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Het bestuursorgaan van AKC/Luma wenst 
alle leden en sympathisanten van onze 

vereniging prettige feestdagen. 
 

Wij nodigen al onze leden en hun familie 
hierbij uit op de nieuwjaarsreceptie  

op vrijdag 3 januari tussen 19 en 24 u. 
Inschrijven verplicht via Twizzit  

uiterlijk tegen 22/12/2019  
(als je niet bent ingeschreven kunnen we je geen hapjes en drankjes aanbieden!) 

 
 

 
 
 
 

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

  
Nummer 18                                  Jaargang  98                      16 december 2019 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 2 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – KWIK A: 18 – 14 
AKC/LUMA SLUIT 2019 AF MET BELANGRIJKE ZEGE 

 
Aanval:  Sayer (54 – Lars (3) – Maite (0) – Shari (0)  
Verdediging:  Siebe (4) – Jari (4) – Jiska (1) – Thalia (1) 
Scheidsrechters: Miguel Wensma – Thierry Van Goidsenhoven 
 
 

5 1 - 0 Lars vrijworp  1 9 - 9 Amber Wuyts schot 
6 2 - 0 Lars inloop  7 10 - 9 Thalia schot 
6 2 - 1 Tess Mathis schot  8 11 - 9 Siebe achter korf 

7 2 - 2 Stien Reyntjens schot  8 11 - 10 Axel De Pauw schot 
8 2 - 3 Cedric Schoumacker schot  8 12 - 10 Sayer achter korf 
11 3 - 3 Sayer schot  11 13 - 10 Jari stip 
12 3 - 4 Kane Gerlo inloop  12 14 - 10 Jiska schot 
14 4 - 4 Jari schot  14 14 - 11 Amber Wuyts achter korf 
16 5 - 4 Sayer stip  18 15 - 11 Sayer stip 
17 6 - 4 Lars schot  19 16 - 11 Jari schot 
18 7 - 4 Siebe schot  20 17 - 11 Siebe schot 
18 7 - 5 Kane Gerlo stip  20 17 - 12 Cedric Schoumacker schot 
20 7 - 6 Liesbeth Bollaert vrijworp  21 17 - 13 Axel De Pauw stip 
20 8 - 6 Sayer stip  22 18 - 13 Siebe schot 
21 9 - 6 Jari achter korf  25 18 - 14 Tess Mathis achter korf 
21 9 - 7 Tess Mathis schot  

      
25 9 - 8 Liesbeth Bollaert vrijworp  

 
 

We wisten bij voorbaat dat dit een bijzonder belangrijke wedstrijd zou worden in onze strijd V een 
kruisfinaleplaats. We stonden samen met Kwik op de vierde plaats (weliswaar met een wedstrijd minder gespeeld) 
en diegene die verloor zou de rol lossen. 
We kwamen aan de inworp met terug Shari in de ploeg ten koste van Brooklyn en we vroegen ons af of we het 
langs dameszijde deze keer niet te zwaar gingen krijgen tegen het sterke damesviertal van de Biekes. Daar zou 
volgens ons de sleutel kunnen liggen voor winst of verlies. Liesbet en Co uit de mand houden was dus de 
boodschap. 
 
Goede start, maar dan stopt het in de eerste helft 
We mochten onze sponsor, Luc Vingerhoedt, na een (té) lange periode nog eens begroeten en dan is het traditie dat 
hij de inworp voor zijn rekening neemt. In 90 % van de gevallen sluiten we ook winnend af als Lucske ingooit, we 
hadden er dus van bij aanvang alle vertrouwen in dat het ook deze keer weer zou goed komen. 
Er was eerst een verkenningsronde van 5 minuten waarbij beide ploegen alles raakten behalve de mand en we 
dachten dat het weer een wedstrijd ging worden zoals tegen Voorwaarts, gelukkig was dat uiteindelijk niet het 
geval. Eens Lars gerodeerd was speelde hij de Kwik-defensie op een hoopje en stond er al vlug een geruststellende 
2 – 0 op het scorebord via schot en inloop. Het was duidelijk dat zijn tegenstrever geen vat op hem had. Kwik had 
een antwoord klaar en binnen de minuut was alles te herdoen. Ze gingen er zelfs op en over maar een sterke Sayer 
stelde gelijk. 
Met een vier-op-een-rij van Jari, Sayer, Lars en Siebe gingen we vlotjes naar 7 – 4 en later met treffers van onze 
twee sterkhouders naar 9 – 6. En toen… zwegen opeens de AKC/Luma-kanonnen voor een hele poos. We kwamen 
de laatste vijf minuten niet meer tot scoren en Kwik kwam op het gemakje terug in de wedstrijd (9 – 8). 
 
