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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

BOECKENBERG A - AKC/LUMA A: 21 – 26 
PERFECTE EERSTE HELFT, PRACHTIGE OVERWINNING 

 

Aanval:  Jari (7) – Lars (6) – Jade (2) – Jiska (1) 
Verdediging: Jarre (3) – Sayer (3) – Maite (1) – Shiara (3) 
Ingevallen: Dennis (0) – Levi (0) 
Scheids:  Bjorn Elewaut – Dave Mertens 

 

2 0 - 1 Jari  schot  2 11 - 17 Matti Demeulder schot 
3 0 - 2 Jari  stip 

 3 11 - 18 Jari  schot 
3 1 - 2 Jesse De Bremaeker stip  4 12 - 18 Lucas De Ridder schot 
4 1 - 3 Shiara  schot  5 12 - 19 Shiara  schot 
6 1 - 4 Jade  schot 

 6 13 - 19 Jesse De Bremaeker stip 
7 1 - 5 Jiska schot  8 13 - 20 Lars achter korf 
9 1 - 6 Sayer  schot  8 13 - 21 Jari  schot 
10 1 - 7 Shiara  inloop 

 9 14 - 21 Jesse De Bremaeker vrijworp 
12 2 - 7 Niki Schilders stip  11 15 - 21 Jesse De Bremaeker stip 
12 2 - 8 Lars schot  15 15 - 22 Jari  schot 
12 3 - 8 Jesse De Bremaeker inloop 

 16 16 - 22 Lucas De Ridder korte kans 
12 4 - 8 Jesse De Bremaeker schot  16 16 - 23 Jarre  stip 
13 4 - 9 Lars inloop  17 17 - 23 Matti Demeulder inloop 
14 5 - 9 Niki Schilders schot 

 19 18 - 23 Nick Janssens schot 
15 5 - 10 Maite  achter korf  23 18 - 24 Jari  onder korf 
18 6 - 10 Karen Van Camp schot  23 18 - 25 Jarre  stip 
18 6 - 11 Lars schot 

 23 19 - 25 Lisa Van Gorp achter korf 
20 7 - 11 Tine Pirquin schot  24 20 - 25 Jolien Herthogs schot 
20 7 - 12 Jarre  schot  24 20 - 26 Jade  vrijworp 
22 8 - 12 Jesse De Bremaeker stip 

 25 21 - 26 Jesse De Bremaeker schot 
22 8 - 13 Lars schot  
22 8 - 14 Lars schot  
22 9 - 14 Jesse De Bremaeker stip 
23 9 - 15 Sayer  onder korf 
23 9 - 16 Jari  stip 
23 10 - 16 Niki Schilders schot 
25 10 - 17 Sayer  achter korf 

 
 
 
 
 
 
 

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

  
Nummer 17                                  Jaargang  96                      10 december 2018 
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Magistraal vertoon in eerste helft 
We vroegen ons af of de wedstrijd van vorige week slechts een uitschuiver was ofwel een terugval na een 
fantastische periode van rood-wit. Met de verplaatsing naar Boeckenberg zou veel, zoniet alles, duidelijk worden. 
Als Jesse en Nick hun ploeg op sleeptouw zouden nemen en AKC/Luma daarop niet de juiste tegenzet zou vinden 
dan had het wel eens heel moeilijk kunnen worden voor het vervolg van de competitie, maar zette AKC/Luma al 
eens niet de puntjes op de i na een desastreuze wedstrijd in de beker tegen Ri4A? Zouden onze meisjes en jongens 
ook nu weer die befaamde vuist kunnen maken? 
 
Vanaf de eerste seconde was het duidelijk dat onze fanions er volledig voor gingen en dat ze de wedstrijd van 
vorige week gingen wegspelen. Jesse en Co stonden erbij en konden er alleen maar naar kijken, vooral de manier 
waarop Lars aan de wedstrijd begon en Jesse letterlijk en figuurlijk van het veld speelde was fenomenaal. Hij was 
een gesel voor Jesse, zette die in de eerste twee minuten twee keer voor schut met een aflegger naar Jari en een 
uitgelokte stip en de toon was gezet… aan dit AKC/Luma was geen houden aan. 
 
Jesse “mocht” nog even repliceren vanop de stip maar dan plaatste AKC/Luma een formidabele vijf op een rij en na 
tien minuten stonden we na doelpunten van Jari (2), Shiara (2), Jade, Jiska en Sayer op een droge 1 – 7 en was de 
wedstrijd eigenlijk al gespeeld. We zagen toen al dat het gevaar alleen van Jesse moest komen (9; waarvan 
weliswaar liefst 5 stippen) en dat de andere toppers Nick, Karen en Nikki in de zak van hun respectievelijke 
tegenstrevers Jarre, Jiska en Maite staken. En toen… moest het recital Lars nog beginnen. Wat hij samen met 
maatje Jari (die eveneens een perfect game speelde) op de mat legde mocht er zijn. Nog in de eerste helft legde hij 
er vijf in het mandje en lokte ook nog twee stippen uit. Jesse werd vervangen door Thomas, maar ook dat bracht 
geen enkel soelaas want ook hij kreeg er direct ééntje binnen. Formidabel hoe Larske en Jari (heer en meester in 
de rebound en duidelijk revanche nemend voor de mindere wedstrijd van vorige week – hij scoorde er liefst zeven) 
hun beide opponenten volledig wegspeelden. Subliem korfbal en zij werden hierin formidabel bijgestaan door Jade 
(ook nu weer een dijk van een wedstrijd) en Jiska (wat een verdediging op Karen!). 
 
