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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – PUTSE A: 22 – 18 
TOP HELFT EN FLOP HELFT 

 

Aanval:  Jari (5) – Lars (1) – Jade (3) – Jiska (2) 
Verdediging: Jarre (7) – Sayer  (2) – Maite (0) – Shiara (2) 
Ingevallen: Siebe (0) – Elke (0)  
Scheids:  Wensma - Elewaut 
 

1 1 - 0 Jiska schot  1 14 - 9 Seppe Geens inloop 
2 1 - 1 Arne Beeck schot 

 2 15 - 9 Sayer  schot 
4 1 - 2 Axel Van Genechten stip  4 15 - 10 Karen Naveld schot 
5 1 - 3 Seppe Geens schot  5 15 - 11 Kelly Naveld schot 
5 2 - 3 Lars schot 

 8 16 - 11 Jarre  schot 
7 3 - 3 Jari  stip  10 16 - 12 Amber Engels schot 
9 4 - 3 Shiara  schot  12 16 - 13 Arne Beeck vrijworp 
11 5 - 3 Jarre  schot 

 14 16 - 14 Arne Beeck schot 
13 6 - 3 Jade  inloop  16 16 - 15 Seppe Geens achter korf 
14 7 - 3 Jari  schot  17 17 - 15 Shiara  inloop 
15 8 - 3 Jarre  schot 

 20 18 - 15 Jari  stip 
16 9 - 3 Jarre  vrijworp  21 19 - 15 Jarre  schot 
16 9 - 4 Arne Beeck schot  23 19 - 16 Diete Hendrickx schot 
18 10 - 4 Jade  schot 

 23 20 - 16 Jari  schot 
18 10 - 5 Amber Engels schot  25 21 - 16 Jiska korte kans 
18 11 - 5 Jarre  schot  25 22 - 16 Sayer  schot 
19 11 - 6 Ruben Nicasy achter korf  25 22 - 17 Seppe Geens schot 
19 12 - 6 Jari  stip  25 22 - 18   schot 
22 12 - 7 Seppe Geens schot  
22 13 - 7 Jarre  schot  
24 13 - 8 Ruben Nicasy schot  
25 14 - 8 Jade  inloop    

Wat zou het nu weer worden? 
Na de ondermaatse prestaties tegen Kwik en Voorwaarts was er wat twijfel in de rangen geslopen. Kunnen we het 
nog wel? Zijn we wel in staat om een gooi naar de kruisfinales te doen? Kunnen we niet eens een paar wedstrijden 
achter elkaar winnend afsluiten? Feit was dat we er zeker niet alle vertrouwen in hadden dat we makkelijk 
zouden winnen tegen Putse. De Puttenaren hadden al degelijke wedstrijden neergezet en telkens met klein 
verschil de duimen moeten leggen, ook vorige week nog op Borgerhout/GW waar het maar kantje boordje was. 
Zouden onze spelers zich deze week herpakken en revancheren voor de nederlaag van vorige week of bleven ze in 
hetzelfde bedje ziek en kon er ook deze week geen behoorlijk afwerkingspercentage worden neergezet? 
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Matige start, uitstekende tussenspurt 
De eerste bal van Jiska was meteen een treffer en we dachten dat we ons vlotjes zouden herpakken. Niets was 
echter minder waar, Putse scoorde drie op een rij en stond plots met 1 – 3 aan de leiding, totaal tegen de gang van 
het spel in. 
Gelukkig konden we toen al constateren dat Jari aan een formidabele partij bezig was en dat er geen maat stond 
op zijn reboundoverwicht zowel in aanval als in verdediging. Onze lange speelde een fantastische partij en nam 
zijn team op sleeptouw. Samen met maatje Lars zette hij de bordjes gelijk en met treffers van Shiara, Jarre, Jade, 
een uitstekende Jade en twee van Jarre, die plots zijn schot had teruggevonden (7) ging het van 1 – 3 in één ruk 
naar 9 – 3. Die zes doelpunten verschil bleven op het bord tot aan de rust (14 – 8) en we dachten dat het game over 
was. Jarre scoorde uit alle hoeken, Jade was in vorm, Jari was heer en meester, Jiska trof raak, Shiara was weer 
alomtegenwoordig, Lars speelde met zijn tegenstrever en Maite deed het degelijk maar vond spijtig genoeg de 
mand niet. Niks dus dat ons deed veronderstellen dat het de tweede helft nog moeilijk zou worden… 
 