Zwakke start, maar dan is er opeens het échte AKC/Luma 
Ook na rust bleven we liefst zeven minuten droog staan en kwamen de Kwikkers gelijk. Wanneer je liefst 12 
minuten niet scoort en je tegenstrever profiteert daar niet optimaal van weten we dat zij geen sterke prestatie 
hebben neergezet. Thalia brak de ban met een schot en we waren gelanceerd. Een uitstekend spelende Siebe 
bracht ons twee doelpunten voor, nog één keer krabbelde een bijwijlen zwak Kwik nog even terug, maar dan 
besloten onze heren, aangevuld met een verre en belangrijke treffer van Jiska in de laatste seconde van de 
schotklok, dat het genoeg was geweest, duwden het gaspedaal dieper in en het ging van 11 – 10 in één ruk door 
naar 17 – 11 en wedstrijd gespeeld, de rest was nog enkel voor de statistieken, de zege kwam niet meer in gevaar. 
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Schotpercentage niet op peil, verdediging uitstekend 
We kwamen aan slechts 18 % schotgemiddelde, niet écht om over naar huis te schrijven maar aanvaardbaar, onze 
verdediging stond er echter. Wanneer je slechts 14 doelpunten binnenkrijgt zullen er weinig ploegen kunnen 
winnen (uitzondering voor Voorwaarts, die daar zelfs twee keer in slaagden om met 14 – 12 en 14 – 13 te winnen 
van respectievelijk AKC/Luma en Borgerhout/GW). Dat wil zeggen dat je verdediging op punt staat en ook dat is 
een gave. Toegeven dat we het liever anders zouden zien en willen winnen met oogstrelend korfbal met een 
karrevracht aan doelpunten, maar als we de twee punten kunnen houden zijn we daar al meer dan tevreden mee. 
 
AKC/Luma heren sterker dan Kwik-dames 
Dat het gevaar bij de Biekes van hun dames moest komen is algemeen geweten. Onze dames kweten zich echter 
uitstekend van hun taak en lieten slechts 8 doelpunten toe. Vooral de verdediging van Jiska op Liesbet mocht 
gezien worden. Deze laatste scoorde slechts twee keer op vrijworp en kwam dus tot geen enkel speeldoelpunt. 
Knap girls! Bij ons moesten de heren de bovenhand nemen en dat gebeurde dan ook. Ons productief viertal dat op 
een uitstekende partij kan terugblikken scoorde er 16 en dat zijn er liefst 10 meer dan hun tegenstrevers. 
 
Supporters waren er deze keer 
Na de troosteloze wedstrijd van vorige week tegen Putse en de al even troosteloze bedoening tegen Voorwaarts de 
wedstrijd daarvoor was het hartverwarmend om deze keer te kunnen constateren dat de tribunes uitstekend 
gevuld waren. Zowel de Kwik- als de AKC/Luma-side waren ruimschoots aanwezig en hebben hun teams positief 
aangemoedigd. Dat dit supporteren altijd het spel ten goede komt hebben we zaterdag jl mogen constateren, dit 
was veruit de beste wedstrijd van onze drie thuiswedstrijden. 
 
Omdat er de volgende twee weken geen Flitsen verschijnen doen we nu al een warme oproep naar al onze 
supporters om op 4 januari zeker aanwezig te zijn in Sporthal Linkeroever om onze fanions te steunen in het 
belangrijke duel tegen Sikopi. Deze laatsten zijn goed bezig, werden vorige week slechts met twee doelpuntjes 
verschil geklopt door Floriant en namen nu de maat van Voorwaarts. Een gevaarlijke klant dus, niet te 
onderschatten en steun van onze aanhang is zeker nodig! 
 
Arbitraal duo niet altijd bij de les, wel consequent 
Nadat Miguel samen met Renske vorige week nog een goede wedstrijd floot was het nu andere kaas met Thierry 
aan zijn zijde. Het duo floot consequent, we kunnen ze zeker niet beschuldigen van enige partijdigheid, maar het 
was er dikwijls, langs beide kanten, redelijk ver naast wat er gefloten werd. Vooral bij de schotklokregel gingen 
beide heren een aantal keren in de fout. Bovendien is “lopen” volgens ons een regel die nog altijd in de reglementen 
staat, maar die wordt blijkbaar door alle scheidsrechters anders geïnterpreteerd. We geven het duo een nipte 
voldoende, maar we weten dat ze in het verleden al veel beter hebben gefloten. 
 
Stand 
We beëindigen het jaar 2019 dus met twee opeenvolgende overwinningen en doen een mooie zaak ik het 
klassement. We staan op een gedeelde tweede plaats met Floriant, weliswaar op 4 punten van leider Boeckenberg, 
maar met een wedstrijd minder gespeeld. Die inhaalwedstrijd op Floriant zal waarschijnlijk gespeeld worden op 
zaterdag 22 februari, we houden jullie op de hoogte. 
 
1. Boeckenberg  5 10 
2. AKC/Luma en Floriant 4   6 
4. Voorwaarts 5   5 
5. Kwik 5   4 
6. Putse 5   3 
7. Borgerhout/GW en Sikopi 5   2 
 
Mooie tweede plaats in de zaal, op het veld in de top vier met 4 punten voor op de vijfde en we zitten in de halve 
finale van de beker, we hebben al met slechtere resultaten het jaar afgesloten,. We willen onze kernspelers dan ook 
van harte feliciteren met de resultaten die ze dit seizoen al hebben neergezet, we gaan er niet moeilijk over doen, 
AKC/Luma A presteert boven onze verwachtingen en da’s mooi meegenomen. De “over-mijn-lijk-mentaliteit”, “we 
spelen voor wat we waard zijn”, werpt zijn vruchten af. Knap werk van Bo, Il, Mitch en onze spelersgroep! 
 