In het andere vak zagen we een onvoorstelbaar energieke Shiara de bovenhand nemen en drie keer scoren, een 
formidabele Maite die Nikki geen enkele kans gunde, scoorde en naar binnen ging en strafworpen uitlokte alsof 
het niks was, een super Sayer, die stilaan in zijn allerbeste vorm begint te komen en een super-verdediger Jarre 
die Nick niks toeliet (slechts 1 doelpunt, dat is iets wat deze laatste nog niet dikwijls zal overkomen zijn). 
Als je op één helft liefst 17 keer weet te scoren (waarbij slechts twee stippen) dan ben je goed bezig en kan je de 
wedstrijd niet verliezen. Met oogstrelend korfbal kunnen we stellen dat dit één van de beste helften was die we 
ooit te aanschouwen kregen. 10 – 17 met de rust, dit had niemand durven dromen, maar AKC/Luma deed het toch 
maar eventjes. We zagen een kampioenenploeg aan het werk, een team dat perfect op elkaar lijkt ingespeeld te 
zijn, alles valt in de juiste plooi en we willen ook Bo en Ilja niet in de hulde vergeten te betrekken. Als je een 
uitschuiver als deze van vorige week op zulke korte tijd volledig kan doen vergeten dan zijn we daar bijzonder 
verheugd over. 
Hoe volwassen kan je korfballen, hoe ver kan je boven de titelverdediger uitsteken. Nooit gezien! 
 
Voet mocht van het gaspedaal de tweede helft 
Dat je dergelijk niveau geen volledige vijftig minuten kan aanhouden daar waren we ons van bewust en we wisten 
dan ook bij voorbaat dat de tweede helft van mindere makelij zou zijn. Het zou zaak zijn om de Panters niet 
dichter te laten komen en dat gebeurde dan ook niet. De kloof bleef altijd minimaal vijf doelpunten en onze 
overwinning kwam nooit in gevaar. Er werd steeds gepast gereageerd op de doelpunten van de tegenstander en 
AKC/Luma maakt het nooit moeilijk, we kregen ook nooit de indruk dat Boeckenberg dichter zou kunnen komen. 
We waren gewoonweg goed. We gaan het lof van onze spelers niet één voor één bezingen, dit was een 
teamprestatie om “U” tegen te zeggen, dit was het korfbal dat we willen zien, dit was het korfbal waarvoor 
iedereen naar de zaal komt. Piet Verdonck, één van dé topspelers uit een lang geleden glorietijdperk was onder de 
indruk van dit AKC/Luma en sprak van één van de beste wedstrijden die hij ooit gezien had en we kunnen ons 
alleen maar bij hem aansluiten. 
 
Nog steeds op kop 
Na vier speeldagen hebben we terug de koppositie ingenomen en spelen volgende weer alweer een topper tegen 
medeleider Kwik. Onze supporters waren ook deze week weer geweldig en zullen voor de laatste wedstrijd van 
2018 ook volgende week massaal aanwezig zijn. De vorige zaalwedstrijd tussen beide teams zorgde in de 
kruisfinales voor een makkelijke overwinning voor de onzen maar liep de vorige keer in de tribunes uit de hand in 
Herentals. Laat ons er deze keer een korfbalfeest van maken. Kom met z’n allen naar Kwik Indoor, tooi u in onze 
geliefkoosde rood-witte kleuren en moedig ons team sportief aan zodat we de eindejaarsperiode op de eerste plaats 
kunnen afsluiten. Rood legioen, wij verwachten jullie massaal in Kwik Indoor volgende zaterdagavond, we vieren 
nadien een vroeg nieuwjaarsfeestje. We laten ons nog een laatste keertje gaan en trachten geel-zwart weg te 
spelen, dit lukte alvast op de tribunes, met een prestatie als die van zondag jl lukt dit zonder enige twijfel ook op 
het veld. 
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De stand 
1. AKC/Luma – Borgerhout/GW en Kwik 6 
4. Floriant  5 
5. Voorwaarts  4 
6. Boeckenberg  3 
7. Putse  2 
8. Meeuwen  0 
 
De scheidsrechters 
Zie alle vorige weken. We blijven het systeem een absolute nul vinden en ook deze week was dit niet anders. Er 
waren erbij die het bij voorbaat niet met mij eens waren en het duo-fluiten een kans wilden geven, spijtig genoeg 
kent het systeem nu minder en minder (lees geen) aanhangers meer en treden alle rood-witten mijn mening meer 
en meer bij. Spijtig. 
 
Suppo’s 
Ook deze week voerde ons rood legioen weer de boventoon in het Boeckenberg Sportcenter. Jullie waren alweer een 
geweldige steun voor onze fanions. De “klik” is er en onze spelers werden naar prachtige prestaties gestuwd. 
 