Zwakke tweede helft 
We scoorden de eerste 17 minuten van de tweede helft slechts 3 keer en lieten Putse op deze manier terug in de 
wedstrijd komen tot op 1 doelpunt. Gelukkig waren er toen Shiara en Jarre en onze beste man op het veld Jari die 
alle onheil konden bezweren en die er voor zorgden dat Putsen niet langszij kwam en dat we uiteindelijk tot nog 
vrij vlot wonnen ondanks dat we slechts 8 keer scoorden in de tweede helft. 
 
Zes op zes is noodzakelijk 
Twee op twee hebben we al maar we zullen ook de twee volgende partijen moeten winnen om de aansluiting met 
de top niet te verliezen. Volgende week krijgen we Meeuwen over de vloer en ondanks de nul punten doen we er 
best aan deze ploeg niet te onderschatten. Zij verloren zaterdag jl slechts in de slotseconden van Voorwaarts en 
sluiten de heenronde af met een 0 op 14, ze zullen er dus alles aan doen om die nul van het bord te spelen. Met de 
voorgaande wedstrijd tegen de Trekvogels in het achterhoofd weten we nu al dat weer niet makkelijk zal zijn. Ook 
de wedstrijd van de week nadien tegen Floriant moét gewonnen worden. We hebben momenteel in de eigen zaal 
drie keer verloren en slechts 1 keer gewonnen, dat moet binnen twee weken 3 – 3 zijn! 
 
Zestien punten niet voldoende 
Vorige seizoenen kwamen ploegen steeds toe met 16 punten om de kruisfinales te spelen, we denken dat dit in het 
aan gang zijnde seizoen niet voldoende zal zijn. We hebben na een halve competitie 8 punten en we staan zelfs niet 
in de top vier, er zal dus alles moeten aan gedaan worden om beter te doen en minimum 10 punten te halen, dan 
pas zijn we mathematisch zeker. 
 
Supporters talrijk aanwezig 
Kwik Indoor kleurde rood en wit, Bob was niet aanwezig, maar Pat nam vlekkeloos over. We hebben een bende 
enthousiaste en positief ingestelde supporters bezig gezien, die ook toen Putse terugkwam tot op het kleinste 
verschil, achter ons team bleven staan, prachtig, zo moet het. We gaan jullie de komende weken trouwens nog heel 
erg nodig hebben om ons naar de kruisfinales te loodsen 
 
De stand 
1. Borgerhout/GW 12 
2. Kwik en Voorwaarts 10 
4. Boeckenberg   9 
5. AKC/Luma   8 
6. Floriant   5 
7. Putse   2 
8. Meeuwen   0 
 
B-ploeg blijft het uitstekend doen 
Wie wel bijzonder makkelijk tot scoren komt is onze B-ploeg. Vorige week 31, nu weer 28, met mooi en attractief 
korfbal. Ze deden het ook deze week weer uitstekend en konden rekenen op een prachtige scheidsrechterlijke 
prestatie. Tom Goddefroy besloot om terug te gaan fluiten (hallelujah!) en deed het uitmuntend, we hebben hem op 
slechts weinig foutjes kunnen betrappen. Hopelijk stoot hij snel terug door naar de top, want dat is waar hij 
thuishoort. 
Ons B-team staat momenteel op een vierde plaats, maar mits het spel van de voorbije weken aan te houden zit 
hier veel en veel meer in. We zien ze nog een gooi doen naar de titel. 
 
Ook C-ploeg op koers 
De laatste ploeg die zondag jl aan de slag moest waren onze C-tjes en ook zij wisten, net als andere ploegen tegen 
Putse, te winnen. Door deze overwinning komen ze aan de leiding van het klassement en mits volhouden kunnen 
ze daar blijven.  

Pit 
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Spreuk van de weuk: 
Niemand iets op de mouw spellen, 

Gewoon  die 4de plaats veilig stellen !! 
 

