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AKC/LUMA A – KWIK A: 18 – 18 
PUNT GEWONNEN OF VERLOREN? 

WE ZIJN ER IN ALLE GEVAL NIKS MEE! 
 

Spelers: Siebe (7) – Jari (0) – Jarre (5) – Sayer (0) 
Speelsters: Maite (0) – Shari (2) – Tess (3) – Eline (1) 
Ingevallen: Kadisha 
Scheidsrechters: Steve De Jonghe – Jens Mertens 
 

0 1 Lemmens Jonas Schot  8 8 Reyntjens Stien Doorloopbal 

1 1 Jarre Strafworp  8 9 T'Jollijn Kyle Schot 

1 2 Ledoux Noa Schot  8 10 Rubbens Shari Schot 

2 2 Siebe Schot  8 11 Ledoux Noa Strafworp 

2 3 Bollaerts Liesbet Schot  9 11 Shari Doorloopbal 

2 4 Bollaerts Liesbet Schot  9 12 Lemmens Jonas Schot 

3 4 Siebe Schot  9 13 Lemmens Jonas Schot 

4 4 Siebe Schot  10 13 Siebe Schot 

5 4 Jarre Schot  11 13 Siebe Vrije bal 

6 4 Tess Doorloopbal  11 14 Lemmens Jonas Schot 

7 4 Shari Schot  12 14 Eline Strafworp 

7 5 Wuyts Amber Schot  12 15 Ledoux Noa Strafworp 

7 6 Lemmens Jonas Schot  13 15 Tess Schot 

8 6 Siebe Strafworp  14 15 Jarre Vrije bal 

8 7 Lemmens Jonas Schot  15 15 Jarre Schot 

     15 16 Ledoux Noa Schot 

     16 16 Siebe Schot 

     16 17 Lemmens Jonas Schot 

     17 17 Jarre Strafworp 

     18 17 Tess Schot 

     18 18 Antes Jordy Schot 
 

 

GROTE VRAAGTEKENS WEGENS RESEM GEKWETSTE SPELERS 
Het jaar startte slecht want naast de kwetsuren van Lars (nieuwe operatie aan de hand op 31/1), Demy (gebroken 
vinger en eveneens operatie en voor langere tijd out), Raf (nog steeds last van een spierscheur), kwam daar ook nog 
eens de kwetsuur van Shiara (gebroken pink en afgescheurde pees en ondertussen geopereerd en 8 weken out) bij. 
Als we dan in de eerste minuten van de wedstrijd ook nog moesten toezien hoe ook Jarre zijn vinger zwaar werd 
toegetakeld dan hadden we het wel stilaan gehad. Dinsdag jl werd er geoefend tegen Minerva (30 – 9 winst) en 
kregen Ellen, Kadisha en Ernst de kans om zich in te passen in onze eerste ploeg. Zij deden het voortreffelijk.  

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
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Maar… zou dit voldoende zijn om de levensbelangrijke wedstrijd tegen Kwik te winnen? Daar hadden we grote 
vraagtekens bij, voornamelijk met de twee voorbije wedstrijden in het achterhoofd. 
We wensen al onze geketste spelers succes bij hun herstel en hopen hen zo snel mogelijk terug te kunnen recupereren 
om toch nog iets van het seizoen te maken. 
 
OPNIEUW MINUUT STILTE EN HET BLIJFT LANGE TIJD OOK STIL OP HET VELD 
Opnieuw moest Kristel tijdens de voorstelling van de spelers om een minuut stilte vragen ter nagedachtenis van de 
veel te vroeg overleden Linda Cleybergh en Bea Zielens en opnieuw bleef het daarna dan ook veel te lang stil op het 
scorebord. Het duurde liefst 7 minuten vooraleer AKC/Luma zijn eerste bal door de mand kreeg. 
De wedstrijd is in de eerste helft niet om aan te zien, langs beide kanten worden alle kansen gemist en er wordt door 
beide partijen afgewerkt aan een bedroevend gemiddelde van 15 %. Gelukkig kunnen we rekenen op de De Ley-
brothers die ons in de eerste helft met 6 doelpunten in de wedstrijd houden, enkel Shari en Tess komen ook tot 
scoren. Het is voornamelijk Siebe met in totaal 7 treffers en een gemiddelde van liefst 37 % die ons uit de nood helpt. 
We slagen er in de eerste helft alsnog in om tot 7 – 4 uit te lopen, maar dan zwijgen onze kanonnen en vergeten we 
door te duwen en Kwik KO te zeten. Spijtig, de mogelijkheden waren er maar alle gecreëerde kansen werden 
vakkundig de nek omgewrongen. Met een efficiëntere afwerking had er veel meer ingezeten. 
 