Ook AKC/Luma B speelt een knappe wedstrijd 
Onze B-ploeg zette een mooi voorbeeld neer voor de fanions en speelde een mooie partij waarbij spijtig genoeg in de 
laatste minuten nog een drie doelpunten voorsprong werd weggegeven en we moesten tevreden zijn  met een 
gelijkspel. De wedstrijd begon nochtans bijzonder slecht, de eerste twee pogingen van Boeckenberg waren binnen 
en Thalia kwam onzacht in aanraking met een tegenstrever en de vloer en diende al vroeg in de wedstrijd 
vervangen te worden. We hopen Thalia vlug terug te kunnen recupereren want zij was de laatste weken één van 
de leading lady’s van ons team. Ons team legde een knappe teamprestatie op de mat. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Vorige week … verschieten, 

Dees week … genieten !! 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZATERDAG 15 DECEMBER 2018 
 

20u15: KWIK A - AKC/LUMA A (Kwik Indoor) 

18u30: KWIK B - AKC/LUMA B (Kwik Indoor) 
Cortois Ellen – De Maeyer Brooklyn – De Pauw Anthe – Dewinter Maite – Dirkx Imke – Driesen Shiara – Driesen 
Yamina – Duchesne Thalia – Francken Amber – Frensh Jiska – Grootaert Yent’l – Leprince Shari – Merckx Jana –  
Rottiers Jade – Sporen Niki – Vanherck Elke 
Campsteyn Aaron – De Ley Jarre – De Ley Jelle – De Ley Siebe – De Ryck Raf – De Vogelaere Dennis - Deloffer 
Jenthe – Duchesne Andreas – Fontyn Sten – Hardies Jari – Harrus Wim – Huppertz Lars – Jobe Sayer – Mollet 
Simen – Van Daele Kevin – Van den Dycke Levi – Van Herck Robbie – Vervoort Yari 
 

 
ZONDAG 16 DECEMBER 2018 

 

09u00: PUTSE 2 - AKC/LUMA (Putte – Gemeentelijke sporthal) 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine 
Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk 
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12u00: VOORWAARTS 2 - AKC/LUMA (Kontich – De Nachtegaal) 
Annaert Nikki – Illegems Priscilla – Jacobs Valerie – Jobe Aida – Martin Sarah – Peeters Ann – Van Wezemael 
Lynn – Vanherck Yacine 
Embrechts Kris – Everaert Debby – Lenaerts Kim – Van Autreve Cindy – Van den Berg Jessy – Van Gulik Cindy 
Amorgaste Serge – Benoy Ive - Jassin Ben – Lauwers Bert – Mertens Thierry – Mertens Nick – Van Hoof Jens 
Bedeer Sam – Bocxstael Birger – Cools Dave – Cordon Ilja – de Meester Kurt – Lenjou Luk 
 
 

14u15 : GANDA 3 - AKC/LUMA 3 (Zwijnaarde - Hekers) 
Peeters Larissa – Van den Eynde Anita – Van de Leur Marina – Van Thielen Wendy - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick – De Prins Toby – Dewinter Robbrecht – Schellens Eric - Van Harneveldt Robert – Van Tilburg 
Wolfgang 

 
 
 
 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

Promoleague U12 A  BOECKENBERG U12   AKC/LUMA U12 3  3 
Topleaque U16 BOECKENBERG U16   AKC/LUMA U16 A 10  27 
Promoleaque U19 A RIJKO U19 A AKC/LUMA U19 B  19  13 
Promoleague U14  B SPARTACUS/NDN U14 CATBA U14 8  3 
1STE GEW F AKC/LUMA 3   ATBS 3  7  12 
1STE GEW B AKC/LUMA 2  SIKOPI 2 12  6 
Topleague U19 BOECKENBERG U19 AKC/LUMA U19 A 10  21 
Promoleague U16 A RIJKO U16     AKC/LUMA U16 B 6 9 
TOPLEAGUE B BOECKENBERG B AKC/LUMA B 20  20 
TOPLEAGUE A BOECKENBERG A AKC/LUMA A 21  26 

 
 
 
 

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 
 

Datum Uur Thuis Bezoekers Inkom van… tot… Schotklok 
15/12/2018 14:15 KWIK U19 AKC/LUMA U19 A Serge 
15/12/2018 15:00 SPARTACUS/NDN U14 VERDE U14 A Voor Spartacus 
15/12/2018 20:15 KWIK A AKC/LUMA A ? 

 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Op zaterdagochtend namen we afscheid van Luc Naessens, die vorige week zaterdag veel te vroeg overleed na een 
verkeersongeluk. Vele AKC/Luma-ers waren aanwezig in Hof ter Delft om Luc een laatste eer te bewijzen en om  
echtgenote Martje en dochter Liesje te steunen bij dit zware verlies. We zullen je missen Luc! 
Wat het sportieve van dit weekend betreft kunnen we zeggen dat we zondag getuige waren van drie knappe 
wedstrijden. Onze U19-ers speelden de topper tegen Boeckenberg en konden uiteindelijk met de overwinning aan 
de haal gaan na een formidabele partij. Bij aanvang van de wedstrijd leek het alsof onze dames van het plein 
zouden gespeeld worden, zij hadden aanvankelijk geen enkele vat op de veel schietende Panterdames, maar 
naarmate de wedstrijd vorderde kwamen ze meer en meer in de wedstrijd en scoorden er liefst 13 (Ruby 5 – Eline 4  
Chaya 3 en Amber 1) tegenover 12 voor de Boeckenberggirls. En laat dat doelpunt verschil nu juist het verschil in 
de eindstand zijn. Uiteraard speelden ook onze heren een knappe partij tegen de ellenlange Boeckenbergtowers. 
Kian had het aanvallend voor een keertje eens wat moeilijker tegen zijn meer dan twee meter grote tegenstrever 
maar ging dan zijn medemaats aanspelen en ook daar blonk hij in uit. Na twintig minuten hadden trouwens alle 
acht onze spelers al gescoord, schitterend. Demy leek ons nog sneller en atletischer dan voorheen en pakte zowat 
alles wat er te pakken was, Rafke speelde op zijn gekende rustige en sobere manier een knappe partij en Loran 
begin nu zowaar ook nog te scoren. Hop naar de topper van volgende weer. Met deze ingesteldheid verder gaan en 
er kan veel! 
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Onze U16A hield voor de zoveelste keer schotoefening tegen Boeckenberg en legde er ook deze keer weer 27 
binnen. We vragen ons af wie hen gaat stoppen? De U16B namen de maat van Rijko, onze U12 speelden gelijk en 
de enige nederlaag bij de jeugd kwam van onze U19B die in Rijko A hun meerdere moesten erkennen. Bij de 
gewestelijken was er een zegen van AKC/Luma 2 en een nederlaag van AKC/Luma 3 tegen ATBS. 
Wat onze reserven en fanions betreft, hierover las je al meer in het verslag vooraan in deze Flitsen. Voor beide 
teams wordt het volgende week zaak om geconcentreerd te beginnen aan de moeilijke partij tegen Kwik. Willen we 
met onze B-ploeg kans maken moet er gewonnen worden en willen we zowel in zaal als op het veld op een eerste 
plaats eindigen in 2018 doet ook onze A-ploeg er best aan om van de eerste tot de laatste minuut de strijd aan te 
gaan tegen Kwik. Ze hebben daar een zekere Liesbet Bollaerts rondlopen die lijkt te scoren aan de lopende band, 
maar we kunnen stellen dat we daar zeker de nodige tegenzetten voor hebben. Onze dames zijn alle vier prima in 
vorm en we zien ze ook nu de bovenhand nemen. Aan jullie om het te bewijzen. 

