft om alsnog met 17 – 14 te zegevieren. 
 
Ondanks de erbarmelijke weersomstandigheden waren we blij dat onze kantine toch goed vol liep en dat we heel 
wat oude getrouwen terug mochten ontmoeten. Binnen enkele weken (zaterdag 5 november) organiseren we een oud 
ledendag en willen we jullie nu al verzoeken om eens na te gaan met wie jullie vroeger hebben samen gespeeld 
(mensen die geen lid meer zijn van AKC ondertussen). Het zou ook fijn zijn als je ons hun gegevens kan overmaken, 
zodat we ze kunnen bereiken om op zaterdag 5/11 aanwezig te zijn. We komen er in de loop van de week nog op 
terug. 
’s Avonds hadden den Berre en de Pat heerlijke mosselen en stoofvlees met frietjes voorzien en ook al vonden 
sommigen de prijs van de mosselen wat aan de hoge kant, iedereen heeft toch genoten. Om het dan iets goedkoper 
van prijs te maken kan je bij de volgende thuiswedstrijd genieten van heerlijke “spaghetti à volonté” voor 12 euro. 
Kijk verder in de Flitsen voor de inschrijvingsvoorwaarden en doe het vandaag al. 
Woensdag gaan we op bezoek bij Verde voor de volgende ronde in de bekercampagne (Trofee Gaston Van 
Steenbergen) en zondag moeten we winnen bij Meeuwen om onze kansen 

Pit 
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2. LOTTO 
Nummer: 40  
Winnaars: Anny Blyweert en Katrien Bocxstael 
 
We hebben nog een aantal nummers over dit seizoen. Is er iemand geïnteresseerd in de nummers 3, 7 , 25 of 35 
aub? Laat maar weten aan Carine (Carine.Duchesne@outlook.com). 
 
3. PRONSTIEK 
Winnaars: Jade Rottiers, Agnes de Boer en Nick Mertens 
Bedrag: € 46,10 
 
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 
 
 

Spreuk van de Weuk 
De harde wind beïnvloedde de wedstrijd sterk, 

Spelers (en ook de koks), 
bedankt voor het harde werk !! 
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EVENEMENTENCEL  
SEPTEMBER, OKTOBER - NOVEMBER 

 
 

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 – Laten we jullie volgende week weten 
Inschrijven kan tot 4/10 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/3778f8f5bc7626b5a85d77d8397c215e 
  

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 
  

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 
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World Cleanup Day 2022 | 17 september 
 

Afgelopen zaterdag was het weer zover, jaarlijks wereldwijd vuil opruimen dag. In 
de voormiddag werden de grachten en het Park Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan onder 

handen genomen. Met Katy Embrechts en hond Ginny, Paula Van 
den Berg & Natasja De Boeck haalden we 14 vuilniszakken en 2 kletsnatte 
tapijten op.  
Wat vonden we allemaal: 2 gsm’s, gevulde 
pampers, Kidibul fles, cursussen, blikjes, 
zonnebrillen, medicijnen, 2 lederen ballen, lege 
sigaretten pakjes, batterijen, 2 spots, laptop, 
schrijfgerief, snoepverpakking, 
sigarettenpeuken, schoolgerief, oortjes, 
maandverband, mondmaskers, … kortom 
ALLES behalve geld   Rebecca Gevers & 
ezel Otje kwamen nog langs met 2 sterke 
mannen: Alain Hoeckx (Deurne Leeft)   
 
 

 
 
 
en Luc 

Konings, zodat we de 4 grotere en dus 
zwaardere matten ook nog op het droge 
konden leggen. Nog geen seconde later 
lag er al een kapotte paraplu bovenop … 
van sluikstort gesproken! 
-> fotograaf Stefan LAMBRECHTS 

 
Omdat 1 gracht vol water stond en mijn 
regenlaarzen op sommige plaatsen nét iets te 
laag waren, wilde ik mij omkleden in de 
AKC/LUMA-kantine. Te vroeg aangekomen, 
konden manlief Eric Claessens (materiaal- & 
geschenkengever aan alle helpers) al genieten 
van een theetje/koffie en warme, droge kleren 
aantrekken bij buren korfbalclub A.T.B.S., 
DANK U en proficiat aan de 18-jarige! 
 