Temse recreanten - AKC/Luma recreanten : 6-7 
 
Aanval : Guy - Pasquale - Christel – Liliane 
Verdediging : Karsten - Marc - Chrisje – Patricia 
Invallers : Jasper en Rob 
 
‘t Was lang geleden dat ik nog eens bij een wedstrijd van de recreanten aanwezig was, maar af en toe lukt het me 
toch om te gaan supporteren en tegelijk een verslagje te maken.  Tegen Temse zou het geen makkelijke wedstrijd 
worden, dat wisten we bij voorbaat. En de eerste helft van de eerste helft leek dat te bevestigen. Goeie aanvallen, 
maar afwerking altijd net niet, terwijl bij de tegenstrever de shotjes gemakkelijk binnenvielen.  Maar o wee, je 
mag het vel van de beer, enz, enz. De tweede helft van de eerste helft kwam AKC/Luma op gang en vielen de 
ballen door de korf : een inloper van Marc op steun van Patricia, een shot van Jasper, een kort shot van Karsten, 
een inloper van Liliane op steun van Guy en een korte kans van Guy, na een verdienstelijk shot van Christel. En 
zo was, aan het einde van de eerste helft, alles te herdoen : 5 - 5. 
De tweede helft zien we aanzienlijk minder goals, maar ja, recreanten spelen blijkbaar 35 + 30 minuten (de jeugd 
staat na de opwarming al puffend op het veld). Temse opent, maar Karsten brengt AKC/Luma terug langszij.  En 
vervolgens begint een zinderend en razend spannend slot van de wedstrijd, waar Rob uiteindelijk met een mooie 
inloper op rebound, het laken naar de kant van AKC/Luma trekt en Temse het nakijken geeft.  
Het was een leuke wedstrijd met goeie inzet van alle spelers en zo veel leuker nog met  winst in the pocket.  Het 
pintje (of meer) na de wedstrijd, smaakte eens zo goed.  

Sake 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
ZATERDAG 19 JANUARI 2019 

 

20u45: AKC/LUMA A – MEEUWEN A (Kwik Indoor) 

19u00: AKC/LUMA B – MEEUWEN B (Kwik Indoor) 

17u35: AKC/LUMA C – MEEUWEN C (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 20 JANUARI 2019 
 
 

17.15: BLAUW-WIT 2 - AKC/LUMA 2 (Boeckenberg Sportcenter) 
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 
 

18u30 : BLAUW WIT 3 - AKC/LUMA 3 (Boeckenberg Sportcenter) 
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 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 4 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEK 
 

Topleaque U16 AKC/LUMA U16 A PUTSE U16 A   22  7 
Promoleague U16 A AKC/LUMA U16 B VOBAKO U16 B 12  5 
Promoleague U12 A  AKC/LUMA U12 CATBA U12 5   5 
Promoleaque U19 A AKC/LUMA U19 B  RIVIERA/DEURNE  U19 A  11  12 
Topleague U19 AKC/LUMA U19 A PUTSE U19 A 16  13 
1STE GEW B MINERVA 2 AKC/LUMA 2 19  11 
TOPLEAGUE B AKC/LUMA B PUTSE B 28  14 
TOPLEAGUE A AKC/LUMA A PUTSE A 22  18 
TOPLEAGUE C AKC/LUMA C PUTSE C 11  10 
1STE GEW F TEMSE 3   AKC/LUMA 3   5  7 

 

 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEK 
 

26/01/2019 10:00 AKC/LUMA U12 AGO AALST U12 A Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 11:05 AKC/LUMA U16 B LEUVEN U16    Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 12:35 AKC/LUMA U16 A AGO AALST U16   Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 14:15 AKC/LUMA U19 B  LEUVEN U19 A Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 15:50 AKC/LUMA U19 A FLORIANT U19 Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 16:15 VERDE 2 AKC/LUMA 2 Antwerpen - Wilrijkse Pleinen 
26/01/2019 17:35 AKC/LUMA C FLORIANT C Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 19:00 AKC/LUMA B FLORIANT B Merksem - Kwik Indoor 
26/01/2019 20:45 AKC/LUMA A FLORIANT A Merksem - Kwik Indoor 
27/01/2019 9:00 FLORIANT AKC/LUMA 3   Merelbeke – Ter Wallen 
27/01/2019 12:45 VOORWAARTS U14 A SPARTACUS/NDN U14 Kontich – De Nachtegaal 

 
 

WAT WIJ VAN U VERWACHTEN 
 

ZATERDAG 19 JANUARI (KWIK INDOOR) 
 
 