Pit 
 

2. LOTTO 
Nummer: 43 
Winnaars: Christel Hufkens en Emiel Robberechts 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Georgette de Boer en Kurt de Meester 
Bedrag: €67,93 
 

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
 

Nieuwjaarsreceptie (Evenementencel) op 4 januari – INSCHRIJVEN VIA TWIZZIT 
Omdat we de voorbije jaren té veel hapjes en té veel drank hadden voorzien voor onze nieuwjaarsreceptie hebben 
we besloten om van een VERPLICHTE inschrijving gebruik te maken voor onze leden en hun familie. Indien je 
aanwezig zal zijn op vrijdag 4 januari 2018 vanaf 19.00 u tot uiterlijk 23.00 u. De volgende dag is er een volledige 
competitiedag in Kwik Indoor zodat we het dus zeker niet te laat willen maken.  

Pit 
 
Volgend jaar staan volgende activiteiten op het programma: 

 Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 4 mei  2018 in onze nieuwe chalet) 
 Après Ski Party  
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4 
 Rally door Deurne (Sven en Pit) met begin op oude locatie en aankomst op de nieuwe 

AKC/Luma locatie op zaterdag 18 mei 
 Gewestelijken Fuif (jaren ’90-party) en tasting (Sam) 
 Eindeseizoensviering (Evenementencel) en combitornooi (Jeugdevenementencel) op 8 juni 

 

Pit 
5. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
AKC/Luma is een Trooper-vereniging. 
Dat houdt in dat u AKC/Luma kan steunen door uw online aankopen via onze Trooperpagina te doen 
www.trooper.be/akc 
Per aankoop dat u via onze pagina doet, gaat er een percentje naar onze geliefde club. 
Bijvoorbeeld: u doet uw boodschappen van Colruyt online via ColliShop: als u via onze Trooperpagina op het 
Collishop icoontje drukt, komt u gewoon op uw vertrouwde ColliShop pagina terecht. U bestelt en betaalt zoals 
gewoonlijk. U betaalt geen cent meer. Trooper registreert uw betaling en betaalt een percentage van uw bestelling 
aan onze club. Super simpel. 
Neem even uw tijd om te bekijken welke websites allemaal een korting toekennen op uw aankopen: 
www.trooper.be/AKC! 
Hieronder al enkele van de populaire webshops. 
- Alledaagse boodschappen: ColliShop, Hema, Blokker,... 
- Elektro: CoolBlue, Krëfel,... 
- Reizen: Booking.com, Roompot, Sunweb, Sunparks, Expedia,... 
- Kleding: JBC, Zeb, Vero Moda, Jack & Jones, E5 Mode, Torfs,... 
- Daguitstappen: Plopsa, Walibi, Indoor Skydive, Bellewaerde,... 
- Kindershows: K3 Show, Bumba Show, Plop Show 
- Speelgoed: Fun, Bart Smit, Studio 100 webshop,... 
- Food: Pizza Hut, Domino's 
Zet onze Trooper pagina alvast in uw favorieten!  

Sam 
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6. SFEERBEELDEN RESTAURANTDAG 2/12 
 

 
 

 
7. 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://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 

Pit 
 

8. BESTELLINGEN EN BETALINGEN KOEKJES 
Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC/Luma heeft dit geld meer dan nodig! 
AKC/Luma 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 zestiende koekjesslag, iedereen 
te motiveren om minstens 5 dozen te verkopen. We hopen dat iedereen iets naar zijn smaak zal terugvinden. 
Keuze genoeg dus! 
 