Nadat onze maagjes gevuld waren, kon deel 2 van de dag starten. Helaas, alle jeugdploegen speelden op 
verplaatsing, enkel de U7 hadden training/match. Gelukkig waren er al broertjes en zusjes die maar wat 
graag wilden helpen: Saige Van den Bergh, Amy Angorilla-Sanchez, Ferre Van Hoof en Ebe Cordon 
beten de spits af! Gewapend met grijpstok, handschoenen en vuilniszak trokken ze het park rond 
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onze kantine in. De meisjes hielpen nog 
met het uitdelen van zakasbakjes en 
hondenpoepzakjes aan de supporters langs 
de lijn. Nadat het laatste fluitsignaal was 
gegeven, kwamen nog enthousiaste helpers 
zich aanbieden (sommige met mama en/of 
oma). Ferre Bruyninckx, Thore Cordon, 
Jace Van den Bergh, Louiz Claessens, Dax 
Mertens, Senn Lenaerts, Feline Claessens, 
Dominique Frateur, Jules Peeters, Babs 
Harrus, Aagje Van Cleemput en Bas Onzia 
trotseerden weer en wind in de strijd tegen 

afval, TOP! 
3 volle vuilniszakken later smulde iedereen van de lekkere koeken. 
Enkele waren nog héél blij met de aangeboden geschenken, waarna al 
het materiaal terug naar de auto werd gebracht. De dag zat erop. Enkel 

de bolderkar, gevuld met 3 
deugnieten, nog naar het infopunt domeinwacht brengen = fun! 
 
 
 
 
 
 
THANKS 
 
 
 
 
 

Dank u 
helpers, voor 
jullie 
enthousiasme  
en inzet! 
Merciekes leveranciers: koeken, hondenpoepzakjes, zakasbakjes, 
vuilnisringen, bolderkar, rode A | grijze vuilniszakken & totebag Deurne Leeft 
                                      Tot volgend jaar! xxxjes Sandra Pals  
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
Maandag 26 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 
 
 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Maandag 26 september 2022 om 20 u in onze kantine 

 
  Agenda :  - openingswoord van de voorzitter 
                    - controle van de volmachten en de aanwezigheidslijst 
                    - aanstelling van het stemopnemingsbureau 
 
1.          Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 september 2021. 
2.1.       Kennisname van de verslagen van de commissies 

 Evenementencel 
 Jeugdevenementencel 
 Wervingscommissie 

2.2.       Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur. 
3.1.       Kennisname van het verslag van het comité van toezicht. 
3.2.       Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2021-2022. 
3.3.       Décharge van de penningmeester en de bestuurders. 
4.1.       Goedkeuring van de vaststelling van de bijdragen voor 2022-2023. 
4.2       Vaststelling van de begroting voor 2022-2023. 
5.1.       Verkiezing van bestuursleden. 
5.2.       Verkiezing van de voorzitter. 
6.          Aanstelling van het comité van toezicht voor 2022-2023. 
7.          Varia. 
 
Toelichtingen: 
 

1.  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 
U11       120 wordt 125 EUR  
U9       100 wordt 105 EUR 
U7          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 

2. 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 

3. punt 7. :  
 Enkel vragen die schriftelijk ingediend werden bij de secretaris, Martine Duchesne, Marsstraat 52, 

2900 Schoten, vóór 9 september 2022, worden behandeld. 
4. Toevoegingen aan de agenda kunnen mits inachtname van de statutaire bepalingen. 
5. 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 

Marc Bocxstael 
                                          Voorzitter 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 
Van 9 tot 13 u: Bert – Kristel - Kristel 
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: Recreanten o.l.v. Rob Dewinter 
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 2 
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Brend F,  Siebe, 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 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

woensdag 28 september 2022 19:00 Hoevenen U15  SPARTACUS/NDN U15 A 
zaterdag 1 oktober 2022 0:00 AKC/LUMA U13 B VRIJ 
zaterdag 1 oktober 2022 11:00 VOBAKO U15 A SPARTACUS/NDN U15 A 
zaterdag 1 oktober 2022 11:00 SIKOPI/CHASE U11 ROOD AKC/LUMA U11 WIT 
zaterdag 1 oktober 2022 11:00 VOORWAARTS/MOLINOS U11 A AKC/LUMA U11 ROOD 
zaterdag 1 oktober 2022 15:30 AKC/LUMA U13 A VOBAKO U13 B 
zaterdag 1 oktober 2022 16:00 ASKC U17 A SPARTACUS/NDN U17 A 