BETERSCHAP IN TWEEDE HELFT MAAR TOCH NIET GOED GENOEG 
In de tweede helft gaat Kwik erop en erover en dankzij hun beste speler (Jonas Lemmens) lopen ze zelfs weg naar 
een maximale vier doelpunten voorsprong (9 – 13) en we denken dat we eraan zijn voor de moeite. Opnieuw zijn het 
echter Siebe en Jarre (nochtans met een pijnlijke ingepakte vinger) die de bakens verzetten en die samen met een 
uitstekend aanvallende Tess (3 op 10) voor een gelijke stand zorgen (15 – 15). Vooral de 15 – 15 getuigde van de 
vereiste inzet: Eline vecht zich op de grond bij de bal, speelt af op Jarre, die droog binnen legt. Klasse! 
Daarna wordt het nagelbijten. We komen nog 1 keer op voorsprong met de derde van Tess (18 – 17), maar we blijven 
niet koelbloedig genoeg om het uit te spelen en we blijven steken op een gelijkspel dat ons niks oplevert. Beter één 
punt dan geen, maar we hadden er dringend twee nodig. We zullen zien waar het ons uiteindelijk zal brengen… 
 
TE WEINIG REBOUND, TE WEINIG SCHOTKRACHT 
We kwamen aan slechts 91 kansen die afgewerkt werden aan 18 % en dat is natuurlijk niet goed genoeg. We lagen 
reboundend onder bij de Biekes en gelukkig waren zij in hetzelfde bedje ziek: de afwerking. Wanneer onze grote drie 
(Maite, Jari en Sayer) niet tot scoren komen (ook al speelden ze alle drie een uitstekende wedstrijd) wordt het ook 
moeilijk om een wedstrijd te winnen en mogen we ons eigenlijk nog gelukkig prijzen met het punt dat we pakken. 
Het zal volgende week echter veel beter moeten willen we een kans maken tegen Borgerhout/GW. Naar goede 
gewoonte zal er volgende week weer op het scherp van de snee en op en net over het randje gespeeld worden want 
wedstrijden tegen de Zebra’s zijn meestal vecht wedstrijden waar gestreden voor elke morzel grond en die gewoonlijk 
het aanzien niet waard zijn. De mentaliteit en de fighting spirit waren deze keer wel uitstekend, dat moeten we 
volhouden volgende week en daar dan een beter afwerkingspercentage bijvoegen en dan moet een tweede verrassing 
teen Borgerhout/GW mogelijk zijn. We hopen dat Jarre volgende week terug present kan zijn en dan gaan we ervoor. 
 
SCHEIDSRECHTERS DEGELIJK 
Steve en Jens floten een redelijke partij, maar ook niet meer dan dat. We hebben beide heren al betere wedstrijden 
zien fluiten maar hun prestatie had zeker geen invloed op het resultaat en daar zijn we de laatste tijd al heel tevreden 
mee. Zoals Steve het ook terecht opmerkte: in de aanvangsfase lag de wedstrijd té dikwijls stil door kwetsuren en 
later door het vegen van de vloer (Rudy verdiende hiervoor trouwens de pluim van de week, hij heeft quasi de ganse 
zaal moeten kuisen en mag wat ons betreft een factuur opmaken voor Frank De Schryver ). Op die manier komt 
niemand in zijn spel en heeft ook de arbitrage daar last van, daar kunnen we inkomen. Aanvaardbare uitleg Steve! 
 
DE STAND 
Borgerhout/GW en Voorwaarts dienen hun wedstrijd nog te spelen vermits de Zebra’s dit weekend voor de Europacup 
speelden. Ze wonnen vlotjes van de Duitsers en gingen daarna zwaar onderuit tegen PKC (14 – 25 na een 0 – 8 
tussenstand). Floriant won zoals verwacht van Boeckenberg en in de degradatiepartij tussen Piutse en Ri4A wisten 
de Puttenaars met de punten weg te komen. 
 

1. Floriant 7 12 
2. Boeckenberg 7 10 
3. Borgerhout/GW 6   8 
4. Voorwaarts/Molina 6   8 
5. Kwik 7   7 
6. AKC/Luma 7   7 
7. Putse 7   2 
8. Ri4A 7   0 

Pit 
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SIM HARDIES IS NIET MEER 
 

Wat een kloteweek, vergeef me het woordgebruik maar het is niet anders. 
Na het overlijden van Linda Cleybergh en Bea Zielens was het nog niet 
genoeg en kregen we van Frank Hardies het bericht dat vader Sim in de 
nacht van zaterdag op zondag overleden is. Sim was al enige tijd op de 
sukkel met de gezondheid en heeft de strijd op 92-jarige leeftijd moeten 
staken. Hij was ons oudste lid en jarenlang trouw supporter van onze 
fanions waar hij weinig wedstrijden van zoon Frank, schoondochter 
Monique en kleinzonen Sven en Jari zal gemist hebben. Sim was niet alleen 
in AKC-middens een gewaardeerd  persoon maar hij genoot ook veel aanzien 
binnen de baseballwereld waar hij vroeger een gereputeerd internationaal 
umpire was en bovendien woonde hij vroeger nog een hele tijd in de States 
en was daar scouter voor enkele gerenommeerde baseball-ploegen. 
De familie Hardies-Vloors rolde daarna in het korfbal door toedoen van 
voornamelijk Vera (vriendin van Dochter Danny), Rita, Charles Van 
Couteren en Maria en ook dankzij Chris en Jos Van Riet. Zelf speelde Sim 
nog een hele tijd in onze gewestelijken, tot de jaren de bovenhand namen. 
 