Ook AKC/Luma B op niveau 
Tegen het altijd sterke Kwik B-team zou het weer een dubbeltje op zijn kant worden, dat was al van voor aanvang 
duidelijk. De kwetsuur van Dennis was nog niet volledig hersteld en hij zat dus op de bank. Zonder onze 
smaakmaker zou het moeilijker worden, maar zij die op het plein stonden deden het gewoonweg schitterend. 
AKC/Luma stond de ganse wedstrijd op voorsprong, liet Kwik slechts enkele keren gelijk komen maar duwde dan 
iedere keer gepast door. 
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We zagen een kwikzilveren Demy schitteren onder en vooral achter de korf, hij maakte met zijn 3 op 3 van achter 
de korf mee het verschil, een raaftreffende Raf, die met enkele verre loeiers telkens weer voor de voorsprong 
zorgde (we zagen Rafke zelfs een vuist maken bij het scoren van zijn laatste treffer – nooit gezien 😊), een 
formidabele Levi, die zowel reboundend, verdedigend als afwerkend outstanding was en een Kevin waarop je 
huizen kan bouwen, zowel in verdediging als in aanval (wat een inzet kerel). 
 
Langs dameszijde was het moeilijk maar niet onmogelijk en onze girls bewezen dat ze er staan wanneer het nodig 
is. Met een onvoorstelbare trefzekere Ellen, die op de moeilijke momenten zonder rebound en met haar ogen toe de 
ballen binnen keilde, een uiterst secure Ruby, die nu ook de vrijworpen voor haar rekening neemt en die ook 
binnen gooit, een altijd geconcentreerde en bijzonder hardwerkende Alexia (wij zijn maar wat blij dat ze terug voor 
de spelvreugde bij AKC/Luma heeft gekozen) en de altijd alles gevende Brooklyn hadden we een subliem 
dameskwartet op het plein staan. Als het dan even moeilijk werd kwam Amber haar aangeboren kunstjes tonen 
om de zege veilig te stellen. Kortom een beer van een prestatie van ons team. 
Met nog een inhaalwedstrijd tegen Floriant tegoed staat AKC/Luma B op 1 puntje van de leidersplaats, ook hier 
dus een dikke proficiat aan gans het team. 
 
Om te besluiten 
We moesten dit seizoen het verlies van vier spelers opvangen en ik meen te mogen zeggen dat zij die de kans 
kregen die met beide handen hebben gegrepen en bewijzen dat AKC/Luma enorm veel kwaliteit in huis heeft. Als 
je dat verlies naadloos kan opvangen en met A en B meedraait aan de top ben je goed bezig en het doet ons deugd 
om dat te kunnen constateren. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk  
’t Was de laatste van ’19  

en we kunnen … positief vooruitzien !! 
 

WEDSTRIJDEN 4 – 5 JANUARI 2020 
 

ZATERDAG 4 JANUARI 2020 
 
 

20:00 u : SIKOPI A - AKC/LUMA A (Sporthal Linkeroever) 

18:15 u : SIKOPI B - AKC/LUMA B (Sporthal Linkeroever) 
Cortois Ellen - De Maeyer Brooklyn - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber  - Frensh Jiska - 
Leprince Shari - Remeysen Rubi – Wellens Famke 
De Ley Siebe – De Ryck Raf - De Vogelaere Dennis - Hardies Jari – Huppertz Lars – Huybrechts Demy - Jobe 
Sayer – Van Daele Kevin - Van den Dycke Levi  
 

16:45 u : SIKOPI C - AKC/LUMA C (Sporthal Linkeroever) 
Grootaert Yent’l - Merckx Jana – Peeters Steffi - Rottiers Jade - Sporen Niki - Vanherck Elke - Verlaak Kathleen 
Deloffer Jenthe – Dewinter Quinten - Duchesne Andreas - Harrus Wim - Mollet Simen – Van Herck Robbie – 
Verbruggen Pieter-Jan 
 

ZONDAG 5 JANUARI 2020 
 

12:45 u : SPARTACUS/NDN 2 - AKC/LUMA (Sporthal de Polder) 
Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin Sarah - Van Gullik Cindy - Van Wezemael Lynn  
Amorgaste Serge - Bedeer Sam - Benoy Yves - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Jassin Ben - Lauwers Bert - 
Mertens Nick - Mertens Thierry - Van Hoof Jens  
 

17:15 u : BORGERHOUT/GW 3 - AKC/LUMA 3 (Sporthal Plantin Moretus) 
Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten 
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND  
 