zondag 2 oktober 2022 9:30 AKC/LUMA 2     RIJKO 2   

zondag 2 oktober 2022 9:30 MINERVA U15 A   SPARTACUS/NDN U15 B  
zondag 2 oktober 2022 11:00 AKC/LUMA 3  FLORIANT 2  
zondag 2 oktober 2022 12:40 SIKOPI/CHASE U17 A SPARTACUS/NDN U17 B 
zondag 2 oktober 2022 12:40 AKC/LUMA C FLORIANT C 
zondag 2 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA B FLORIANT B 
zondag 2 oktober 2022 15:30 AKC/LUMA A FLORIANT A 

woensdag 5 oktober 2022 19:00 SPARTACUS/NDN U17 A Rijko/BGW U17 
woensdag 5 oktober 2022 19:00 AKC/LUMA U13 Hoevenen/Spartacus U13 
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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 
 

Nieuwe leden 
 

 
 
 
 
Deze week is het de beurt aan de U13-groep om een nieuw meisje te verwelkomen. Josephine 
De Geyter maakt vanaf nu deel uit van deze toffe ploeg. Zeer hartelijk welkom Josephine en 
heel veel plezier bij onze vereniging. 
 
 
 
 
 

 

Berichtjes 
1. Data organisaties voor de jeugd dit seizoen  
29/10/2022 Halloween 
29-30/10/2022 Koekjeslevering 
25-26-27/11/2022 Movie-night (afhankelijk van zaalschema) 
03/12/2022 Sinterklaasfeest 
04 of 05/02/2023 Escape-room (afhankelijk van zaalschema) 
25/02/2023 Carnaval 
22/04/2023 kinder-rommelmarkt 
18-20/05/2023 Jeugduitstap 
10/06/2023 Combi-tornooi en eindeseizoensviering 
? Ontbijtbuffet 
 

2. Koekjesverkoop 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De bestellingen moeten 
binnen zijn bij Carine Duchesne (Carine.Duchesne@outlook.com) 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 29 en 30 oktober. Wie 
5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap. 
 

3. Sint-doosjes  
De aandachtige toeschouwer zag het al: de Sint-doosjes zijn terug!!  

 
Voor de prijs van €1 kan je zo’n doosje kopen en je hebt altijd prijs. 
Lieve ouders en andere sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed hart 
en koop lootjes.  
 

 
 

JEUGDFLITSEN 

Josephine 
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4. Jeugdbekers  
Er werd geloot voor de jeugdbekers en volgende wedstrijden kwamen uit de bus: 
U17: 21/09: Spartacus/NDN/AKC/Luma – Scaldis 
U15: 28/09 : Hoevenen – Spartacus/NDN/AKC/Luma 
U13: 21/09: KCBJ – AKC/Luma 
U11: 24/09: Putse – AKC/Luma 
 

5. Zaterdag op AKC/Luma 
Zaterdag speelden haast al onze jeugdploegen op verplaatsing. Alleen onze U7 moesten thuis de wei in tegen ASKC. 
Het was leuk om deze kleintjes bezig te zien. Daarna werd er nog gevoetbald en geravot. 
Ook onze U70 tekende present met eerst een training tussen de regenbuien door en achteraf een lekkere afsluiter. 
  

 
6. World Cleanup Day 2022 ¬¬| 17 september 
Afgelopen zaterdag was het weer zover, jaarlijks wereldwijd vuil opruimen dag.  
In de voormiddag werden de grachten en het Park Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan 

onder handen genomen. Met Katy Embrechts en hond Ginny, 
Paula Van den Berg & Natasja De Boeck haalden 
we 14 vuilniszakken en 2 kletsnatte tapijten op.  
Wat vonden we allemaal: 2 gsm’s, gevulde pampers, 
Kidibul fles, cursussen, blikjes, zonnebrillen, 
medicijnen, 2 lederen ballen, lege sigaretten pakjes, 
batterijen, 2 spots, laptop, schrijfgerief, 
snoepverpakking, sigarettenpeuken, schoolgerief, 
oortjes, maandverband, mondmaskers, … kortom 
ALLES behalve geld   Rebecca Gevers & ezel 
Otje kwamen nog langs met 2 sterke mannen: Alain 
Hoeckx (Deurne Leeft) en Luc Konings, zodat we de 
4 grotere en dus zwaardere matten ook nog op het 
droge konden leggen. Nog geen seconde later lag er 
al een kapotte paraplu bovenop … van sluikstort 
gesproken! 
->  