Sim en Jenny woonden samen met Danny en Frank lange tijd aan de Ter Rivierenlaan 182 in Deurne op een 
boogscheut van het Rivierenhof. Toen de gezondheid het niet meer toeliet verhuisden Sim en Jenny beiden naar een 
serviceflat aan de Bosuil, waar ze nog lange tijd samen woonden. Toen de gezondheid van Jenny achteruit ging nam 
Sim de taak op zich om fulltime voor Jenny te zorgen. Hij cijferde zichzelf weg tot haar laatste levensdagen. Jenny 
overleed vijf jaar geleden eveneens in de kerstperiode, een zwarte periode binnen het gezin Hardies-Vloors dus.  
In ons jubelboek n.a.v. het 100-jarig bestaan van onze vereniging schreven we aangaande het behalen van de 
landstitel zaal onlangs nog: “Ook top-emotie na de finale van de NDN Tofkorfballeague in maart 2017 wanneer Jari 
Hardies hoog de tribunes van BLOSO Herentals inloopt om er zijn grootvader, onze Sim Hardies te omhelzen en zo 
een knipoog werpt naar zijn nog maar pas overleden grootmoeder, Jenny Vloors.” 
Sim zijn gezondheid ging daarna achteruit, hij brak zijn heup en hij verhuisde naar het woonzorgcentrum Melgeshof 
in Merksem waar hij een graag geziene gast was door zijn medebewoners én het personeel. Hij kreeg te maken met 
dementie, vond het eten niet wat het moest zijn “want echtgenote Jenny kon vroeger veel beter koken”, hij vond het 
daar een hoop “oude wijven” (hoewel hij zelf ouder was) die altijd achter zijn rug bezig waren, maar vond ondanks 
alles toch dat hij een mooi leven had gehad en laat veel vrienden achter in het Melgeshof. Hij was nog regelmatig in 
de rolstoel te gast op AKC om samen met dochter Danny of zoon Frank naar de wedstrijden van ons eerste team te 
komen kijken. Daar was hij tot op het laatste nog steeds de joviale kerel zoals we hem altijd zullen herinneren. 
Enkele van zijn verwezenlijkingen voor het korfbal: 

 

Sim kreeg in 1988 samen met het BT-
organisatiecomité (Rudy Lenjou, Paco Springael, 
Herman Tromp, Eric Claessens, Raymond Van bosch, 
Chris Van Riet, Ludo Wils en Sim Hardies) nog de 
erebeker van de KBKB voor hun prestaties bij de 
organisatie van de toenmalige Europacup. Hij zorgde 
ervoor dat de Red Hackle Pipeband kwam optreden. 
 

1991: organisatie van het World Championship 
Korfball door AKC (België werd toen wereldkampioen) 
 

2007: microstem voor de Europacup korfbal 
zaalkorfbal door AKC in Arena  
 

Ook al had Sim misschien zijn leeftijd, het blijft altijd 
moeilijk om iemand af te geven, hoe oud die persoon 
ook is.  
 

We willen zeker niet nalaten om Danny, Frank, Monique, Jari, Sven en Dean en gans de familie Hardies alle sterkte 
toe te wensen bij dit verlies dat ondanks alles toch nog bijzonder hard aankomt. 
 

De begrafenis zal maandag 16/1/2023 plaatsvinden, om 11.00 u, bij Begrafenisonderneming Loots en 
Zoon BV, Cogelsplein 1-3, 2100 Deurne. 
 

Simmeke, we zullen ons altijd je gulle lach en uitgesproken positivisme blijven herinneren. Rust zacht mijn vriend! 
Pit 
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BEA ZIELENS 
IS NIET MEER 

 
De klap die we vrijdagavond te verwerken 
kregen was zo mogelijk nog groter dan het 
overlijden van Linda Cleybergh eerder vorige 
week. Onwezenlijk zelfs en totaal onverwacht. 
 
Onderweg naar Herentals voor de wedstrijd 
Borgerhout/GW tegen TuS Schildgen 
(Duitsland) kreeg de immer goed geluimde en 
vrolijke Beatrix (roepnaam Bea) Zielens een 
hartaderbreuk, kon nog gereanimeerd worden 
door haar partner André De Nijs, maar 
overleed later die avond in het ziekenhuis.  
 