Uur Thuis Uit Inkom Wie Tafel 1 Tafel 2 

11:05 AKC/LUMA U16 B VOORWAARTS U16 A    10u50 t/m 11u05 fam Noens Franky  Chris  

12:35 AKC/LUMA U12 FLORIANT U12 A   11u05 t/m 12u35 fam Wijckmans Franky  Chris  

14:15 AKC/LUMA U19 B  SIKOPI U19 12u35 t/m 14u15 fam Van Moorleghem Andreas  Chris  

15:50 AKC/LUMA U19 A TEMSE U19 A  14u15 t/m 15u40 fam Nevejans Sandra  Chris  

17:35 AKC/LUMA C MEEUWEN C 15u40 t/m 17u25 fam Dirkx Marc    

19:00 AKC/LUMA B MEEUWEN B 17u25 t/m 19u fam De Maeyer Martine  Chris  

20:45 AKC/LUMA A MEEUWEN A 19u t/m einde 1e helft Frensch + Van den Dycke Martine  Chris 

 
Uur Thuis Uit Schot Filmen Scouting Vegen Club Goals Micro 
14:15 AKC/LUMA U19 B  SIKOPI U19 Serge            
15:50 AKC/LUMA U19 A TEMSE U19 A  Bert            
19:00 AKC/LUMA B MEEUWEN B Marc            
20:45 AKC/LUMA A MEEUWEN A ??? Zoë en Hanne Jana Rudy Kurt Pit Ben 
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BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
We waren zaterdag getuige van de Europacupfinale tussen Boeckenberg en TOP Solar Compleet. Waarom dit 
evenement moest doorgaan in Kortrijk daar hebben we geen zicht op, feit is dat quasi geen neutrale toeschouwers 
naar het verre Kortrijk waren afgezakt. De wedstrijd duurde juist geteld 4 minuten, Boeckenberg stond toen even 
op een 4 – 2 voorsprong, maar na het eerste kwart van tien minuten stond er al een 4 – 10 voor de Nederlanders op 
het bord en was de wedstrijd (die er nooit een was) al gespeeld. Waarom er nu weer plots in 4 kwarten van 10 
minuten wordt gespeeld in plaats van de gebruikelijke 50 minuten is ons ook een compleet raadsel. De 
poulewedstrijden duurden trouwens maar 4 x 8 minuten (of een dik half uurtje) en dan zijn er natuurlijk wel 
verrassingen mogelijk, dat mocht Boeckenberg bij zijn eerste wedstrijd trouwens ondervinden toen ze pas in de 
laatste minuut met een stip voorbij Trojans (Engeland) gingen, nadat deze ploeg zelf twee stippen had gemist… 
Het werd een leuk dagje Kortrijk maar de 15 euro was spijtig genoeg weggegooid geld, we hadden de Panters graag 
langer in de wedstrijd gezien. De wedstrijd die al zeer snel in een definitieve plooi lag verwaterde helemaal toen 
beide teams op 9 minuten voor tijd hun B-achttal op het plein zette. 
Zaterdag hielden de U16A alweer schotoefeningen en wonnen met liefst 22 – 7, terwijl ook de U16B de baas bleven 
over Vobako. Op zondag speelden de U12 een mooie wedsrijd en haalden en gelijkspel tegen Catba. De U19B 
kwamen net iets tekort tegen Ri4A/Deurne en ondanks de bijzonder schotvaardige Zoe moesten ze berusten in een 
nederlaag met het kleinste verschil. De U19A herpakten zich na de vorige twee zwakke wedstrijden en namen de 
maat van een veel te agressief Putse, spelers onderuit duwen bij een inlooppoging en bij een rebound is absoluut 
not done, de gele kaarten waren dan ook niet meer dan terecht. Dankzij deze overwinning blijven we mee 
bovenaan draaien en houden we onze kansen op de kruisfinales gaaf. Bij de gewestelijken een dikke nederlaag 
voor AKC/Luma 2 waar het zelfs met een combinatie van twee ploegen moeilijk blijkt om 4 heren bij elkaar te 
krijgen en eindelijk nog eens een zege van AKC/Luma 3 tegen Temse. 
Volgende week opnieuw een thuiswedstrijd in Kwik Indoor en een ganse zaterdag leute en ambiance in Merksem. 
Er staan enkele belangrijke wedstrijden op het programma dus we willen graag ons rood legioen verzoeken om 
massaal aanwezig te zijn. 