Bestellen doe je via Twizzit op onderstaande link. Je kan meteen online betalen. Je zal een mailtje van ons krijgen 
als we je inschrijving en/of betaling ontvangen hebben. Gebruik hiervoor volgende link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 

Carine en Pit 
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9. TWIZZIT 
Via Twizzit kan je: 

 Koekjes bestellen  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 

 Inschrijven voor onze nieuwjaarsreceptie van 4/1/2019 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/53a69ac860b747a7a44f62dce82d2b3a  

 Onze kunstgrasvelden sponsoren 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/7a8510c1c452a467ebd1cf2d1e7b2370 

 Bestellen via onze webshop 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/b794a3eaeebdc866ae249ff1b14a58fe 

 
Pit 

 
10. HULP GEVRAAGD BIJ ONS BOUWPROJECT 
Dat bouwen en velden aankopen handenvol geld kost is duidelijk. Daarom komen we even bij u aankloppen om ons 
zoveel mogelijk te steunen. We willen trachten om het deel van het kunstgras waarvoor we zelf voor de kosten 
dienen op te draaien (zo’n slordige 62.000 euro) volledig te laten sponsoren door bedrijven, leden, vrienden,  
sympathisanten, ploegen… 
Het eerste grote project hierbij is het sponsoren van de drie velden, die we verdelen in zes vakken en waarvoor we 
een bedrag van 8.000 euro per vak vragen. Indien jullie een firma of bedrijf kennen waarvan je denkt dat zij 
daarvoor in aanmerking komen, horen we het graag. Het oorspronkelijke idee was om in ieder vak het logo van de 
sponsor aan te brengen maar dat blijkt niet haalbaar. We zullen dan ook een gepaste oplossing uitwerken om deze 
sponsors zoveel mogelijk in het daglicht te plaatsen (we denken hierbij aan boarding, matten met het logo op, vaste 
of losse panelen…) 
Het tweede grote project is om gezamenlijke acties op poten te zetten en geld in te zamelen. We denken hierbij aan 
het organiseren van een restaurantdag, een ploeg die tegen betaling een uitdaging aangaat, een ploeg sponsoren 
voor de doelpunten die ze zullen maken in een periode van bijvoorbeeld een week/maand/seizoen 
Mogelijks is voorgaande niet voldoende om volledig rond te komen en vinden we geen zes grote sponsors, in dat 
geval wordt het derde project belangrijk. In dat geval rekenen we op jullie, spelers, supporters, sympathisanten. Je 
kan zelf één vierkante meter/meerdere vierkante meters kunstgras sponsoren aan 20 euro per vierkante meter. 
We zorgen voor een wekelijkse update van de vorderingen van de sponsoring 
• op Facebook 
• op onze website 
• in onze Flitsen 
We publiceren alle namen van privépersonen en firma’s die iets hebben bijgedragen.  
Op deze manier kan je intekenen op ons project.  

NIEUW: je kan vanaf nu gebruik maken van het inschrijvingsformulier op Twizzit. Je kan dan meteen online 
de betaling uitvoeren. Je mag uiteraard nog altijd cash betalen aan Chris Van Riet of gewoon via een 
overschrijvingsformulier. Van zodra we jouw inschrijving en/of betaling ontvangen hebben zal je daarvan een 
mailtje ontvangen. Om in te schrijven kan je volgende link gebruiken: 
https://login.twizzit.com/v2/public/form/7a8510c1c452a467ebd1cf2d1e7b2370  
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op marc.bocxstael@telenet.be 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
04/01/2019: Nieuwjaarsreceptie voor alle leden en hun ouders 
16/02/19: 2e koekjeslevering 
09/03/19: Carnaval (onder voorbehoud) 
21/04/19: Paasontbijt 
30-31/05 en 01/06/19: jeugduitstap naar Genk 
?: combitornooi met eindeseizoensviering? 
 
 
 
2. Koekjesverkoop 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. Dit jaar hebben we nieuw 
in het assortiment: vanillewafeltjes met chocolade en een zweeds havermoutkoekje met een voetje in chocolade: 
een gezonde aanrader!). De bladerdeegkoekjes hebben het assortiment verlaten. De eerste bestelronde is afgelsoten 

maar je kan nog bestellen voor de tweede ronde. Daarvoor moeten de bestellingen binnen zijn bij 
Carine Duchesne (Marc.Bocxstael@telenet.be) ten laatste op zondagavond 03/02. Je kan ook zeer 
gemakkelijk bestellen via Twizzit. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 
op de prijs van onze jeugduitstap. 
 
 

 
 

 

 
 
 
3 AKC/Luma-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/ 
 

JEUGDFLITSEN 
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4. Korfbalschema AKC/Luma: kalenderjaar 2018-2019: herfstprogramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winter- en zaalprogramma (2018-2019) voor U6, U8 en U10 
Eerst en vooral, een roostertje met info, waar, wanneer en door wie er getraind wordt. 
Graag steeds 10 minuten op voorhand aanwezig in de zaal aub. 
ploeg wo zat zaal uur kledij 
U6  X Gymzaal: SB De Kangoeroe 

Ruggenveldlaan 699, 2100 Deurne 
14u00-15u00 Turnpantoffels 

Shortje, T-shirt 
U8  X Zie boven 12u30-14u00 Zie boven 
U10 X  Sporthal: Ertbruggen 

Ertbruggenlaan, 2100 Deurne 
18u00-19u00 sportkledij 

U10  X Kerkske  
Merksemsesteenweg, 2100 Deurne 

10u00-11u30 Zie boven 

 
Bijzonderheid: 
1. In deze zalen zijn geen cafetaria, wel kleedkamers 
2. Wedstrijden voor U8 en U10 zullen apart in de jeugdflitsen verschijnen, dus wekelijks nakijken. Indien er op 

een zaterdag speelgelegenheid wordt voorzien vervalt de training en wordt dit wedstrijd 
datum wat Voor wie 
Wo 12/12 Zaaltraining U10 
Za 15/12 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 AKC/Luma-Spartacus om 13u00 in zaal Kerkske 
Wedstrijd U10 AKC/LUMA-Leuven om 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 