Bea was in december nog maar net 61 jaar 
geworden en werd veel te vroeg uit het leven 
weggerukt. Zij doorliep de jeugdreeksen bij 
haar favoriete ploeg AKC, ging even naar 
Ri4A, maar was ondertussen terug lid van 
onze eigen vereniging. 
Zij was een graag geziene gast binnen de 
KBKB en ook binnen AKC.  
Hieronder een kleine greep uit haar leven: 

 

• ° 18/12/1961 
• Officiële voornaam : Beatrix 
• Mee naar AKC gekomen met Marina Wils 
• 1979 : kampioen van België met AKC junioren 
• 1983 : Trofee Gaston Van Steenbergen gewonnen met AKC 1 
• Jarenlang lid van de evenementencommissie van de KBKB “RCI” = Regelings-Commissie-Internationaal, 

later heette die commissie “CEO” = Comité Evenementen en Organisaties 
• Pittige dame met soms uitgesproken meningen, maar steeds met een warm hart 
• Ze droeg veel zorg voor haar vader tot op zijn laatste dag 
• Bea las graag boeken, wat grootvader en gerenommeerd Vlaams schrijver Lode Zielens zeker zou 

geapprecieerd hebben. 
• Was steeds te zien met partner André De Nijs, samen waren ze lid van AKC 
• Bea stond steeds met de glimlach garant voor een vlekkeloze ontvangst van alle genodigden bij KBKB 

evenementen en was de drijvende kracht achter de jaarlijkse jubelarisviering en het KBKB 
medewerkersfeest. Via haar professionele carrière zorgde ze mee voor de best mogelijke realisatie van de 
talrijke reizen van onze nationale teams richting internationale tornooien. 

• Ze verraste André met zijn 62ste verjaardag nog op een trip naar Amsterdam (19/11/22) 

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in Aula Chrysant crematorium Wilrijk (“Schoonselhof”, Jules 
Moretuslei 2, 2610 Antwerpen), Zaterdag 14/01/23 om 12u00 
 
Wij willen hierbij André De Nijs en de familie van Bea uit naam van gans AKC/Luma alle sterkte toewensen bij dit 
zware verlies. De minuut stilte die we zaterdagavond ter nagedachtenis van Linda en Bea hielden was 
indrukwekkend. Dit is een groot verlies voor de ganse korfbalwereld.  
 
Bea, rust zacht, we missen je nu al! 

Pit 
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WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 
 

ZONDAG 15 JANUARI 2023 
 
15:45 u: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A (Sporthal Plantin Moretus) 
14:00 u: BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B (Sporthal Plantin Moretus) 
17:00 u: BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C (Sporthal Plantin Moretus) 
Amber Francken, 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 
 

17:30 u: RIJKO 2 - AKC/LUMA 3 (Sporthal De Valk) 
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 
 

LINDA CLEYBERGH, BEA ZIELEN EN SIM HARDIES OVERLEDEN DE VOORBIJE WEEK 
Tijdens het kerstverlof moesten we afscheid nemen van drie korfbal-persoonlijkheden in hart en nieren. Vorige week 
overleed volledig onverwacht Linda Cleybergh, bij iedereen bekend als dé jeugdscheidsrechter van de U13. Het was 
nog maar enkele weken geleden dat ze onze U13 nog floot. Een longontsteking werd haar fataal en ze overleed op 
66-jarige leeftijd. De afscheidsplechtigheid heeft plaats in de aula van het rouwcentrum Loots, 
Cogelsplein 1-3 te Deurne, op donderdag 12 januari 2023 om 11 uur. Samenkomst aan het rouwcentrum 
om 10u45 - aansluitend op de plechtigheid volgt de asverstrooiïng op de verspreidingsweide van de 
begraafplaats Ruggeveld te Deurne. 
 
De klap van vrijdagavond was zo mogelijk nog groter. Onderweg naar Herentals voor de wedstrijd Borgerhout/GW 
tegen TuS Schildgen (Duitsland) overleed ons lid Bea Zielens. Meer daarover elders in deze Flitsen.  
 
En als klap op de vuurpijl overleed in de nacht van zaterdag op zondag ook nog onze Sim Hardies, jullie allen 
welbekend. Ook over Sim meer elders in deze Flitsen. 
 
Wij willen hierbij de families van Linda, Bea en Sim uit naam van AKC/Luma alle sterkte toewensen bij dit zware 
verlies.  
 