TOPLEAGUE A - ZAAL AKC/LUMA A KWIK A 18  14 
TOPLEAGUE B - ZAAL AKC/LUMA B KWIK B 22  20 
TOPLEAGUE C - ZAAL AKC/LUMA C KWIK C 14  6 
Topleague U12 - ZAAL AKC/LUMA U12 A VOBAKO U12 A 4  14 
Promoleague U12 B - ZAAL AKC/LUMA U12 B VOBAKO U12 B 5  5 
Promoleague U16 A - ZAAL AKC/LUMA U16 A SCALDIS U16  7  9 
Topleague U19 - ZAAL AKC/LUMA U19 A VOBAKO U19 A 17  19 
Promoleague U19 A -ZAAL AKC/LUMA U19 B SCALDIS U19  19  11 
Promoleague U14 A - ZAAL SPARTACUS/NDN U14 A  VOORWAARTS U14  16  9 
U14 Afd 2B - ZAAL SPARTACUS/NDN U14 B  RIJKO U14 C 13  3 
1STE GEW B - ZAAL AKC/LUMA 2 ASKC 2  19  9 
1STE GEW E - ZAAL AKC/LUMA 3 VOBAKO 3 4  14 

 
 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
Sportief 
Vorig wekend waren de laatste wedstrijden van 2019 te aanschouwen. Voor onze kern werd het een 
succesnummer: zowel AKC/Luma A als B wonnen hun uiterst belangrijke wedstrijden en blijven beiden mee voorin 
draaien op een tweede plaats. Eerst was er de uitstekende prestatie van onze B-ploeg, die met 22 – 20 de maat 
namen van Kwik en daarna was Kwik niet goed genoeg om het onze A-ploeg moeilijk te maken. Ook onze C-ploeg 
won van Kwik, we sluiten het jaar dus op een positieve manier af. 
Bij AKC/Luma 2 noteerden we een monsterzege tegen ASKC 2 en AKC/Luma 3 was niet opgewassen tegen een 
sterk Vobako 3. AKC/Luma 2 blijft ongeslagen alleen op kop, AKC/Luma 3 staat op de zesde plaats. 
 
Bij de jeugd moesten onze U12A berusten in een 4 – 14 nederlaag tegen het sterke Vobako en wisten onze U12 B-
tjes een gelijkspel neer te zetten tegen datzelfde Vobako. Bij de U19 A was er een eerste nederlaag te noteren 
tegen Vobako vanwege het feit dat enkele van onze toppers niet thuis gaven en wisten onze U19 B te winnen van 
Scaldis, zij blijven hiermee zonder puntenverlies op kop van het klassement, knap hoor! Onze U16A kregen een 
nederlaag aangesmeerd van Scaldis maar blijven nog net in de top drie. 
Onze U14A wonnen makkelijk en blijven op kop, de U14B wonnen eveneens makkelijk en blijven met een 
wedstrijd minder gespeeld op de vierde plaats, met optie om mits winst van de inhaalwedstrijd op 1 puntje van de 
leider te komen…  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Hierbij nog een warme oproep aan al onze leden om te komen opdagen op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 
3/1/2020 om 19 u in onze chalet. Inschrijven via Twizzit is wel verplicht! 
 
Flitsen 
De twee volgende weken zijn er geen wedstrijden en dus ook geen Flitsen, alle info voor het weekend van 3 en 4 
januari vind je dus al in deze Flitsen.  

Pit 
2. LOTTO 
Nummer: 35 
Winnaars: Patrick de Prins en Kim Boudiny 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaars: Elke Vanherck en Marina Vandeleur 
Bedrag: €15,15. 
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4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 
 

Rally gedurende het ganse seizoen 
Sven zal terug een rally door Antwerpen organiseren (deze keer langs de kant van ’t Eilandje) die je kan doen 
tussen september 2019 en juni 2020. Voor een boekje rekenen we opnieuw 25 euro en je doet de rally wanneer je 
wil. Je kan inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/5bb86189252998e612c3b9c80d3bc739 
Boekjes afhalen en betalen kan bij Sven Van Mieghem.  
Afspreken met Sven via gsm 0486126761 of svensid@hotmail.com of ter plaatse bij Sven op AKC.  
 
 

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3/1/2020 – LAATSTE KANS 
Gratis maar vooraf inschrijven via Twizzit is noodzakelijk. Uiterlijk zaterdag 21/12! 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419 
 

Darts op zaterdag 22/2/2019 – ANDERE DATUM VOLGT 
Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks. 
Inschrijven via Twizzit https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1 
 

Tasting en gewestelijkenfuif (enkel eigen leden en familie) op donderdag 30/4/2020 
Omdat we dit seizoen geen bekerfinale moeten organiseren (die gaat door op Scaldis n.a.v. hun 100-jarig bestaan) 
kunnen we op de vooravond van 1 mei deze activiteit organiseren. We proberen voor de tasting de iets betere 
wijnen aan te bieden en serveren daarbij iets meer hoogstaande hapjes. Nadien een fuif uit de oude doos. 
Prijs: 15 euro 
Inschrijven via Twizzit (vanaf 1/1/2020) 
 

Eindeseizoensviering op zaterdag 6/6 
Waarschijnlijk gecombineerd met het Combitornooi dat we vorig jaar wegens omstandigheden dienden te 
schrappen. Net zoals vorig seizoen zal Kitty Palmaerts voor de barbecue zorgen, hiervoor zal je moeten inschrijven 
via Twizzit (vanaf 1/4/2020) 

 
5. 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. 
 