U6, U8 
U10 

Wo 19/12 Zaaltraining U10 
Za 22/12 Kersttraining: kerstmutsen en kerstattributen mogen meegebracht 

worden, onze coaches verrassen de U6-ertjes. 
Zaaltraining 

U6 
 
U8 en U10 

24/12-
6/01 

Kerstvakantie:   
Vrolijk kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar 

 

Vr 4/01 Nieuwjaarsreceptie op AKC/LUMA voor alle jeugdleden en hun ouders 
Zie aparte info in de flitsen 

Alle feestneuzen die 
inschreven 

Za 5/01 Zaaltraining 
Wedstrijd U10 AKC/LUMA -Minerva: 10u20 in Kerkske (9u55 aanwezig) 

U6, U8 
U10 

Wo 9/01 Zaaltraining U10 

wie leeftijd coachen 
U6 3, 4, 5 Anke (0486/16 92 25), Jessy (0474/84 77 60), Leen (0473/97 35 68), 

Amber (0499/43 94 50) en Aida (0475/85 44 66) 
U8 6 en 7 Yamina (0494/65 75 83), Imke (0479/60 13 88), Bert (0474/92 49 45), 

Jens (0479/82 28 55) 
U10 8 en 9 Jana (0496/14 45 39), Shiara (0494/21 94 47), Vanja 0486/67 71 15) 
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Za 12/01 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Wo 16/01 Zaaltraining U10 
Za 19/01 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Spartacus-AKC/Luma om 13u30 in sporthal Kiel 
U6en U10 
U8 

Wo 30/01 Zaaltraining U10 
Za 2/02 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Scaldis-AKC/Luma om 11u00 sporthal Wilrijkse pleinen 
Wedstrijd U10 Leuven-AKC/Luma: 15u20 in Sportoase (14u45 aanwezig) 

U6 
U8 
U10 

Wo 6/02 Zaaltraining U10 
Za 9/02 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Woe13/02 Zaaltraining U10 
Za 16/02 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 Catba-AKC/Luma om 16u00 zaal Ertbrugge 
U6 en U10 
U8 

Wo 20/02 Zaaltraining U10 
Za 23/02 Zaaltraining U6, U8 en U10 
Wo27/02 Zaaltraining  U10 
Za 2/03 Zaaltraining 

Wedstrijd U8 AKC/Luma-Scaldis om 13u00 in zaal Kerkske 
U6 en U10 
U8 

4 –10/03 Krokusvakantie: geen training  U10 
Za 9/03 Carnaval op AKC/LUMA voor allen van 2 tot 12 jaar, (ov)zie aparte info 

in de flitsen 
U6, U8, U10 en U12 

 
…en dan keren we terug naar het hopelijk zonnige AKC/LUMA-terrein…JIEPIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Winterachtige en sportieve groet namens alle coaches: Anke, Jessy, Leen, Amber, Aida, Jens, Imke, Bert, Yamina, 
Vanja en Jana, Agnes 
 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 15 december 2018 

Speelgelegenheid U8 
U8: 13u00: AKC/Luma – Spartacus  
De Backer Noa, Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Lowyck Emmi, Mertens Sam, Rampaert Iebe,  
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Van Hoof Ferre, Verholen Jarri 
Bijeenkomst: 12u30 in de zaal Jeugdleiders: Yamina, Imke, Jens, Bert 
Zaal Kerkske te Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne  

 
 

Speelgelegenheid U10 
U10: 10u20: AKC/Luma – Rijko 
Buloo Emma, Cheraa Noor, De Backer Cleo, Duyck Pixie, Huyben Nette, Van Hove Amy 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Van Mieghem Fin en Sepp 
Bijeenkomst: 9u55 in de zaal Jeugdleiders: Jana, Shiara en Vanja 
Zaal Kerkske te Merksemsesteenweg 36, 2100 Deurne  (plannetje: zie U8) 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 11 

Competitie 
14u15: Topleague U19: Kwik U19 - AKC/Luma U19 A 
Denie Amber, Denie Eline, Nevejans Chaya, Remeysen Rubi, Wellens Famke 
Amorgaste Kian, De Ryck Raf, Huppertz Lars, Huybrechts Demy, Van Camp Loran 
Bijeenkomst: 13u15 in de zaal Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 
16u15: Topleaque U16: Scaldis U16 - AKC/Luma U16 A 
De Backer Zoë, De Ryck Lotte, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Santos Junior Lisa, Van Nimmen Femke 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Van Bouwel Kyan, Van Camp Luwis, Verholen Vinnie 
Bijeenkomst: 15u15 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Sportcentrum Wilrijkse Pleinen - Antwerpen, Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen 

 
15u00: Promoleague U14 B: Spartacus/NDN U14 – Verde U14 A 
Belbettah Yasmine, De Groof Celine, Fabri Lenthe, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Van Hecke Kytana, Van 
Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Ceelen Lowie, Gils Dean, Ivens Izaak, Van Alstein Lucas, Van Camp Kamiel 
Bijeenkomst: 14u00 in de zaal Jeugdleiders: Bjorn en Geert 
Sporthal Kiel - Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 2, 2020 Antwerpen 
 
14u30: Promoleague U19 A: Scaldis U19 - AKC/Luma U19 B 
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley 
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 13u30 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Sportcentrum Wilrijkse Pleinen - Antwerpen, Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen 
 
 
 
 
 
 

Zondag 16 december 2018 

Competitie 
11u45: Promoleague U16 A: Ganda U16 A - AKC/Luma B U16 B 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 10u45 in de zaal Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Zaal Hekers, Terlinden 29 , 9052 Zwijnaarde 