Na twee korfballoze weken gingen vorige week de activiteiten terug van start. Vrijdagavond was er onze 
nieuwjaarsreceptie die onder massale belangstelling kon doorgaan. De catering werd verzorgd door Bake & Cook en 
dan wisten we reeds op voorhand dat het goed zou zijn en dat was het dan ook, de heerlijkste hapjes werden op tafel 
getoverd waarbij zeker de pokebowl met tonijn, het broodje met pulled chicken en de smoutebollen tot de verbeelding 
spraken, fantastisch werk weeral van Kitty en crew. We kregen niks dan positieve commentaar. TOP! We waren ook 
verheugd dat we onze hoofdsponsor, Luc Vingerhoedt van Luma Epoxy vloeren, nog eens konden ontmoeten, na een 
(te) lange afwezigheid. Het deed ons deugd om nog eens met onze hoofdsponsor te kunnen “lullen”. Nog even 
meegeven dat Luc al van het seizoen 2015-2016 onze hoofdsponsor is (ondertussen dus 7 seizoenen) en dat hij dat 
ook de volgende twee seizoenen nog blijft. We kunnen niet genoeg in de verf zetten dat we dit bijzonder appreciëren 
en dat zonder zijn steun vele AKC-realisaties niet mogelijk zouden zijn geweest. Onze voorzitter gaf nog een 
gesmaakte korte speech waarvan u de tekst hieronder terug vindt: 
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Beste aanwezigen, 
Traditiegetrouw hoort bij een nieuwjaarsreceptie zoals deze een nieuwjaar speech, ik hield me er dan ook aan om deze 
traditie verder te zetten. Vooraleerst moet ik jullie uit naam van de raad van bestuur, jullie een bijzonder fantastisch 
nieuwjaar toewensen, dat het voor ieder van jullie op alle vlakken een succesvol jaar mag worden! 
Een nieuw jaar is altijd even terugblikken wat geweest is, en er zijn in 2022 wel wat zaken gebeurt. Ik pik er enkele 
voorname uit. 

 We begonnen 2022 in de zoveelste Cororna golf, onze zaalwedstrijden werden gespeeld achter gesloten deuren, 
nieuwjaarsreceptie zoals deze mochten niet georganiseerd worden. Ook tal van andere activiteiten die gepland 
stonden voor ons 100-jarig bestaan te vieren konden helaas niet doorgaan. 

 Op wereldvlak ging het mogelijks nog erger, één of andere gekke rus rolde de spierballen en viel onder het 
mom van een militaire oefening in februari zijn buurland Oekraïne binnen. Niemand die toen besefte welke 
impact die zou hebben op de ganse wereldeconomie, grond- en energieprijzen gingen gestaag de hoogte in, ook 
onze vereniging ondervindt dit maandelijks als de energiefactuur wordt voorgeschoteld. 

 Met het einde van de zaalcompetitie in zicht eindigde onze kern op een 5 de plaats, net niet genoeg om de 
kruisfinales te kunnen spelen. Bij de jeugd mochten we onze U19 zowel gaan aanmoedigen in de kruisfinale 
en de finale die ze jammer genoeg verloren, echter het feest op de tribunes en achteraf hier in onze chalet waren 
fenomenaal dankzij ons trouwe AKC legioen! 

 Covid ebde stillaan weg in de lente van 2022 en er mocht terug meer. Voor AKC een uitgelezen kans om op het 
nippertje het 100-jarig bestaan van onze vereniging stijlvol te vieren tijdens het jubelbanket. Een feest dat er 
mocht zijn met de uitreiking van tal van erkenningen met als klap op de vuurpijl en uniek binnen onze 
vereniging de erkenning van Ere voorzitter aan Marc Bocxstael. 

 In de terugronde van de veldcompetitie speelde onze fanions mee tot de halve finale waar ze werden 
uitgeschakeld door Borgerhout Groen Wit, ook in de bekercompetitie ondergingen ze hetzelfde. 

 Alweer bij de jeugd hield onze U19 ploeg de eer van AKC hoog, zij speelden en wonnen de finales van de beker 
en veld. 

 In de zomer trokken de diamonds met onze spelers Jari en Shiara naar de worldgames waar ze voor de 
zoveelste keer het onderspit moesten delven tegen team NL en met zilver naar huis kwamen. 

 In september begonnen we terug aan een nieuw seizoen waar we met een uitgebreide kern aan de start kwamen, 
de sporttechnische cel had immers de beslissing genomen om alle U19’ers over te trekken naar de kern om zich 
zo verder te kunnen ontwikkelen naar de toekomst toe en gestaag de vervanging van enkele oudere spelers voor 
te bereiden. 

 
 Ook in september werd er binnen onze vereniging een wijziging doorgevoerd, de vooraf aangekondigde 

voorzitterswissel werd doorgevoerd en met veel trots nam ik de fakkel over van Marc. 
 In oktober werd het startschot geven voor de aanleg van onze 4 de kunstgrasveld en tribune. De werken werden 

ondertussen afgerond. 
 Begin november schudde Pit Van Dyck samen met zijn evenementencel de oudledendag uit zijn mouw, een 

ongezien fantastisch en door iedereen gesmaakt evenement waarvoor we nadien van enkele oud-leden de 
felicitaties ontvingen. 

 Dit was de terugblik op 2022 en waren alleszins voor mij zowat de hoogtepunten van 2022. 
 

Wat brengt de toekomst? 
 Ik hoop, en waarschijnlijk samen met jullie, dat de zotte rus stopt met zijn spierballen te rollen en dat de 

wereldvrede en -economie zich terug stabiliseert. Dat de mensen in de oorlogsgebieden terug rust krijgen en 
dat alles terug naar het gewone gaat. 