 
 
 
 
 

fotograaf Stefan LAMBRECHTS 
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Omdat 1 gracht vol water stond en mijn regenlaarzen op sommige plaatsen nét iets te laag waren, wilde ik mij 
omkleden in de AKC/LUMA-kantine. Te vroeg aangekomen, konden manlief Eric Claessens (materiaal- & 
geschenkengever aan alle helpers) al genieten van een theetje/koffie en warme, droge kleren aantrekken bij buren 
korfbalclub A.T.B.S., DANK U en proficiat aan de 18-jarige! 
 

Nadat onze maagjes gevuld waren, kon deel 
2 van de dag starten. Helaas, alle 
jeugdploegen speelden op verplaatsing, 
enkel de U7 hadden training/match. 
Gelukkig waren er al broertjes en zusjes die 
maar wat graag wilden helpen: Saige Van 
den Bergh, Amy Angorilla-Sanchez, Ferre 
Van Hoof en Ebe Cordon beten de spits af! 
Gewapend met grijpstok, handschoenen en 
vuilniszak trokken ze het park rond onze 
kantine in. De meisjes hielpen nog met het 
uitdelen van zakasbakjes en 
hondenpoepzakjes aan de supporters langs 
de lijn. Nadat het laatste fluitsignaal was 

gegeven, kwamen nog enthousiaste helpers zich aanbieden (sommige met 
mama en/of oma). Ferre Bruyninckx, Thore Cordon, Jace Van den Bergh, 
Louiz Claessens, Dax Mertens, Senn Lenaerts, Feline Claessens, 
Dominique Frateur, Jules Peeters, Babs Harrus, Aagje Van Cleemput en 
Bas Onzia trotseerden weer en wind in de strijd tegen afval, TOP! 
3 volle vuilniszakken later smulde iedereen van de lekkere koeken. Enkele waren nog héél blij met de aangeboden 
geschenken, waarna al het materiaal terug naar de auto werd gebracht. De dag zat erop. Enkel de bolderkar, gevuld 

met 3 deugnieten, nog naar het infopunt domeinwacht brengen = fun! 
 
 
 
 
 
 
THANKS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank u helpers, voor jullie enthousiasme en inzet! Merciekes leveranciers: koeken, hondenpoepzakjes, 
zakasbakjes, vuilnisringen, bolderkar, rode A | grijze vuilniszakken & totebag Deurne Leeft 
  Tot volgend jaar! xxxjes Sandra Pals  
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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/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/ 
 

 
 
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 leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jaar Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jaar Maite: 0475/66 87 12, Jana Merckx: 0496/14 45 39, Bo: 0474/65 70 47,Rune: ? 
U11 9- en 10-jaar Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51, Sandra: 0487/16 96 20, Marc: 0498/58 12 00 
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Trainingen:  
ploeg Dinsdag woensdag donderdag zaterdag 
U7    14u00 tot 15u00 of wedstrijd 

U9  18u00 tot 19u30  13u30 tot 15u00 of wedstrijd 
U11 18u30 tot 19u30  18u30 tot 19u30 wedstrijden 

 
Wo 21/09   training U9  
Za 24 /09 Training of wedstrijd (U9 op Joki om 10u) U7 en U9 
Wo 28/09 training U9  
Za 01/10 Training, mogelijk wedstrijden op Rijko om 12u)  U7 en U9 
Wo 05/10 training U9  
Za 08/10 Mamakes- en papakesdag (aparte info via de flitsen) Smoutebollen eten 

Training of wedstrijd (U9 op AKC tussen 13u en 15u) 
U7 
U7, U9, U11 

Wo 12/10 training U9 
Za 15/10 Training of wedstrijd (U9 op Sikopi om 11u) U7 en U9 
Wo 19/10  training U9  
Za 22/10  Training of wedstrijd 