6. KALENDER RECREANTEN  

 zaterdag 18 januari:  16.00 uur: Rijko - AKC  (sporthal De Valk) 
 zaterdag 25 januari: tornooi in zaal in Kapellen (tss 15 en 20 uur) 
 ZONDAG 9 februari: 15.15 uur: Kapellen - AKC (zaal 't Kooike, Erbrandstraat, Kapellen) 
 zaterdag 22 februari:  16.00 uur:  Temse - AKC (Steendorp) 
 zaterdag 29 februauri: nationale recreanten indoor-dag (KBKB): zaal De MIXX, Herselt (tss 12 en 18 u) 

 
7. SPORTCHEQUES DEURNE AFGESCHAFT VANAF 2020 
We maken jullie er bij deze op attent dat de sportcheques van Deurne vanaf 2020 zijn afgeschaft. Het geld dat 
hiermee vrijkomt zal met een verdeelsleutel onder de sportverenigingen in Deurne worden verdeeld. 
 
8. GEEN FLITSEN VOLGENDE TWEE WEKEN 
De volgende twee weken zullen er geen Flitsen verschijnen, er zijn immers geen wedstrijden gepland. De 
eerstvolgende Flitsen zullen verschijnen op maandag 6 januari 2020. 
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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 
29/02/20: Carnaval 
07/03/2019: tweede koekjeslevering 
21-22-23/05/20: jeugduitstap 
6/06/20: Combitornooi (onder voorbehoud) 
22/08/20 of 29/08/20: Belfius-MMM-tornooi 
 
2. Koekjesverkoop  

Was je te laat voor onze eerste koekjesbestelling, geen paniek, op 7 maart leveren we een tweede keer. 
Bestellingen hiervoor moeten binnen zijn bij Carine Duchesne (C.Duchesne@telenet.be) ten laatste op 
zondagavond 23/02. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit via volgende link: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045 
. 
 

  
 

 
 
 
 
 
3 Supporterspakket  
Vanaf nu hebben wij supporterspakketten in de aanbieding. Schaf je zo een pakket aan en geniet van het 
supporteren voor al onze teams. Voor het volledige pakket betaal je slechts €10. Opbrengst gaat naar onze jeugd. 
DOEN, DOEN, DOEN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Handtashangers 
Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor slechts 
€7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.  
 
 
 

JEUGDFLITSEN 

schminkstick: €2 

klaphandje: €1,5 

toeter: €3,5 
kussen: €4,5 cheering-sticks: €1,5 
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5. AKC/Luma-kledij 
AKC/Luma-kledij kan terug besteld worden. Je kan T-shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, 
sportzakken, rugzakken, regenvestjes en handdoeken bestellen bij Anneke Van Peteghem op 
anneke_v_p@hotmail.com of via Twizzit: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53. 
Bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, extra 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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie leeftijd woensdag zaterdag coaches 
U6 3,4 en 5-jaar  14u00-15u00 Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 

60, Aida: 0475/85 44 66 
U8 6 en 7- jaar 18u30-19u30  

door Anke 
14u00-15u30 Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58 

79 53, Amber D: 0489/69 80 81 
U10 8 en 9- jaar 18u30-19u30 14u00-15u30 Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45 
  
ploeg wo za zaal uren kledij 
U6  X Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699 

2100 Deurne 
14u00 - 15u00 Turnpantoffels 

Shortje, T-shirt 
U8 
 

 
X 

X Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne 
Eveneens in Kerkske 

12u30 - 14u00 
17u45 - 18u45 

Sportkledij 
sportkledij 

U10  
X 

X Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne 
Eveneens in Kerkske 

14u00 - 15u30 
18u30 - 19u30 

Sportkledij 
sportkledij 

In deze zalen: geen cafetaria, wel kleedkamers. Wedstrijden voor U8 en U10 worden wekelijks apart in de 
jeugdflitsen vermeld, dus nakijken. Gelieve steeds 10 min. voor aanvang in de zaal aanwezig te zijn.  

datum wat Voor wie 
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Wo 18/12 zaaltraining U8 + U10 
Za 21/12 Zaaltraining U6, U8 + U10 
23/12-3/01 Kerstvakantie: geen trainingen, of coaches verwittigen zelf  
25/12 Vrolijk Kerstfeest aan alle leden en familie  
1/01 Gelukkig Nieuwjaar aan alle leden en familie  
Vr 3/01 Nieuwjaarsreceptie op AKC Inschrijven nodig  Leden + ouders  
Za 4/01 Eerste zaaltraining van het nieuwe jaar U6, U8 + U10 
Wo 8/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 11/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op ASKC U8 (13u00-14u30)-U10 thuis tegen ASKC om14u00 
U6 
U8+U10 

Wo 15/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 18/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op Hoevenen U8 (12u00-14u00) 
U6 + U10 
U8 

