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AKC/LUMA A – BOECKENBERG A: 17 – 18 
Te weinig scorend vermogen kost ons de zege 

 
Spelers: Sayer (2) – Siebe (7) – Demy  (0) – Jari (0) 
Speelsters: Maite (3) – Shari (0) – Tess (1) – Shiara (0) 
Ingevallen: Jarre (1) – Lars (1)  - Eline (2) 
Scheidsrechters: Tom Vlaminckx – Niels Pekaar 
 

1 0 Siebe Schot  12 10 Siebe Schot 

1 1 Dujardin Tibo Schot  12 11 Thijs Thomas Schot 

1 2 Nikki schilders Doorloopbal  13 11 Eline Schot 

1 3 De Vogelaere Jordan Schot  13 12 Pirquin Tine Schot 

2 3 Siebe Schot  13 13 Dujardin Tibo Schot 

3 3 Maite Strafworp  13 14 De Vogelaere Jordan Strafworp 

3 4 Voshart Tess Doorloopbal  14 14 Jarre Schot 

3 5 Dujardin Tibo Schot  15 14 Siebe Schot 

4 5 Maite Doorloopbal  15 15 Dujardin Tibo Schot 

4 6 Nikki schilders Strafworp  15 16 Thijs Thomas Schot 

5 6 Sayer Schot  15 17 De Vogelaere Jordan Schot 

6 6 Tess Schot  16 17 Siebe Schot 

7 6 Siebe Strafworp  16 18 Dujardin Tibo Schot 

7 7 Pirquin Tine Schot  17 18 Lars Schot 

7 8 De Vogelaere Jordan Strafworp      
8 8 Eline Schot      
9 8 Maite Schot      

10 8 Siebe Schot      
11 8 Sayer Schot      
11 9 Lucas De Ridder Schot      
11 10 Pirquin Tine Schot      

 
 

Dubbeltje op zijn kant zoals altijd? 
Wanneer onze fanions de wedstrijd tegen Boeckenberg winnend zouden afsluiten hadden we een hele mooie 
uitgangspositie om de halve finales nu al dichterbij te zien komen. Bij verlies zou alles terug op een hoopje komen. 
Wedstrijden tegen de Panters zijn altijd een dubbeltje op zijn kant en dat zou nu niet anders zijn. De vorm van de 
dag zou uitmaken wie met de zege aan de haal zou gaan. AKC/Luma is terug zo goed als compleet (enkel Lars is zich 
nog aan het terug knokken vanuit de B-ploeg), bij Boeckenberg geen Brent Struyf en Sarah Goossens meer maar 
wel terug Nikki Schilders tussen de lijnen. 
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We openen vrij zwak maar zetten het recht voor rust. 
De eerste doelpoging van onze beste man, Siebe, is meteen raak en we hopen dat we goed vertrokken zijn. Niks van 
dat alles, Boeckenberg neemt over en gaat naar 1 – 3 en het is wachten op diezelfde Siebe om er 2 – 3 van te maken, 
we spelen dan al meer dan 10 minuten. Een uitstekende Maite hangt de bordjes gelijk, maar in het andere vak 
vinden we de mand niet en wordt er niet gescoord. Opnieuw een twee puntenkloof (3 – 5) en Maite legt haat tweede 
van 3 stuks binnen. In het andere vak vinden we dan eindelijk toch de goede richting en met een knappe treffer van 
Sayer (goede wedstrijd alweer) en eentje van Tess komen we op gelijke hoogte. Eline komt in de plaats van Shiara 
om voor meer schotkracht te zorgen en dat loont later. We hadden eerlijk gezegd verwacht dat Shiara naar het 
andere vak zou gaan, maar dat gebeurde niet direct. 
Siebe maakt zijn derde van 7 treffers en brengt ons opnieuw op voorsprong. Eline dankt voor het vertrouwen en 
scoort en met nogmaals Maite en Siebe ziet het er goed uit. Sayer brengt ons zelfs naar 11 – 8, maar we gaan rusten 
met slechts 1 doelpuntje voorsprong en we weten dat het niet makkelijk zal worden. 
 