Korfbalkoning en korfbalkoningin (zie aparte info via de flitsen) Frietjes eten 
U7 en U9 
U7 en U9 

Wo 26/10  training U9  
Za 29/10  Halloween op AKC, Halloweentraining, Gratis grimeren in gruweltjes 

halloweenhapjes 
U7, U9, U11 

 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Woensdag 21 september 2022 

Beker van België 
19u00: U13 1/8e finale: KCBJ - AKC/Luma A 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, 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 
KCBJ Grote Baan 118 3130 Betekom 
 
19u00: U17 1/8e finale: Spartacus/NDN/AKC/Luma A – Scaldis A 
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 
 

Zaterdag 24 september 2022 

Beker van België 
15u00: U11 1/8e finale Putse - AKC/Luma (wedstrijd wordt verzet, datum nog niet bepaald) 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
Putse (Kunstgras) Tinstraat 11 1, 2580 Putse 
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Competitie 
13u00: U17 1 Afd A: Spartacus/NDN/AKC/Luma A – Ago Aalst A 
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 
 

14u30: U17 1 Afd B: Spartacus/NDN/AKC/Luma B – Neerlandia A 
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 
 

12u30: U11 CHALLENGE A: AKC/Luma Rood – Leuven (wedstrijd wordt verzet, datum nog niet bepaald) 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
 

15u00: U15 1 Afd A: Spartacus/NDN/AKC/Luma A – Voorwaarts/Molinos 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 
Sportzone Sonsheide Kruispad, 4 2310 Rijkevorsel 
 

15u30: U13 1 Afd B: AKC/Luma A – Rijko A 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, 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 
 
16u00: U13 OZ A: RKC A - AKC/Luma B  
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, 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 
Retie Korfbalclub RKC vzw, Sportpark Vossekot, Geenend 15 2470 Retie 
 

Komende vanaf E34: afrit Turnhout Oost (nr.25) richting Retie nemen. Op de rotonde rechtsaf richting Mol/Dessel. 
Volgend verkeerslicht voorbij en na ruim 100m neemt u de eerste straat rechts. Sportcentrum Vossekot en de 
bijhorende parking bevinden zich na 400m links. 
 
16u00: U15 Afd 2A: Spartacus/NDN/AKC/Luma B – ASKC 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 
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Zondag 25 september 2022 

Cluster U9 
10u00: U9 op Joki 
Bedeer Max, De Buck Lenn, Rampaert Matiz, Smets Luca, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo 
Angorilla-Sanchez Amy, De Bruyn Camille, Goossens Fran, Keersmaekers Dien,  Kurti Jara, Ribeiro Lucas Alice, 
Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Van den Bergh Saige,  Van den Bleeken Naiara, Van der Steen Emely, 
Vink Otte 
De spelers worden verwittigd door de jeugdleiders. 
Jeugdleiders: Maite, Jana, Rune en Bo 
Wezelpad, 5s 2222 Itegem  

Competitie 
11u00: U11 CHALLENGE D: Bornem - AKC/Luma Wit  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
Bornem korfbal Collegelaan, 46a 2880 Bornem Tel.: 0472 45 05 36 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 
 

U11 
noreply@cm.be 
Vobako - AKC rood (8 tegen 8) : 1-7 
Putse - AKC wit (one zone) : 0-10 
  
Voor onze ploeg die 8 tegen 8 speelt bij de U11 stond een verplaatsing naar Vobako op de planning. Deze week 
speelden we met : Sam, Evi, Lin, Kato, Louise, Louiz, Thore, Ferre, Bartosz en Lias. We kenden deze ploeg niet en 
wisten dus niet of dit haalbaar was of niet.  
Van bij de start was duidelijk dat onze spelers er heel veel zin in hadden. Alles wat we deze weken getraind hebben, 
probeerden onze spelertjes. De ene keer met succes, waardoor we heel makkelijk tot kansen kwamen. De andere 
keer mislukte er al eens iets, wat ook zeker geen probleem is, want dan konden we weer zoeken naar een oplossing. 
Het was heel mooi om te zien dat iedereen mekaar kansen gunde, want soms vergaten we zelfs zelf naar de mand te 
gooien. Op deze manier kwam ook iedereen tot kansen en slaagden we erin om 7 keer te scoren. Onze verdediging 
deed het super. Vobako kwam amper tot kansen, doordat wij heel fel de bal wilden onderscheppen ver van de korf 
of zelfs in ons eigen aanvalsvak. Kortom het was een heel leuke match waarin jullie lieten zien dat jullie al heel wat 
hebben bijgeleerd op deze korte tijd, dus dat belooft voor de rest van het seizoen!!!  
 