Pit 
2. LOTTO 
Nummer: 12 
Winnaars: Sayer Jobe en Jackie Verlaak 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Jade Van Mieghem, Monique Vleminckx en Muriel Cooreman 
Bedrag: € 33.45 
 

4. NIEUWE LEDEN 
 Eris Kurti - Luit. K. Caluwaertstraat 52 - 2160 Wommelgem (°09-07-2007) U12 

Veel korfbalplezier! 
Martine 

 

5. LIDGELDEN 
Lidgelden dienen uiterlijk op 28 januari a.s. op onze rekening te staan. Betalingen via Twizzit: de link kan je 
vinden in de e-mail die je vorige maandag kreeg toegestuurd van Chris Van Riet. 
Alle domiciliëringen vervallen, je moet ze niet zelf opzeggen, dat doet AKC/Luma zelf. 
We vragen dus aan ALLE leden om zelf te betalen, liefst online via Twizzit. 

Chris en Pit 
 

6. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL SEIZOEN 2018-2019 
 

Volgend jaar staan volgende activiteiten op het programma: 
 Après Ski Party op vrijdag 29/3 
 AKC/Luma Rommelmarkt (Anneke Peeters) op 7/4 
 Dartstornooi (Jari en Pit) (zaterdag 4 mei  2018 in onze nieuwe chalet) 
 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 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 6 

7. 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 
 

8. 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 
 

9. 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 
 

 
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 
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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  
 
 

SPONSORS KUNSTGRASVELDEN AKC/LUMA 
 

Luc Vingerhoedt (Luma) Ebe Cordon 
Familie Aerenhouts-Laeremans Charlotte Bocxstael 
Jos Duchesne Steffi Peeters en Wim Harrus 
Familie Duchesne en Partners Van Harneveldt Robert, Yve en Marina 
Familie Palinckx-Verhoeven Paula Verwimp 
Agidens Paul Boudiny 
François Peire Yvonne Duchesne 
Frank Wilms Sepp Van Mieghem 
Jef Windels Finn Van Mieghem 
Ronny Remeysen Jade Van Mieghem 
Sandra Kegeleers Sigrid Traets 
Demets Sven Van Mieghem 
Max Bedeer Gerard Van Mieghem 
Sam Bedeer Van den Berg-de Boer Franky en Georgette 
Brooklyn De Maeyer Lara Grasso 
Agnes de Boer Karel Bastiaensen 
Lin de Meester Heirman Lias en Liz 
Fen de Meester Elke Vanherck 
Kurt en Debby de Meester-Everaert Yacine Vanherck 
Driesen-Van Peteghem Katrien Bocxstael 
Dewinter-Hufkens Yari Vervoort 
Anneke Peeters Familie Rudy en Christel Peeters 
AKC 3 Familie Benny Noens 
Uit sympathie Sven Hardies 
Nancy de Boer Ernst Davidts 
Kevin Van den Berg restaurant kern 
Rita Van Steenbergen Noah Horemans 
Frank en Paula D'Hooge-Verwimp Elke Vanherck - oorbellen 
Thore Cordon Hardies Danny 

€ 30 097,17 
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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 
 

Nieuw lid 
 
 
 
 
Wij zijn zeer verheugd dat we deze week een nieuw lid mogen begroeten bij onze vereniging. Eris 
Kurti komt onze U12-ploeg versterken. Hartemijk welkom Eris en veel plezier bij AKC/Luma. 
 
 
 
 

Berichtjes 
1. Belangrijke data 
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 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 

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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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 19 januari 2019 

Speelgelegenheid U8 
U8: 13u30: Spartacus - 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: 13u00 in de zaal Jeugdleiders: Yamina, Imke, Jens, Bert 
Sporthal Kiel - Antwerpen, Emiel Vloorsstraat 2, 2020 Antwerpen 

  
 

Competitie 
11u05: Promoleague U16 A: AKC/Luma B U16 B – Voorwaarts U16 A 
Audenaert Lotte, Colin Kia, Noens Jolien, Van Tilburg Milla, Wijckmans Evi 
Cambre Matthias, Horemans Noah, Lauwers Rune, Storchillo Albert, Van den Berg Kian 
Bijeenkomst: 10u05 in de zaal Jeugdleiders: Kevin en Sayer 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 
 