Tweede helft: te zwakke afwerking kost ons de zege 
We zien in de tweede helft dat het gevaar teveel van 1 speler moet komen (Siebe) en dat de rest niet mee scoort. Op 
deze manier maken we het onszelf moeilijk. De wissels die moesten gebeuren, omdat we op een bepaald ogenblik 
volledig vast zaten gebeurden o.i. te laat en ook niet op de juiste plaatsen, maar langs de lijn is het natuurlijk altijd 
makkelijker dan vanuit de dugout. De inbreng Van Jarre brengt ons nog wel gelijk en Siebe brengt ons met zijn 
zesde nog 1 keer op voorsprong, maar met een drie op rij is Boeckenberg weg en kunnen we niet meer terugkomen. 
De late wissel met de inbreng van Lars brengt ons nog wel op 1 doelpuntje maar het kalf is dan al verzopen en we 
blijven op onze honger zitten en blijven puntenloos achter. Het had anders gekund. 
 
We maken het onszelf moeilijk 
Zoals al aangehaald hadden we mits een zege gouden zaken gedaan, nu blijft alles op een hoopje, met Floriant terug 
op kop, wij en Boeckenberg daar net achter, bij winst van de inhaalwedstrijd tegen Putse kan ook Borgerhout/GW 
daarbij komen en we voelen ook de hete adem van Kwik en Voorwaarts in onze nek. Het komt erop neer dat we 
volgende week onze laatst veld competitiewedstrijd op Voorwaarts moeten gaan winnen om niet uit de top vier te 
tuimelen en dat hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. 
 
Tweeluik moét gewonnen worden 
Om comfortabel de zaal in te trekken moeten we volgende vrijdag tegen Temse in de kwartfinale van de beker en 
zondag op Voorwaarts winnen. Een zege tegen Temse brengt ons in de halve finale van de beker van België tegen de 
winnaar van de wedstrijd Putse – Meeuwen, een zege tegen Voorwaarts brengt ons gegarandeerd minstens op een 
gedeelde tweede plaats. Het is dus money-time volgende week. 
 
Afwerking was niet OK 
We scoren in de tweede helft slechts 6 doelpunten en dat is natuurlijk ondermaats. We gooien ook slechts 93 keer 
naar de mand, te weinig, aan een gemiddelde van 17 % en ook dat is veel te weinig, wetende dat alleen Siebe 7 
treffers op 21 schoten (33 %) binnen knalt. Er zal dus aan de afwerking én de rebound moeten gewerkt worden. 
Boeckenberg nam meer kansen en werkte net iets beter af en daar lag het verschil. 
 
Leiding niet denderend maar zonder invloed op het wedstrijdverloop en dus zeker aanvaardbaar 
We vonden de leiding deze keer niet top (we hebben beide heren al betere wedstrijden zien fluiten) maar wel 
consequent en daar zijn we al best tevreden mee en kunnen we mee leven.  
 
B-tjes epelen zelfde wedstrijd als fanions 
De B-ploeg speelde een identieke wedstrijd en ging eveneens op het einde onderuit met 17 – 18, exact dezelfde score 
als bij de fanions. Hier kregen we op het einde nog twee kansen om gelijk te maken, maar die werden beiden spijtig 
genoeg gemist. We blijven hier wel mee op kop, maar Borgerhout/GW heeft evenveel punten en heeft nog een 
inhaalwedstrijd te goed. Bedankt Sam voor de keurige leiding, je was één van de besten op het veld! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Hoe lekker taco’s ook zijn, 

Nét geen gelijkspel deed pijn  !! 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022 
BEKER VAN BELGIE 

 

20:00 u: TEMSE A - 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 

 
ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 

 

17:00 u: VOBAKO 2 - AKC/LUMA 3 
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  

 
ZONDAG 16 OKTOBER 2022 

 

15:30 u: VOORWAARTS/MOLINOS A - AKC/LUMA A 
14:00 u: VOORWAARTS/MOLINOS B - AKC/LUMA B 
11:00 u: SIKOPI/CHASE 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 
 

10:00 u: EDEGEM 2 - AKC/LUMA 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  