Wo 22 01 zaaltraining U8 + U10 
Za 25/01 Zaaltraining 

Wedstrijden op ASKC (13u00-16u00) 
U6+U8 
U10 

Wo 29/01 zaaltraining U8 + U10 
Za 1/02 Zaaltraining 

Thuiswedstrijd voor U8 (12u30-14u30) Uitwedstrijd voor U10 (zaal?) 
U6 
U8+U10 

Wo 5/02 zaaltraining U8 + U10 
Za 8/02 Zaaltraining 

Wedstrijden op Kwik U8 (uren?) 
U6 + U10 
U8 

Wo 12/02 zaaltraining U8 + U10 
Za 15/02 Zaaltraining 

Thuiswedstrijd U10, tegenstander nog niet gekend 
U6+U8 
U10 

Wo 19/02 zaaltraining U8 + U10 
Za 22/02 zaaltraining U6, U8 + U10 
24/02-1/03 Krokusvakantie  
Wo 26 /02 Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de zaal vrij is) U10? 
Za 29 /02 Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun 

lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen 
Alle kinderen 
van 2 tot 12 jaar 

Wo 4/03 Laatste woensdagzaaltraining  U8 + U10 
Za 7/03 Laatste zaterdagzaaltraining (ov) U6, U8 + U10 
En dan, ja, dan keren we terug om wekelijks op de hopelijk zonnige AKC-terreinen te trainen en te spelen, 
JJJIIIIEEEEEPPPPPIIIEEEEEE!!!!!!!!! 
 
Winterachtige en sportieve groeten namens alle coaches: Anke, Leen, Jessy, Aida, Jade, Priscilla, Maité, 
Valerie, Nick, Amber, Jens, Bert, Agnes 
 
 
 

Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 21 december 2019 
 

Competitie 
15u00: U16 Promoleague U16 A: Kwik B - AKC/Luma (zaal: Kwik Indoor) 
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian 
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Jan en Demy 
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
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15u20: U14 Afd 2B: Neerlandia B - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: sporthal Bourgoyen) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter 
Sporthal Bourgoyen: Driepikkelstraat 30, 9030 Mariakerke Telefoon: 09 227 33 22 

 

Zaterdag 4 januari 2020 
 

Competitie 
13u30: U19 Promoleague U19 A: Leuven A - AKC/Luma B (zaal: Sportoase Philipssite) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Amorgaste Kian, Daems Matts, De Prins Renzo, Fabri Brend, Mertens peter, Simoen Brend, Van Bouwel Kian, 
Van Camp Loran, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie 
De Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen 
Femke, Vanhee Hayley 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
Sportoase Philipssite Philipssite 6 , 3001 Leuven, Belgium 
 

15u00: U12 Topleague U12: Sikopi A - AKC/Luma A (zaal: sporthal Linkeroever) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Somers Yilan, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp 
Aarts Marie, Byloo Emma, Ceelen Ella, Cheraa Noor, De Backer Cleo, De Meester Fen, Lowyck Lisa, Schellens 
Rifa, Van Hove Amy, Vinck Floor 
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
Sporthal Linkeroever: Blancefoerlaan 183 , 2050 Antwerpen 
 
16u30: U14 Promoleague U14 A: Kwik A - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: Kwik Indoor) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter 
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
 

Zondag 5 januari 2020 
 

Competitie 
10u00: U14 Afd 2B: Hoevenen B - Spartacus/AKC/Luma B (zaal: sporthal Attenhoven) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Kurti Eris, Tielemans Dries, Van Alstein Lucas, Van Alstein Thibo, Van 
Camp Kamile, Van Hulle Aki, Verholen Jarri  
Abatouy Hanae, De Groof Celine, De Pooter Nienke, Geeraerts Noa, Hebberecht Mira, Nelen Fay, Noens Lisa, 
Somers Youna 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Kim, Geert en Pieter 
Sporthal Attenhoven Kerkstraat 87 , 2940 Stabroek, Belgium  
 
13u00: U12 Promoleague U12 B: Hoboken/Mercurius - AKC/Luma B (zaal: sporthal Sorghvliedt) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Cordon Ebe, Fierens Kasper, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Somers Yilan, Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp 
Aarts Marie, Byloo Emma, Ceelen Ella, Cheraa Noor, De Backer Cleo, De Meester Fen, Lowyck Lisa, Schellens 
Rifa, Van Hove Amy, Vinck Floor 
Bijeenkomst: een half uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Debby, Jana, Kenny, Marc 
Sporthal Sorghvliedt Krijgsbaan 20 , 2660 Hoboken 
 
 
 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 11 

14u15: U19 Promoleague U19 A: Temse A - AKC/Luma A (zaal: sporthal Temsica) 
In de loop van de week worden de spelers verwittigd in welk team ze zullen aantreden. 
Amorgaste Kian, Daems Matts, De Prins Renzo, Fabri Brend, Mertens peter, Simoen Brend, Van Bouwel Kian, 
Van Camp Loran, Van Camp Luwis, Van der Taelen Scott, Verholen Vinnie 
De Ryck Lotte, Denie Eline, Dierickx Hanne, Haghebaert Zoe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen 
Femke, Vanhee Hayley 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Bjorn, Robbie, Aaron en Eddy 
Sporthal Temsica: Gasthuisstraat 78 A, 9140 Temse, Belgium 