12u35: Promoleague U12 A: AKC/Luma U12 – Floriant U12 A 
Aarts Marie, Ceelen Ella, De Meester Fen, Noens Lisa, Schellens Rifa, Somers Youna 
Demets Matthias, Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Smits Seth, Verholen Jarri  
Bijeenkomst: 11u45 in de zaal Jeugdleiders: Debby en Kim 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 
 

14u15: Promoleague U19 A: AKC/Luma U19 B – Sikopi U19 
De Boeck Vaja, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoë, Van Loon Elise, Van Moorleghem Charlotte, Vanhee Hayley 
Duyck Yaro, Ludecke Matti, Mertens Peter, Simoen Brend, Van der Taelen Scott, Van Tilburg Kasper 
Bijeenkomst: 13u15 in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Eddy 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 
 

15u00: Promoleague U14 B: Spartacus/NDN*AKC/Luma U14 – Leuven 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 
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15u50: Topleague U19: AKC/Luma U19 A – Temse 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: 14u50 in de zaal Jeugdleiders: Nick, Chris en Kenny 
Merksem Kwik-Indoor Fortsteenweg 111, 2170 Merksem 

 

Zondag 20 januari 2019 

Competitie 
10u30: Topleaque U16: ASKC U16 A - 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: 9u30 in de zaal Jeugdleiders: Jan en Jarre 
Zaal Vordenstein: Vordensteinstraat 76, 2900 Schoten 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U10 
 
Boeckenberg - AKC/Luma : 2 - 13 
Sepp (3) - Finn (3) - Ebe (1) - Nette (2) - Amy (1) - Lisa (2) -  Kasper (1) 
Kwik - AKC/Luma : 0 - 20 
Sepp (7) - Finn (2) - Ebe (2) - Yilan (3) - Nette (2) - Amy (2) - Jasper (1) - kasper (1) 
AKC/Luma – Leuven : 26 -   8 
Sepp (4) - Finn (5) - Ebe (5) - Amy (5) - Yilan (4) - Jasper A (1) - Noor (2) 
Vandaag speelden we met alle kindjes samen door mekaar. De weg naar de mand werd weer vlot gevonden.  
AKC/Luma - ASKC : 9  - 6 en 10 - 11 
Sepp (3) - Finn (1) - Yilan (2) - Noor (1) - Cleo (1) - Amy (2) 
 
Hier speelden onze U10-en 2 wedstrijdjes. Eerst kwamen de youngsters aan bod en die wonnen met 9-6. 
2de wedstrijd was tussen onze oudere kids van de 2 ploegen. Een tegenstander van formaat eindelijk tussen de 
lijnen. Zeer vinnige snelle heren ook aan ASKC kant. Een ploegje met veel korfbalintelligentie. Omdat de vorige 
wedstrijden misschien wat te makkelijk werden gewonnen, duurde het even vooraleer we in ons ritme kwamen. 
Uiteindelijk hadden we heel veel kansen en had onzen Ebe een absolute pechdag en wilde geen enkele doorloper of 
shot de mand in. Iets wat we niet gewoon zijn van hem. Het was een wedstrijdje dat alle kanten op kon maar 
ASKC trok aan het langste eind. Kan gebeuren!  
 
AKC/Luma – Minerva : 34 - 2 
Sepp en Ebe maakten samen 17 goals en ik denk dat iedereen zijn goaltje wel meepikte..  
Putse – AKC/Luma :  2 - 7 (youngsters)  
Putse -  AKC/Luma : 0 - 9  
(dank aan Jana en de bankzitters om alle doelpunten te noteren tijdens alle wedstrijden) 
 
De U10: 
Het is wel duidelijk dat onze huidige U10 tjes over heel wat talent beschikken. Scorend vermogen, snelheid en 
ongelofelijk veel power en lengte. 
Onze tegenstanders mogen vaak blij zijn dat de bal van verdediging naar aanval gaat. Meestal staan er enkele 
torens en vinnige knapen te wachten om de bal te onderscheppen.  
Koppel hier nog de know how en gedrevenheid van onze coaches aan en we hebben een perfect geheel.  Makkelijk 
is het niet altijd voor de coaches want soms zijn we met 15 kinderen voor de wedstrijdjes en de week erna met 9.  
Als je ziet hoe velen onder hen weer stappen hebben gemaakt, kan dit in de toekomst alleen maar zijn vruchten 
afwerpen.  
Ook wanneer teams zoals Boeckenberg en Kwik, die meestal een goede jeugdlichting hebben, makkelijk opzij 
worden gezet, is dit alleen maar positief.  
Wanneer we tegen moeilijkere tegenstanders spelen, kunnen we zien dat we nog heel wat groei- en leermarge 
hebben dus daarom is het belangrijk altijd 100% op training er voor te gaan en vooral zeker belangrijk om te 
komen trainen...  Hoe meer men samen speelt (ook op training), hoe beter men elkaar leert kennen tussen de 
lijnen. 