 Competitiegewijs zitten we volop in de zaalcompetitie waar nog alles kan voor de kern, wij hopen alleszins dat 
zij terug aanknopen met de overwinning en dat de motivatie kan gevonden worden om mee te strijden voor de 
titel. Bij de jeugd zit het wat verdeelt, maar de U13 zit mooi op koers om naar de finales te gaan en zo mogelijks 
de titel binnen te rijgen. 

 Op zich spreken we altijd maar van titels, finales, overwinningen. Voor een club als de onze zeker een ambitie, 
maar het belangrijkste moet toch zijn dat iedereen die op één of andere manier verbonden is aan AKC zich 
goed voelt binnen de vereniging, plezier beleeft met elkaar en geniet als actieve of passieve sporter. 

 Wat de bekercompetitie betreft zit onze kern op schema, één wedstrijd houdt ons nog van de finale die hier op 
1 mei op onze velden gespeeld zal worden. Hopelijk kunnen we dan Borgerhout Groen Wit partij geven en de 
beker binnen halen! 

 Ook qua evenementen zit onze agenda weer goed gevuld met dank aan onze evenementencel. 
 Dit zijn de zaken die we voorlopig kunnen zeggen in het nog prille 2023 Bij evenementen zoals deze is het ook 

een kans om mensen te bedanken. Ik ga niemand persoonlijk bedanken maar ik wil algemeen alle mensen die 
zich inzetten voor onze club van harte bedanken voor jullie inzit, een vereniging als de onze kan niet zonder 
jullie, bij deze dan ook een warme oproep om jullie terug in te zetten voor onze club in 2023. 
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Tot slot heb ik nog een nieuwjaarsboodschap: 

 In deze woelige tijden waarover ik al sprak, je weet wel “de zotte rus”, zou ik aan ieder van jullie willen vragen 
om verdraagzaamheid hoog in het vaandel te dragen, zowel binnen de lijnen als erbuiten, behandel elkaar 
met respect, vertegenwoordig AKC op een fiere en waardige manier! 

 
Bert De Ley – voorzitter AKC korfbal 

 
SPORTIEF 
Zaterdag waren er dan de eerste wedstrijden van 2023. De supporters hadden het blijkbaar nog niet door dat de 
zaalcompetitie terug van start ging want zij bleven in grote mate afwezig. Misschien moeten we ook durven toegeven 
dat de afwezigen deze keer geen ongelijk hadden… 
 
De U13 B en A mochten de spits afbijten en deden het uitstekend. De B-tjes wonnen van het hoger gerangschikte 
Leuven met 5 – 3 en komen zo op de derde plaats. Onze A-tjes hadden een heel lange studieronde nodig, met slechts 
1 doelpunt in de eerste helft, maar wonnen uiteindelijk met 6 – 2 om zo op de tweede plaats te blijven. 
Daarna was het de beurt aan AKC/Luma 2. Zij speelden een bijzonder sportief duel tegen ASKC. Deze laatsten 
moesten toezien hoe nog voor rust een speler gekwetst raakte. ASKC was slechts met 8 spelers en ook bij ons zat er 
niemand op de bank. Er werd dan beslist dat een speler van ASKC telkens mee van verdediging naar aanval mocht 
zodat iedereen toch kon blijven spelen en het nog een echte wedstrijd werd. Knap en sportief om het op deze manier 
op te lossen. Chapeau. AKC/Luma stond gans de wedstrijd op achterstand maar in de laatste minuut geraakten ze 
toch nog aan de winst (16 – 15) dankzij een treffer van Jade. Knappe prestatie. 
 
En toen kwam AKC/Luma B. We konen opnieuw rekenen op Dennis Vermeiren om deze wedstrijd te leiden, hij 
moest hiervoor zelfs een afscheidswedstrijd missen maar kwam toch naar het Boeckenberg Sportcenter. Bedankt 
Dennis en je hebt dat trouwens weer uitstekend gedaan! Onze B-tjes moesten echter toezien hoe Kwik in de slotfase 
iets koelbloediger was en met de zege ging lopen. Onze B-ploeg tuimelt net als onze A-ploeg naar een zesde plaats 
en daar kunnen we uiteraard niet tevreden mee zijn. We rekenen zondag a.s. op een sportieve revanche. 
 
Daarna was het de beurt aan onze fanions en we waren benieuwd of zij zich hadden hersteld van de opdoffers tegen 
Boeckenberg en Voorwaarts/Molinos. Het werd uiteindelijk een maat voor niks, een gelijkspel waar we niks mee 
opschieten en waardoor we op de zesde plaats blijven hangen. Volgende zondag wordt het een “Do or die-wedstrijd” 
tegen onze vrienden van Borgerhout/GW in sporthal Plantin Moretus. We hopen dan op iets meer supporters te 
kunnen rekenen dan zaterdag jl want dat was echt een mager beestje. De vakantieperiode en de wedstrijd van den 
Antwerp zal daar wel voor veel hebben tussen gezeten maar we zouden toch graag veel meer volk zien om de Zebra’s 
het vuur aan de schenen te leggen. 
 