De andere ploeg die one zone speelde mocht naar Putse. Hier waren aanwezig : Loui, Pim, Fien, Dante, Marie B en 
Marie VH. We hadden donderdag op training al even geoefend op het spelen in 1 vak met 1 korf. Ook tijdens deze 
match lieten onze spelers zien dat ze helemaal mee zijn met deze manier van spelen. We onderschepten de bal 
telkens heel snel, waardoor Putse bijna niet kon gaan aanvallen en waardoor wij heel snel tot kansen kwamen. Zelfs 
enkele reuzen van Putse konden ons niet tegenhouden! Ook hier kwam iedereen tot meerdere kansen, super!!! Het 
spel ging heel snel en iedereen bleef heel de tijd in beweging! Hopelijk schrijven er niet te veel ploegen meer af, zodat 
we iedereen veel speelkansen kunnen blijven geven... 
 

Heel trotse coaches 
Marc, Pris, Sandra en Debby 
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U17 
 
AKC/Spartacus – Scaldis  10 - 2 
 
Thor ( 2  ) – Jarri ( 1 ) – Fay ( 2 )– Laura  
Lucas VA ( 2 ) – Fre ( 2 ) – Youna – Hanae  
Bank: Eris – Raf – Brecht – Lucas G – Noa ( 1 ) – Nienke  
 
Vandaag maken we ons op voor de 3de competitiewedstrijd van dit seizoen. De vorige 2 werden winnend afgesloten 
tegen het respectievelijke Ganda ( 1 – 23 ) en Boeckenberg ( 9 – 8 ).  
Een avondwedstrijd, gelukkig is het net op tijd gestopt met regenen. We zijn ondertussen bijna terug volledig, Jade 
en Thibo zullen vrijdag de trainingen hervatten, voor Kato zal dit volgende week zijn.  
De wedstrijd zelf dan, we beginnen aanvallend wat slordig aan de partij maar na 15min staat er wel een duidelijke 
6 – 0 op het scorebord. Verdedigend geven we zo goed als niets weg en zetten we Scaldis de hele wedstrijd goed 
onder druk. Aanvallend loopt het met momenten nog moeizaam en hebben we vaak nog problemen met de juiste 
shotkeuzes te maken.  
Na een kwartiertje komt Raf in de plaats van Thor, die nog altijd wat last heeft van zijn buik. Hopelijk is dit snel 
opgelost en kan hij terug zonder pijn zijn favoriete sport komen beoefenen.  
We gaan rusten met een 7 – 2 score, deze score geeft de echte verhoudingen tussen de 2 ploegen niet weer want het 
had gemakkelijk 12 – 2 kunnen staan als we onze korte kansen afwerken.  
Over de 2de helft kunnen we kort zijn, Scaldis heeft tijdens de rust besproken om in de 2de helft over te schakelen 
naar Teambal. Ze houden de bal ellenlang vast in aanval, wat resulteert in aanvallen van soms wel 3min. Ik denk 
dat ze over de hele 2de helft 5keer naar de mand gooiden. Bijzonder jammer voor de wedstrijd! Dit zal ook zorgen 
voor wat frustratie bij de onzen omdat dit uiteraard niet leuk korfballen is. Ook de supporters naast de lijn waren 
ondertussen allemaal in slaap gewogen. 
We noteerden nog een goede invalbeurt van Noa, Zij kwam Laura vervangen en scoorde ook haar doelpuntje. 
Eindstand 10 – 2.  
Volgende week komen we deze ploeg terug tegen in de beker van België. Goed starten aan de wedstrijd en dan 
hebben wij er alle vertrouwen in dat we zullen doorstoten naar de volgende ronde. 

Brend 
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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 
Voor de prijs van €8 kan je kiezen uit: 

 Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g) 
 Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy 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. 

  

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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