Sven 
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U12 
     
AKC/Luma - Catba : 5  -5 
A: Jarri, Matthias/Lucas, Marie/Rifa, Lisa 
V: Seth, Lucas/Mitch, Fenn, Youna 
R: Mitch en Rifa 
 
Het was vandaag vroeg opstaan, om 8u45 samenkomen.  En om 9u30 begon de wedstrijd.  In de 1ste helft werden er 
vaak foute/ slechte passen gegeven.  Omdat er niet gescoord werd langs beide kanten zagen we 2 hele 
zenuwachtige ploegen spelen.  Na 10 min begonnen jullie in de wedstrijd te komen en werd er gescoord. Jammer 
genoeg werd het snel 1-1.  En dit was eigenlijk de rest van de wedstrijd zo. Telkens we scoorden, maakte Catba 
gelijk  Even werd het spannend toen Catba voor stond.  Maar gelukkig bleven jullie in jezelf geloven.  Jullie 
hebben vandaag hele mooie acties laten zien, mooi samengespeeld. Marie, blijf gooien naar de korf.  Volgende week 
of de week nadien ga je zeker en vast je 1ste korf maken 😊.   
Gelukkig gaat het met Ella terug beter, hopelijk kan ze volgende week terug komen trainen.  Toppers, deze week 
goed trainen zodat jullie gaan knallen tegen Floriant volgende week. 
 
1-0 shot Matthias met steun van Jarri 
1-1 penalty dame 
2-1 inloper Seth na pas van Youna 
2-2 inloper heer 
RUST 
3-2 shot Lisa na pas van Jarri 
3-3 inloper heer 
3-4 knap shot heer 
4-4 shot Mitch 
4-5 shot heer 
5-5 inloper Lucas na pas van Lisa. 

Jolien (zus Lisa) 
 

U16 A 
 
AKC/Luma A – Putse A :  22 - 7  (10 - 5) 
(doelpunten/pogingen) 
Dames : Lotte 2/5 – Kadisha 4/13 - Lisa 1/5 – Zoe 2/9 (Nina 1/8 – Femke 1/1) 
Heren : Brend 1/9 – Ernst 6/21 – Vinnie 2/16 - Renzo 2/18 (Luwis 0/2 - Kyan) 
 
Weekendje tegen de geel blauwe garde uit Putse. Steeds een ploeg die ervoor gaat en waar je toch een beetje voor 
moet oppassen. Remember onze nipte winst op hun veld (12-10). Zou het nu ook zo stroef gaan ? In de beginfase 
gingen zij goed mee en konden redelijk lang aanklampen door hun inzet en door het feit dat wij teveel op zoek 
gingen naar de 1 tegen 1 situatie. Helemaal niet “ons” spelletje. Van zodra we de switch maakten, konden we 
rustig uitlopen. We scoorden terug aan een iets beter percentage m.n. 21% wat aanvaardbaar is, maar toch nog 
altijd beneden ons gemiddelde. Putse is natuurlijk niet de zwakste tegenstrever uit de reeks: ze staan op Herentals 
koers, dienen wel op te passen voor BKC, maar zoals het er nu uitziet zullen zij onze tegenstrever worden daar. Ik 
zag opnieuw een wedstrijd met verschillende gezichten. Soms swingend, soms te traag. Als we heel dynamisch 
spelen, veel bewegen en vooral veel op voorhand gaat het als een TGV. Als we statisch spelen, lijken we meer op 
een boemeltrein. Die komt er ook, maar het is niet diegene die je wil nemen. Denk eraan boys en girls werkpunten 
genoeg. Maak jezelf beter en doe dit voor je eigen korfbaltoekomst. Gaat het wat gemakkelijk, denk dan daaraan 
want op een gegeven moment kom je in de moeilijkheden en zul je die extra stap nodig hebben, die extra beweging, 
dat sneller schot, die ballijn verdediging, …. 
 