 
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Op woensdag wonnen onze U13 A-ers van Hoevenen met 7 – 0 en staan in de halve finale van de Beker van België. 
Zaterdag was er op onze terreinen enkel een wedstrijdje van de U11 rood én wit, die met 7 – 1 en 5 – 0 wisten te 
winnen van Temse. De U13 A gingen dan op zondag op bezoek bij Ganda, de tweede in de stand en keerden met een 
schitterende overwinning terug naar het Rivierenhof. Ze blijven door deze zege ongeslagen op kop van de 
rangschikking. De U 13 B moesten deze week niet in actie komen, maar ook zij staan comfortabel op kop van het 
klassement. Onze U15 A lieten een overwinning noteren tegen Sikopi (10 – 5) en laten op die manier de laatste 
plaats aan datzelfde Sikopi. De U15 B verloren thuis tegen HMKC met 5 – 11 en blijven op een gedeelde vierde 
plaats.  
De U17 A behaalden een nipte overwinning op Putse (13 – 14) en blijven hiermee ongeslagen op kop van het 
klassement. De U17 B kwam dit weekend niet in actie. 
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Bij de senioren kwam AKC/Luma 2 in actie tegen Temse op vrijdagavond en won overtuigend. AKC/Luma 3 speelde 
tegen leider Kwik 2 en kon eveneens winnen afsluiten, knappe partij van beide teams. 
Ook bij de C-ploeg was er een topper tegen leider Vobako C en ook hier werd er winnend afgesloten met het kleinste 
verschil (14 – 13). Onze C-ploeg begint stilaan op volle toeren te draaien en doet mee voor de eerste plaats. 
 
Bij de fanions en onze B-ploeg liep het niet zo goed, zij moesten beiden de duimen leggen met 17 – 18 en zijn op 
achtervolgen aangewezen. Het zal volgende week op Voorwaarts beter moeten, vooral de afwerking kan een stuk 
sterker en vooral efficiënter. 
 
Volgend weekend zitten we bij onze fanions al aan de laatste competitieveldwedstrijd. Vrijdagavond gaan we eerst 
nog op bezoek bij Temse voor de kwartfinale van de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen) en zondag 
gaan we op bezoek bij Voorwaarts. Als we dit tweeluik tot een goed einde kunnen brengen mogen we spreken van 
een redelijk geslaagde eerste ronde veld. We zitten dan in de halve finale van de Beker (mogelijks tegen de winnaar 
van de wedstrijd Putse – Meeuwen) en doen mee voor de prijzen op het veld want dan komt de halve finale veld in 
zicht. Afwachten, het vel van de beer… 
 
Zondag sloten we af met taco-Sunday en den Berre en de Pat hebben dat weer fantastisch geregeld, met dank aan 
beide heren voor hun tomeloze inzet en de kwaliteit die geboden werd. Anneke, Kristel M en Muke zorgden ervoor 
dat de keuken netjes werd opgeruimd achteraf. Thanks dames! 
Hét moment van het weekend waren onze kleintjes die zondagavond een show gaven in en rond de kantine. 
Fantastisch om zien hoe een twintigtal kleine gastjes het beste van zichzelf gaven in een ter plaatse uitgevonden 
dansje en een polonaise. Een enig schouwspel waar iedere aanwezige van genoten heeft. Subliem van onze kleintjes. 
 
Volgende week zal er wat last zijn op onze terreinen en kunnen we meer dan waarschijnlijk het derde kunstgrasveld 
niet gebruiken omdat de aanleg van ons vierde kunstgrasveld van start zal gaan op maandag 10/10. Dit kan enkele 
weken duren, wat misschien wat overlast met zich meebrengt want ook met de aanleg van onze tribune zal dan 
gestart worden. We rekenen op jullie begrip. 

Pit 
 
 

2. LOTTO 
Nummer: 25  
Winnaars: Thalia Duchesne en Nadine Tonnaer 
 
3. PRONSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: € 34,25 in de pot voor volgende wedstrijd 
 
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. 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 
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TOOGPLOEGEN 
 

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 
 
Zaterdag 29 oktober 
Van 13 tot 18 u: vrijwilligers 
Zondag 30 oktober 
Van 9:30 tot 14:00 u: AKC/Luma 2 
Weekendverantwoordelijke: Jens Van Hoof 
 