Zondag kwamen dan onze gemengde Spartacus/NDN AKC/Luma ploegen voor het eerst dit jaar in actie. De U15 A 
wonnen met 11 – 6 van Scaldis en blijven op een mooie derde plaats. De U17 A wonnen met 24 – 16 van Temse en 
blijven eveneens op een mooie derde plaats staan en ook de U17 B verdedigden met succes hun derde plaats en 
wonnen van Scaldis met 13 – 8. Mooie resultaten. 
 

Spreuk van de Weuk 
Het gelijkspel kon ons wel bekoren, 

’t is eerder een punt gewonnen dan verloren! 
Pit 

 

2. LOTTO 
31/12: nummer: 21 
Winnaars: Jos Duchesne † en Birger Bocxstael 
07/01: nummer: 29 
Winnaars: Cindy Van Gullick en Nick Mertens 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Nancy Ballet, Marina Vandeleur en Christel Hufkens 
Bedrag: €46,30 
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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!!! 

 
6. DUO DARTCOMPETITIE 
 

De wedstrijden voor volgend weekend zijn de volgende: 
zaterdag 14 januari 2023 

15:00 1 Pit en Pat Anneke en Danny 

15:00 2 Muke en Agnes Marc en Franky 

15:45 1 Pit en Pat Franky en Tom 

15:45 2 Anneke en Danny Marc en Franky 

16:30 1 Muke en Agnes Franky en Tom 
16:30 2 Pit en Pat Nancy en Georgette 
17:15 1 Franky en Tom Anneke en Danny 
17:15 2 Muke en Agnes Nancy en Georgette 

 

7. DUO-DARTTOERNOOI OP ZATERDAG 18 FEBRUARI 
De inschrijvingen voor ons duo-darttoernooi van zaterdag 18/2 lopen als een trein, haast je dus om erbij te zijn. 
We willen jullie als AKC-ers de kans geven om zo snel mogelijk in te schrijven en jullie plaatsje te reserveren want 
bij 60 duo's sluiten we onherroepelijk af en het gaat momenteel razend snel. 
Stel dus niet uit tot morgen maar zoek vandaag nog een partner en schrijf je in zodat je er kan bij zijn op 18/2, het 
wordt zoals elk jaar weer een kei leuke bedoening. 
We hebben ondertussen ons toernooi laten sponsoren en we kunnen een prijzenpot aanbieden van 800 euro (niet 
slecht zou ik zo durven zeggen). 
Je kan inschrijven voor de topreeks (waar er met dubbel moet uitgegooid worden) en de funreeks (waar je niet met 
dubbel moet uitgooien). 
Inschrijven doe je via https://app.twizzit.com/v2/public/form/8c23dd93f3ba8d3a5aaa78b060b46843 
 

WEDSTRIJDEN 21 EN 22 JANUARI 
 

21/01/2023 12:30 U13 OZ A AKC/LUMA U13 B RKC U13 A  
21/01/2023 13:30 TOPLEAGUE U13 AKC/LUMA U13 A PUTSE U13 A 
21/01/2023 15:00 1STE GEW A AKC/LUMA 2    PUTSE 2     
21/01/2023 16:30 TOPLEAGUE C AKC/LUMA C PUTSE C 
21/01/2023 18:30 TOPLEAGUE B AKC/LUMA B PUTSE B 
21/01/2023 20:45 TOPLEAGUE A AKC/LUMA A PUTSE A 
22/01/2023 9:00 CHALLENGE C U11 AKC/LUMA U11 WIT BORGERHOUT/GW U11A 
22/01/2023 9:30 CHALLENGE C U11 LEUVEN U11 GROEN AKC/LUMA U11 ROOD 
22/01/2023 11:00 TOPLEAGUE U17 SPARTACUS/NDN U17 A VOBAKO U17 A      
22/01/2023 12:45 PROMOLEAGUE U17 A SPARTACUS/NDN U17 B PUTSE U17 A  
22/01/2023 14:15 PROMOLEAGUE U15 A SPARTACUS/NDN U15 A PUTSE U15 A 
22/01/2023 15:45 U15 AFD 2B SPARTACUS/NDN U15 B  TECHNICO U15 A    
22/01/2023 17:00 1STE GEW B AKC/LUMA 3  HOEVENEN 2  
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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  
14/01/2023 Movie-night 
04 of 05/02/2023 Escape-room (afhankelijk van zaalschema) 
12/02/2023 Ontbijtbrunch 
25/02/2023 Carnaval 
22/04/2023 kinder-rommelmarkt 
18-20/05/2023 Jeugduitstap 
10/06/2023 Combi-tornooi en eindeseizoensviering 
 
2. Movie-night op 14/01/23 

 
 

 
Nu zaterdag 14 januari is het dan zo ver, de JEC organiseert een movie-night op AKC. Je 
kan nog inschrijven via Twizzit (link zie hieronder. We beginnen om 19u met een 
familiefilm, geschikt  vanaf U7 en om 21u volgt dan een film voor iets oudere kijkers. 