We zijn nu halfweg de zaal. We scoren gemiddeld meer dan 26 doelpunten per wedstrijd met een afwerking van 
iets meer dan 22%. Niet slecht 😊. Streefdoel blijft die 25% en dat doelpuntensaldo moeten we kunnen vast 
houden wat wil zeggen een 375 doelpunten tijdens deze zaalcompetitie en een doelsaldo van 250. Uitdaging 
aannemen zou ik zeggen.  
Dit ga je alleen maar kunnen halen als jullie er blijven voor werken, voor elkaar spelen en elkaar beter maken en 
dan zullen deze topcijfers werkelijkheid worden. Ben benieuwd. 
Volgende week een eerste toetsing tegen de Schotenaars van ASKC. 
Succes.   

DN 
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U16 B 
  
AKC/Luma B – Vobako B : 12-5 
Exact een jaar geleden beleefden we met een hele grote AKC-bende een waanzinnig korfbalweekend in Barcelona. 
Ik denk er nog graag aan terug en hoop het in de toekomst opnieuw te kunnen meemaken. Hopelijk zien we dit 
weekend een wederopstanding van onze kern, want ook Portugal is wel een aanlokkelijke eindbestemming. 😊 
Dit gezegd zijnde, even naar de orde van de dag. Na twee keer verliezen in de voorronde van de veldcompetitie, zij 
het wel telkens in een zwakkere opstelling, hoopten we vandaag beter te kunnen doen tegen Vobako B. En dat 
deden we. De aanhoudende afwezigheid van Milla en de recente kwetsuur van Jolien werden deze keer 
opgevangen door Femke en Kadisha van de U16 A, waarvoor dank. Gelukkig hield de knie van de jarige Jolien het 
de hele wedstrijd vol en moesten er geen kunstgrepen uitgevoerd worden aan dameskant. 
 
Aanval: Evi - Lotte – Kian/Matthias – Noah  
Verdediging: Albert – Jolien – Kia/Femke – Rune 
1-0 shot Noah na pas van Lotte 6-4 inloper heer Vobako 
2-0 shot Noah met steun van Evi 7-4 omdraaier Kia na pas van Rune 
3-0 shot Albert na pas van Kia 7-5 shot dame Vobako 
3-1 penalty na fout op dame Vobako 8-5 shot Kian met steun van Lotte 
4-1 inloper Lotte met steun van Noah 9-5 shot Matthias na pas van Evi 
5-1 inloper Noah met steun van Lotte 10-5 shot Rune uit rebound 
5-2 shot dame Vobako  11-5 vrijworp Rune na fout op Femke 
6-2 shot Kia na pas van Rune 12-5 penalty Noah na fout op Evi 
6-3 shot dame Vobako 
RUST 
 
Dames: Evi (0/1) - Femke (0/0) - Jolien (0/1) - Kia (2/0) - Lotte (1/2) 
Heren: Albert (1/1) - Kian (1/0) - Matthias (1/0) - Noah (4/0) - Rune (2/0) 
 
We zijn sterk aan de wedstrijd begonnen. We zagen in elk vak een ploeg op het veld staan. Er werd prima 
samengespeeld en er was duidelijk gretigheid aanwezig om te scoren en te winnen. Na een voorsprong van 5-1 
werd er door Vobako een time-out gevraagd, wat echter niet veel zoden aan de dijk bracht voor hen. Ze konden nog 
wel milderen tot 6-3, maar na de rust trapten we het gaspedaal verder in om uiteindelijk te winnen met 12-5. 
Toegegeven, Vobako had soms wel pech bij de afwerking, maar ook bij ons rolde de bal meermaals weer uit de korf. 
Onze tegenstander kon nog 21 keer de mand raken, en wij 35 keer. Zolang we boven de 30 blijven, zitten we 
aanvallend goed, maar er is duidelijk ruimte voor nog meer aanvallende acties. Blijven gooien is de boodschap! 
Zeker volgende week tegen Voorwaarts, onze rechtstreekse concurrent. Benieuwd wat we dan tegen hen kunnen 
realiseren. 

Linda 
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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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