Vrijdag 4 november (quiz) 
Van 18:30 tot 24 u: Muke – Anneke – Franky – Franky 
Keuken: Berre en Pat 
Zaterdag 5 november (oud ledendag) 
Van 14:00 tot ?? u: Muke – Anneke – Franky – Kristel M – Peggy – Bert – Kristel J 
Van 17 tot 21 u: Keuken: Berre – Pat – Christel - ??? 
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck 
 
Donderdag 10 november (Fuif Kern Skihut-party) 
Van 22:00 tot ??? u: Pat – Mu – Anneke – Bert – Kristel M. – Danny Nevejans 
Verantwoordelijke: Bert De Ley 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

vrijdag 21 oktober 2022 20:00 PUTSE/MEEUWEN AKC/LUMA:TEMSE 

zaterdag 22 oktober 2022 10:00 SPARTA RANST U11 AKC/LUMA U11 WIT 
zondag 23 oktober 2022 9:45 SCALDIS 2    AKC/LUMA 3  
zondag 23 oktober 2022 10:00 ASKC 2  AKC/LUMA 2     
zondag 23 oktober 2022 11:00 SCALDIS C AKC/LUMA C 
zondag 30 oktober 2022 11:00 AKC/LUMA 3  MEEUWEN 2 
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EVENEMENTENCEL – NIEUW!!! 
OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER 

 

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 
Te verkrijgen tijdens onze quiz: warme hapjes – porties frietjes met mayonaise – AKC-schoteltjes met salami – 
kaas – worstjes – augurkjes – ajuintjes – mosterd. Heerlijk! 
  

Oud ledendag op zaterdag 5/11 vanaf 14 u 

AKC-LEDEN. GELIEVE IN TE SCHRIJVEN! 
 gratis hapjes en drankjes 
 een gratis jubelboek over 100 jaar AKC (de AKC-leden die dit boek al hebben gekregen zijn er laaiend 

enthousiast over) 
 er is (enkel indien je daarvoor interesse hebt natuurlijk) mogelijkheid om mee te doen aan een Tussen Twee 

Palentoernooi uit de oude doos, een petanquetoernooi, een dartstoernooi (telkens een oud AKC-er met een 
huidig AKC-er) 

 een invulquiz over 100 jaar AKC waarmee je iets kan winnen 
 een maaltijd bestaande uit een voorgerecht: kaaskroketjes, een hoofdgerecht: kipfiles champgnon en kroketten 

en een dessert: palet van bavarois  
 een gezellig samenzijn/fuif met good old DJ Bob Music. Ambiance verzekert! 
 

We starten ermee om 14 u en gaan door tot je zin hebt om naar huis te gaan. 
We hadden jou en je partner er uiteraard graag bij gehad en we zijn ook nog op zoek naar andere oud-leden 
waarmee jij nog hebt samengespeeld.  
Hopelijk tot 5/11.  
We maken er een leuke en gezellige topdag van. Zie affiche verder in deze Flitsen 
Inschrijven kan tot 1/11 via: https://app.twizzit.com/v2/public/form/064c0e229f14621077b5c36caab94ddd 
  
FUIF KERN – Skihut-party op donderdag 10/11 vanaf 22 u 
Onze kern zet zijn beste beentje voor om er weer een grandioze happening van te maken. Zie affiche verder in deze 
Flitsen. Vooraf inschrijven verplicht en dat doe je via: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/8d9240edc9614ceb28ce055cc8311aac 
  
DUO DARTTOERNOOI 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 zaterdagen of zondagen uit te kiezen!) 
Inschrijven kan tot 1/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61 
 
WK VOETBAL IN ONZE KANTINE 
Tijdens het WK voetbal zullen we onze kantine een aantal dagen openen zodat je de mogelijkheid hebt om 
gezamenlijk naar onze Rode Duivels te komen kijken. 
De voorrondewedstrijden: 
Woensdag 23/11 om 20 u: België – Canada. 
We openen onze kantine om 19 u 
Zondag 27/11 om 14 u: België – Marokko 
We openen onze kantine om 13 u en je kan voor, tijdens en na de wedstrijd terecht voor frituur-snacks en 
hamburgers 
Donderdag 1/12 om 16 u: België – Kroatië – onze kantine zal niet geopend worden. 
Nadien bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd. 
 