 
 
 

 
 
 

Breng een kussen, zitzak en/of dekentje mee 
om het gezellig te maken. 

 
 
 
 
Keuze film vanaf 19u00: 

- Sing 
- De gelaarsde kat 
- Pet’s United 
- Over the hedge 
- Shark tale 

 

Keuze voor de film vanaf 21uoo: 
- Fantastic beasts and where to find 

them 
- Ghostbusters 
- Back tot he future 
- The karate kid 
- De kampioenen 4 Viva Boma 

 

Je kan voor de film één of meerdere hotdogs verkrijgen, ook hiervoor dien je van tevoren in te schrijven. 
Twizzit-link om in te schrijven: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/747977053bd5e0e60c827ceec5390d57µ 

JEUGDFLITSEN 
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3 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/ 

 
 
 
 
5. Programma voor U7, U9 en U11: seizoen 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

ploeg Dinsdag woensdag donderdag zaterdag 
U7    Gymzaal SB De Kangoeroe 

Ruggeveldlaan 699 2100 Deurne 
U9  18u00-19u30 

Leerexpert, Schoten- 
steenweg 256 Deurne 

 10u00-12u00 of wedstrijd 
Zaal Piva Ingang via Korte Van 
Peltstraat (even wachten aan poort) 

U11 18u00-19u00 
Boeckenberg 
Grensstraat 9 
Deurne 

 18u00-19u00 
Boeckenberg 
Grensstraat 9 
Deurne 

Wedstrijden (zie verder in jeugdflitsen) 
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Opgelet! -In de zalen voor U7 en U9  is geen cafetaria, wel kleedkamers 
 -Wedstrijdjes voor U7, U9 en U11 worden apart medegedeeld. Coaches duiden de spelers. 
 -Voorlopig blijft onze U7 buiten trainen (zolang het weer dit toelaat), coaches verwittigen alle betrokkenen.  

Wo 11/01 Training zaal U9 
Za 14/01 Training zaal U7 en U9 
Wo 18/01 Training zaal U9 
Za 21/01 Training zaal 

Wedstrijd in PIVA voor U9 (10-12u) (of training) 
U7 
U9 

Wo 25/01 Training zaal U9 
Za 28/01  Training zaal  

Wedstrijd op Spartacus voor U9 (10-11u) 
U7 
U9 

Wo 1/02 Training  zaal U9 
Za 4/02 Training zaal 

Wedstrijd op Sikopi voor U9 (12-14u) 
U7 
U9 

Wo 8/02 Training  zaal U9 
Za 11/02 Training zaal 

Wedstrijd in PIVA voor U9 (10-12u) (of training) 
U7 
U9 

Wo 15/02 Training zaal U9 
Za 18/02 Laatste zaaltrainingen U7 en U9 
20/02-26/02 Krokusvakantie (Geen trainingen)  
Za 25/02 Wedstrijd op ATBS voor U9 (12-14u), geen training voor U7 en U11 

Carnaval op AKC (Aparte info via flitsen, ook ouders mogen verkleed komen) 
U7, U9, U11 
+ jonger  

Wo 1/03 Terug naar het veld  
Za 4/03 Veldtrainingen starten  
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 14 januari 2023 

Competitie 
12u00: Topleague U13: Spartacus/NDN A - AKC/Luma A (Sportcentrum De Rode Loop 2) 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Van Hoof 
Ferre, Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, Duyck Pixie, Fierens Rosalie, 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 
Sportcentrum De Rode Loop 2: Rodeloopstraat 2 , 2170 Merksem 
 
13u30: U13 OZ A: Spartacus/NDN  B - AKC/Luma B (Sportcentrum De Rode Loop 2) 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Van Hoof 
Ferre, Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, Duyck Pixie, Fierens Rosalie, 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 
Sportcentrum De Rode Loop 2: Rodeloopstraat 2 , 2170 Merksem 
 
16u30: Topleague U17: Boeckenberg A - Spartacus/NDN/AKC/Luma A (Sportcenter Boeckenberg) 
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 
Sportcenter Boeckenberg  Grensstraat 9 , 2100 Deurne 
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Zondag 15 januari 2023 

Competitie 
13u15: U15 AFD 2B: Hoboken/Mercurius A - Spartacus/NDN/AKC/Luma B (Sporthal Sorghvliedt) 
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 
Sporthal Sorghvliedt Krijgsbaan 20 , 2660 Hoboken 
 
14u15: Promoleague U15 A: Rijko A - Spartacus/NDN/AKC/Luma A (Sportcentrum De Valk) 
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 
Sportcentrum De Valk: Kruispad 6 , 2310 Rijkevorsel 
 
15u45: Promoleague U17 A: Rijko A - Spartacus/NDN/AKC/Luma B (Sportcentrum De Valk) 
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 De Valk: Kruispad 6 , 2310 Rijkevorsel 

 
De wedstrijden van U11 werden verzet naar 22/01 9u00 voor wit en naar 18/02 14u15 voor rood. 
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