 
14u15: Promoleague U12 A: Scaldis U12 - AKC/Luma U12 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 13u15 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
Sportcentrum Wilrijkse Pleinen - Antwerpen, Vogelzanglaan 6, 2020 Antwerpen 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U12 
 
Boeckenberg - AKC/Luma : 3 - 3 
We stonden weer voor een lastige match, maar er was ook hoop want na vorige week weten we dat jullie veel 
kunnen. Extra motivatie was er ook, alleen al om vriend Lucas een hart onder de riem te steken. We speelden 
alweer een mooie wedstrijd ... ik zie zoveel verandering, jullie worden week na week sterker zowel als groep als 
individueel. Toch even een extra pluim naar Marie ... onzeker, schuchter maar vandaag een goeie wedstrijd 
gespeeld, leuk om te zien.. 
Nu is het belangrijk om te blijven trainen, hard te werken en ervoor blijven gaan. 
Ook al zijn jullie speelvogels ... jullie groeien door als groep: samen dezelfde stappen vooruit zetten... doe zo verder. 
Debby & Kim ... deze bengels hebben jullie vast al veel  grijze haren bezorgd, maar als je nu ziet hoe ze spelen ... 
koop je toch met plezier ne kleurenshampoo =) 
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Verdediging=> We begonnen net zoals vorige week geconcentreerd aan de match. Verdedigend was het zelfs beter 
dan vorige week. Boeckenberg kreeg weinig kansen ... heel weinig kansen en dat was enkel en alleen aan onze 
verdediging te danken. Zowel 1ste als 2de helft prima 
 
Uitverdedigen & uitwerken=> kort erbij, buiken intrekken 😉 en armen hoog ... het lukte vandaag prima. 
Boeckenberg had het lastig met onze druk. Als we de bal onderschept hadden, speelden we geduldig, soms met een 
risicopasje maar weinig verloren passen. Op die manier kregen we de kans om veel aan te vallen. 
Passen => ook deze waren veel beter dan vorige week, toen hoge passen & veel te lang onderweg, maar vandaag 
veel beter en dat maakt het korfballen gemakkelijker. 
 
Aanval => we zagen mooie kansen, er werd ook van ver (soms iets te ver) gegooid waardoor we het Boeckenberg 
lastig konden maken MAAR in aanval maken we het onszelf lastig door niet te scoren ... we krijgen kansen, 
kunnen van ver gooien maar heel vaak net niet. 
 
Het blijf een werkpunt, het blijft belangrijk om onze koppies erbij te houden in aanval en durf te denken “die zit”  
 
1ste helft 2de helft 
0-1 inloper Youna 1-3 shot Jarri 
0-2 shot Youna 2-3 inloper 
1-2 inloper 3-3 inloper 
 
Volgende week ben ik er niet .. wie neemt het verslag dan voor zijn/haar rekening?  Mama’s en  papa’s ik reken op 
jullie 
 
Groetjes 

Vicky 
 

U16 A 
 
Boeckenberg - AKC/Luma  :  10 - 27  (4 - 13) 
(doelpunten/pogingen) 
Dames : Lotte 2/10 – Zoe 1/4 – Lisa 0/4 – Kadisha 3/6 (Femke 1/4 – Nina 3/7) 
Heren : Renzo 6/19 – Brend 3/9 – Luwis 1/14 – Ernst 5/24 (Kyan 0/6 – Vinnie 2/8) 
 
Weekendje voor AKC tegen de panters. Leuke zaal en leuke omgeving om wat te ballen. BKC heeft een degelijke 
ploeg met enkele talenten in maar zeker langs jongens kant nog wat frêle om tegen onze bonken op te kunnen. Zij 
spelen goed korfbal en zijn gevaarlijk als je ze laat staan en dat hebben ze ook bewezen met hun 10 doelpunten. 
Wij schoten aan 24% wat iets minder is dan de afgelopen weken, maar zeker niet slecht. Na opnieuw een heel 
ruime overwinning lijkt het wat op muggenzifterij maar dat is het helemaal niet want werkpunten genoeg. 
Opnieuw stelden we een slechte passing vast waardoor we de bal steeds verkeerd toegespeeld krijgen. Tegen de 
huidige tegenstrevers is dat geen probleem want nu heb je nog tijd om te corrigeren maar op het moment dat we 
onder druk komen te staan …. Werk hier aan boys en girls en coach elkaar hierin. Telkens je een pas aan je voeten 
of ver buiten je schotzone krijgt, spreek je medespeler hierover aan, maak elkaar beter en steun elkaar hierin. Zo 
kan je samen evolueren. Wat me ook opviel in deze wedstrijd en dit voor de 1ste maal is het enorme verschil in 
schotkansen tussen de boys en girls. Er werd nu teveel vanuit de 1-1 situatie gespeeld waardoor de power van de 
boys het verschil maakte maar waardoor er te weinig naar de meisjes werd gekeken die soms rustig konden staan 
dromen in het achterveld zonder een bal te krijgen. Dit is niet de bedoeling. Uiteraard is het leuk om te scoren en 
tegen deze ploegen ga je altijd winnen in die 1 tegen 1 situatie, maar dit kan niet de bedoeling zijn. Let daarop in 
de volgende matchen. Bedoeling van J&J is een spel over 4 en de cijfers geven aan dat dit met jullie zeker te doen 
is. Afwerkingspercentages liggen voor beiden in dezelfde lijn en tot op heden is er niet echt een verschil in totale 
doelpunten … hou dit zo, dit maakt deze ploeg zo sterk. Jullie hebben een topploeg, laat dit elke week zien, werk 
aan die mindere punten en evolueer verder. Er komen nog wedstrijden aan waar jullie je volledige scala aan 
mogelijkheden nodig zullen hebben: Temse (zij winnen ruim van Vobako) en binnenkort tegen wat ploegen uit het 
Noorden. Blijf gefocust, blijf trainen maar deze week vooral veel succes met jullie examens. Nog een ietsje 
belangrijker dan dit leuke spelletje. 
 