KERST OP AKC 
Op zondag 18/12 zullen we op AKC gezellige standjes in het teken van kerst zetten. Er is een winter barbecue, 
gluhwein, erwtensoep, jeneverstandje, “Nageltje klop”, … We beginnen eraan om 14 u. Noteer deze datum al met 
stip in je agenda. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE OP 6/1 
Op vrijdagavond 6/1 van 19 tot max 24 u ontvangen we je graag met een hapje en een drankje ter gelegenheid van 
het nieuwe jaar. Je moet wel vooraf inschrijven via 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/5cd55460646b028efc8d47534b47bcbc 
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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 
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 (laatste week) 
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.  
 

 

 
5. De voorbije zaterdag op AKC 
Een gewone zaterdag op AKC? Geloof het maar!!!! Het begon allemaal onder een stralende zon, er liep aardig wat 
volk rondom onze velden, van klein naar groot. Onze U11 beten de spits af met een knappe wedstrijd  op veld A. Een 
20-tal spelertjes deden hun uiterste best om het hun tegenstrevers moeilijk te maken. Ook de tweede wedstrijd van 
U11 wit werd een knappe partij van AKC/Luma. Dan was het de beurt aan onze U9 die ook met een 20-tal toffe 
AKC-ertjes  op het veld stonden samen met Minerva. Ook hier niets dan glunderende gezichten en veel ouders langs 
de lijn. Voor onze U7  en hun mama’s en papa’s was het hoogdag. Ook hier 20 spelertjes, ze beleefden samen met 
hun ouders een uurtje korfbal met loop-en tikspelletjes, balvaardigheidsoefeningen, wedstrijdje tegen de ouders dat 
gewonnen werd door de U7-spelers!!!!!!We besloten met het traditionele “ schipper mag ik overvaren”. Er waren 
ouders die er voor gingen met enkele fikse valpartijen als resultaat, gelukkig geen ernstige ongelukken. Vooral 
bedankt ouders voor jullie aanwezigheid en inzet. Jullie kids hebben genoten!!!! 

JEUGDFLITSEN 
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Ondertussen stonden in de keuken Danny, Karin en Irma het deeg klaar te maken voor de overheerlijke 
smoutebollen. Nie warm nie willen!!!!Thanks lady’s!!! 
Lange rijen  kinderen: een 200-tal smoutebollen verdwenen in hongerige buikjes. 
Georgette en Nancy verkochten nog doosjes ten voordeel van het Sinterklaasfeest en er werd aardig wat gedronken 
in de zon (met dank aan de toogploeg: Jarre, Sayer en Anneke) 
Dan kregen de recreanten nog een wedstrijd met achteraf bokes met kop en kaas en onze U15 behaalden hun tweede 
overwinning. 
Het mooie weer bleef en verschillende spelers van verschillende leeftijden begonnen aan de eindronde met voetbal 
trefbal en nog meer andere zelfgemaakte spelen, de kunstgrasvelden beefden ervan. 
En dan besloten enkele Diehards om frietjes te gaan halen. Smullen maar! 
Tot volgende week,   Agnes 
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6. Jeugdbekers  
Onze U17 ploeg kon de 1/8e finale van de beker winnen en gaat dus door in deze competitie. U11 moet zijn 1/8e 
finale nog spelen. Ondertussen won U13 de ¼-finale en staan ze dus al in de halve finale op 22/04/23 op 
Voorwaarts tegen Vobako.  
Dit zijn de volgende wedstrijden: 
U17: 05/10: ¼ finale: Spartacus/NDN/AKC/Luma – Borgerhout/GW 
U13: 22/04: 2 finale: Vobako - AKC/Luma op de velden van Voorwaarts 
U11: 14/10: 1/8e finale: Putse – AKC/Luma 
 

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/ 
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12u30: verklede training voor U9 en U11 
14u00: verklede training voor U7 
Na de training: grime voor wie wil en  
Halloween-fuif voor de jongsten  
Vanaf 16u30: Halloween-tocht  
Lekkere pompoensoep voor de hongerigen 
Einde: 19u00 
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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 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 

 

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 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 
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Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Woensdag 12 oktober 2022 

Beker van België 
19u00: ¼-finale: Spartacus/NDN/AKC/Luma A – Borgerhout/GW 
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 
 