 
14u45: U16 Promoleague U16 A: Sikopi - AKC/Luma (zaal: sporthal Linkeroever) 
Cambre Matthias, Ceelen Lowie, Lauwers Rune, Storchilla Albert, Van den berg Kian 
Audenaert Lotte, Belbattah Yasmine, Fabri Lenthe, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 1 uur op voorhand klaar in de zaal jeugdleiders: Jan en Demy 
Sporthal Linkeroever: Blancefoerlaan 183 , 2050 Antwerpen 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U8 
 
Kwik, ASKC, Hoevenen en AKC/Luma 
Zaterdag speelden de U8 wedstrijden op Hoevenen tegen ASKC, Kwik en Hoevenen. De volgende spelertjes 
kwamen aan de inworp: 
Ploegje 1: Thore-Louiz-Sander-Pauline-Evi 
Ploegje 2: Lin-Louise-Lias-Bent 
Ploegje 3: Fien-Sam-Lukas-Bartosz-Ferre 
 
Voor ons eerste ploegje waren het 2 moeilijke matchen. De eerste helft was telkens wat zoeken, maar de tweede 
ging het steeds beter. We speelden goed samen en hoewel het moeilijk was, gingen we er steeds voor. Goed gedaan 
toppers! 
Ook de ploeg van Lin-Louise-Lias en Bent hebben het super gedaan! Hier en daar een inloper gescoord en zelfs een 
ver shot van Lin waar ze o zo trots op was. Knap werk allemaal! 
Ons derde ploegje heeft 2 keer vlot gewonnen en bijna allemaal slaagden ze erin een goaltje mee te pikken, knap! 5 
kampioenen van de achtervolging, onze tegenspelers hebben geen enkele goal kunnen maken omdat er altijd een 
snelle verdediger vlakbij was. Knap gedaan super U8! 
Komende week staan de laatste 2 trainingen van 2019 op het programma en dan rusten we even uit tijdens de 
kerstvakantie. 
Tot woensdag! 

Amber, Valerie, Nick en Maite 
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U12 A 
 
AKC/Luma - Vobako 
We hadden op voorhand al gezegd dat we tijdens deze wedstrijd op geen enkel moment naar de score zouden gaan 
kijken. Vobako is voor iedereen te sterk, en hun spelers hebben simpelweg veel meer kracht. 
Wil dat zeggen dat wij geen goede wedstrijd kunnen spelen? Absoluut niet! 
 
Wij hebben echt knappe aanvallen gehad waarin we alle 8 tot kansen kwamen, alleen scoort Vobako uit 6 kansen 6 
doelpunten en wij 1 in de eerste helft. We zijn met z'n allen blijven knokken en ook verdedigend liep het in de 2de 
helft al veel beter waardoor ze het moeilijker hadden.  
 
We zien ons ploegje week na week stappen zetten en ze blijven groeien. We zijn er van overtuigd dat we de 
komende periode zeker nog punten gaan pakken en daar gaan we verder naartoe werken! 
 

Jana en Debby 
 
 

U14  
 
SKK AKC/Luma  – Voorwaarts : 16 - 9 
De laatste wedstrijd voor onze U14 A ploeg in het jaar 2019 was tegen Voorwaarts. Een ploeg die aanvallend speelt 
en zich midden in het klassement bevindt. Onze toppers hebben in de zaal nog geen verlieswedstrijd opgetekend 
en prijken bovenaan het klassement. 
Vandaag iedereen aanwezig, de examens voor de meeste jongens en meisjes afgerond. Tijd voor de nodige 
ontspanning en focus op de wedstrijd. Iedereen op tijd aanwezig en na een stevige opwarming kunnen we eraan 
beginnen.  
In het aanvalsvak starten Lucas, Jarri, Fay en Hanae. De opwarming heeft geholpen want daar is een eerste flits 
van Lucas. Doorloopbal en 1-0. Blijkbaar was Voorwaarts ook goed opgewarmd want ze kunnen tegen scoren, en 1-
1. Vakken draaien en Youna, Lisa, Izaak en Thor komen in aanval. Verschillende goede aanvallen volgen op elkaar 
terwijl onze verdediging op punt staat. Na verschillende pogingen scoort Thor één van zijn korte kansjes. 
Vervolgens een schot op een afstand van Thor. (Hij heeft zijn dagje) Voorwaarts laat zich terug horen en het is 
duidelijk dat het vak dat nu in verdediging staat het moeilijk heeft met verdedigen. Daar is Fay echter die voor 
een 4-2 tussenstand zorgt. Uit een mooie aanval scoort Thor een korte kans en daarna nog een verre loeier. De 
rechtstreekse tegenstander van Thor laat nu ook van zich horen en scoort een inloper. We blijven mooie aanvallen 
opbouwen en rusten met een 7-3 voorsprong na een schot van Lucas. 
Prima eerste helft. We dienen echter te werken aan onze rebound want daar ligt Voorwaarts in boven. De 
concentratie moet op peil blijven in de tweede helft willen we de wedstrijd winnend afsluiten. Na enkele tips voor 
onze verdedigers vatten we de tweede helft aan. 
Voorwaarts heropent de  score met een inloper. Vervolgens neutraliseert Izaak de tegengoal, ook  met een inloper: 
8-4 voor de onzen. De wedstrijd gaat op hetzelfde ritme verder, na een goal van Lucas (schot) en een score van 
Voorwaarts is het 9-5. In de volgende sets scoort SKK/AKC altijd de eerste goal (Thor met een schot / Fay met een 
schot) waardoor de twee puntenkloof wordt behouden. Na een tussenspurt (Izaak, Thor, Lucas, Fay) staat het 15-7. 
Wedstrijd gespeeld dachten de onzen, maar Voorwaarts kan nog tweemaal tegenscoren. Om de wedstrijd te 
besluiten bedacht Jarri nog even te herhalen wat Thibo vorige week lukte, een buzzergoal en met succes. 
Eindstand 16-9, de buit is binnen. 
Onze toppers blijven bovenaan prijken aan het klassement van de promo league en sluiten alvast 2019 af met een 
prima wedstrijd!  De volgende wedstrijd wordt tegelijk een volgende tester na de festiviteiten: we nemen het dan 
op tegen Kwik.  
 