Weekje zweten achter jullie boeken en volgende week knallen tegen de scaldianen om te ontspannen.  

DN 
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U16 B 
 
Rijko - AKC/Luma B : 6 - 9 
Midden in de examens een verplaatsing naar Rijkevorsel en dan nog op zondag is geen cadeau. Tellen we daarbij 
dat er enkelen snipverkouden zijn en we geen reservedame mee hebben, dan weet je niet hoe het gaat aflopen 
tegen het immer verrassende Rijko. Op het veld konden we een keer gelijk spelen, maar verloren we ook stevig. 
Onze spelers maakten echter snel duidelijk dat ze klaar waren voor deze klus.  
 

Aanval: Evi - Lotte - Matthias/Kian - Noah 
Verdediging: Albert - Jolien - Kia – Rune/Matthias 

 
0-1 shot Matthias met steun van Lotte 
0-2 inloper Noah met steun van Lotte 
0-3 shot Rune na pas van Albert 
0-4 shot Kia na pas van Albert 
RUST 
1-4 inloper heer Rijko 
2-4 shot heer Rijko 
3-4 korte kans heer Rijko 
3-5 shot Rune met steun van Jolien 
4-5 shot heer Rijko 
4-6 shot Matthias na pas van Evi 
5-6 inloper heer Rijko 
5-7 shot Albert met steun van Kia 
6-7 shot heer Rijko 
6-8 shot Noah na balrecuperatie 
6-9 shot Rune na pas van Albert 
 
Dames: Evi (0/0) - Jolien (0/0) - Kia (1/0) - Lotte (0/0) 
Heren: Albert (1/1) - Kian (0/0) - Matthias (2/1) - Noah (2/1) - Rune (3/3) 

 
We gingen zeer goed van start en konden de rust in gaan met een 0-4 voorsprong. Het is duidelijk dat deze vakken 
meer doeltreffende automatismen opleveren dan andere combinaties. Er werd sterk verdedigd en aanvallend 
waren we ook duidelijk de betere ploeg. Er werd reboundend en onderscheppend echt goed en slim gespeeld. De 2 
beste, anders zo gemakkelijk scorende, heren van Rijko konden in de eerste helft de mand niet vinden. Na de rust 
werden er enkele tactische wissels doorgevoerd door Rijko wat bij hen vruchten afwierp. Ze geraakten terug in de 
wedstrijd dankzij de teruggevonden shotkracht van één van hun heren, die goed was voor 4 van de 6 doelpunten. 
Ook al klampten ze aan, we kwamen nooit echt in de problemen en bleven rustig verder werken. Aan onze kant 
zaten er zeker meer doelpunten in. De bal raakte meer dan genoeg de mand, maar wilde er niet in. 
 
We staan op een mooie 2e plaats. Voorwaarts doet beter dankzij hun doelpuntensaldo, iets waar wij zeker ook nog 
aan moeten werken. Meer kansen nemen richting korf, ook aan dameskant. Zeker als we reboundend de 
bovenhand hebben, moet er meer naar de korf gegooid worden door iedereen, vooral als de tegenstander toch op 
afstand blijft. Dus blijven oefenen op training en durven in de wedstrijden! 

Linda 
 

U19 A2 
 
Rijko -AKC/Luma A2  
We gingen vol goede moed naar Rijko.  Na een iets mindere trainingsweek door examens wisten we nog steeds wat 
onze opdracht was.  Winnen tegen Rijko zodat we ongeslagen mee 1ste konden blijven.  Dit was zoals verwacht geen 
gemakkelijke opdracht tegen een fysiek heel sterk Rijko.  Zodra de match begon stonden we al 1-0 achter door een 
snelle vrijworp.  Hierdoor waren we vanaf het begin op achtervolgen aangewezen.  Gedurende de 1ste helft hadden 
we het zowel aanvallend als verdedigend heel moeilijk.  We blijven echter goed aansluiten tot 15 minuten voor tijd.  
Toen er een kloof van 4 doelpunten kwam verloren we de wedstrijd door te veel te klagen op de scheids.  Hierdoor 
kregen we ontzettend veel domme fouten en goals tegen.  Rijko was deze week echter gewoon sterker dan wij.  Dit 
moet je als ploeg kunnen toegeven. 
In afwezigheid van de vaste verslaggevers, verslag door  

Aaron 
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC/Luma heeft dit geld meer dan nodig! 
AKC/Luma 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 zestiende 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 ook dit jaar volgende keuzes voor: 
 Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
 Frangipanes (4 x 6 = 840 g) 
 Assortiment kokosrotsjes (2 x 400 g met of zonde chocolade = 800 g) 
 Krokante rolletjes of sigaretjes (8 x 100 g = 800 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 (chocoladecake 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/Luma een groot plezier mee. 
PS  

- Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd 
- 5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap. 
 

NIEUW: dit jaar kan je ook bestellen via Twizzit en meteen online betalen. Je zal een mailtje van ons krijgen 
als we je inschrijving en/of betaling ontvangen hebben. Gebruik hiervoor volgende link:  
https://login.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31 

 

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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