Vrijdag 14 oktober 2022 

Beker van België 
19u00: U11 1/8e finale: Putse - AKC/Luma  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias, Leemans 
Raoul  
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 K.C. Tinstraat 11/1 2580 Putte  Tel.: 015 75 41 34 
 

Zaterdag 15 oktober 2022 

Cluster U9 
11u00: U9 op Sikopi  
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  
Sikopi: August Van Cauwelaertlaan 2050 Antwerpen  Tel.: 0496 96 45 33 

Competitie 
11u00: U17 1 Afd A: Vobako A - Spartacus/NDN/AKC/Luma 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 
Sportcentrum Meulenstraat Molenstraat 56 bus 3 2460 Lichtaart 
 

11u30: U11 CHALLENGE A: Borgerhout/GW A - AKC/Luma Rood 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias, Leemans 
Raoul  
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 
Borgerhout/GW Borsbeeksesteenweg, 65a 2100 Deurne Tel.: 03 322 34 22 
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13u30: U11 CHALLENGE D: AKC/Luma Wit – O.Anderlecht  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias, Leemans 
Raoul  
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 
 
12u45: U13 1 Afd B: Temse A - 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 
De Hoeve Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse 
 
13u00: U15 Afd 2A: Temse B - 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 
De Hoeve Clemens De Landtsheerlaan, 26 9140 Temse 
 
14u00: U13 OZ A: AKC/Luma A – The Vikings 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 
 

Zondag 16 oktober 2022 

Competitie 
11u00: U15 1 Afd A: Floriant 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 
Gemeentelijk Sportcentrum Sportstraat 9820 Merelbeke Tel.: 09 231 72 91 
 
11u00: U17 1 Afd B: Appels A - Spartacus/NDN/AKC/Luma 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 
Gemeentelijk Sportcomplex  
Steenweg van Aalst 41 9200 Appels (Dendermonde) Tel.: 052 21 43 33 
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WEDSTTRIJDVERSLAGEN 
 

U11 
reply@cm.be 

AKC/Luma rood - Temse A : 7-1 
AKC/Luma wit - Temse B    : 5-0 
 
Twee matchen tegen Temse deze week. Na een zware file kwamen de spelers van Temse toch aan. Wij hadden al 
een serieuze opwarming achter de rug en waren dus helemaal klaar voor de match. 
Maar dat hadden onze spelers niet helemaal begrepen. We scoorden heel snel, maar daarna vielen we helemaal stil 
in onze aanval. We wilden te vaak zelf voor onze kans gaan, waardoor we te veel de steun bleven aanspelen. 
Uiteindelijk scoorden we nog twee keer in de eerste helft en gelukkig verdedigden we goed zodat die van Temse niet 
echt tot kansen kwamen. Tijdens de rust werd duidelijk gezegd dat we veel meer moesten rondspelen om zo tot goede 
kansen te komen.  
 
De tweede helft was het spel al iets beter, maar ook daar wilden we te graag zelf scoren in plaats van ook naar de 
anderen te kijken.  Uiteindelijk wonnen we met 7-1. Een mooie uitslag dus, maar qua spel kunnen we veel beter... 
Dit zullen we volgende week laten zien!!! 
 
De tweede match was het spel wel al beter. Er werd mooi rond de korf gespeeld, waardoor iedereen tot makkelijke 
kansen kwam. De verdediging zat weer muurvast en liet Temse niet tot aan de korf komen. Tijdens deze match was 
het aandachtspunt vooral het aanpakken van de bal. We laten nog te vaak de bal door onze handen gaan, op die 
manier is het moeilijk om snel tot ons spel te komen. Als we mooi met 4 spelen en de bal snel kan rondgaan, wordt 
het veel makkelijker voor onszelf. We wonnen deze match met 5-0 en wat vooral leuk was, was dat iedereen tot 
kansen is gekomen. Ook onze nieuwste aanwinsten Raul en Youssef (na maar 2 trainingen) deden het prima en 
kwamen ook vrij voor de korf. Dat belooft voor de komende matchen! 
 
Volgende week staan er 3 matchen op de planning, dus veel kansen om weer bij te leren... 
 

De trainers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 18 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 
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