SKK AKC/Luma – Rijko :  13 - 3 
Onze toppers in onze tweede U14 ploeg gingen aan de slag tegen Rijko: de meisjesploeg uit de Kempen. Vermits 
onze jongens en meisjes vandaag voltallig waren, konden wij tevens 3 dames tegenstellen en speelde één jongen 
telkens als meisje. Geraak daar maar aan uit als scheidsrechter 😊. (Bedankt Werner om deze wedstrijd in goede 
banen te leiden!)  
De onzen hebben tijdens de vorige wedstrijd goed opgelet en starten als een speer. We spelen volop om te scoren en 
zo goed als iedereen doet een duit in het zakje. Met de rust staat er al 8-1 op het scorebord. Er wordt vol overgave 
gespeeld en wanneer we vrij staan, nemen we onze kansen, super! Onze rebound wordt ook goed aangelopen 
waardoor we meerdere kansen kunnen nemen per aanval. Rijko heeft wat moeite met uitwerken en dan botsen ze 
ook nog telkens op die middellijn die in de weg ligt.  
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Onze verdediging is soms niet goed wakker, maar daar profiteert Rijko niet van. We zijn steeds met de ballen weg 
na hun eerste kans en kunnen zo telkens opnieuw onze aanval bevoorraden.  
We zien onze U14 ploeg elke week weer verder groeien en ze maken enorme stappen. Blijven voortdoen! 
De tweede helft verwatert het samenspelen en zijn we soms op zoek naar eigen gewin. De zaken worden echter nog 
tijdig in kering gebracht en we eindigen met een mooie 13-3 overwinning. 
We zijn met onze U14 enorme progressie aan het maken en we zien dat ze tijdens de wedstrijden verschillende 
getrainde situaties herkennen en daar goed mee omgaan. Er zijn nog een heel aantal werkpunten waarmee we 
verder aan de slag gaan dit seizoen (maar goed ook want anders hadden wij niets te zeggen op training😊) Blijf zo 
werken en inzet tonen zodat jullie allemaal verder blijven leren en groeien. 
We wensen jullie veel succes met de laatste examens en jullie rapporten. Geniet van de kerstvakantie en zorg dat 
jullie klaar zijn in het laatste weekend zodat we op ons elan kunnen verder gaan. 
 

De trainers (Kim, Pieter, Geert) 
 

U19 A 
 
AKC/Luma – Vobako  : 17 – 19  (9 - 8) 
Dames : Eline  – Kadisha 1 – Zoë 2 – Famke 1 (Nina – Hayley) 
Heren : Kian 4 – Luwis 2 – Brend S 7 – Loran (Kyan VB – Vinnie – Brend F) 
 
Als iemand in augustus had gezegd dat het 13 wedstrijden zou duren alvorens wij onze 1ste nederlaag zouden 
lijden, zouden wij daar met alle plezier voor getekend hebben. Nu het echt een feit is, smaakt dit toch zuur. Zeker 
als het ne vermijdbare is.  
Gelukkig heeft elk nadeel zijn voordeel. Uit dergelijke close games komen veel werkpunten naar boven want het 
waren eerder fouten op diverse niveaus die ervoor zorgden dat onze eeuwige rivaal nu aan het langste eind trok en 
niet wij. Vobako komen we al jaren op het hoogste niveau tegen en dit zal zo zijn tot we naar de kern gaan. 
Het is nu eenmaal een goede ploeg met een heel sterk dameskwartet en als de heren hun werk goed doen kunnen 
ze van iedereen winnen. 
De 1ste helft was er nog geen vuiltje aan de lucht alhoewel het toen al duidelijk was dat het geen goede wedstrijd 
zou zijn, maar op dat moment was het langs beide zijden niet echt top, in feite gewoon slecht. Deze helft stond bol 
van de slechte passen, mindere afwerking en domme fouten.  We komen hierin 4 doelpunten voor en Vobako slaagt 
er bijna uitsluitend in om te scoren door individuele fouten van de onzen. De tegendoelpunten in de korfzone door 
het goed uitblokken van Vobako en het zwak opstellen van de onzen zijn legio. Uiteindelijk gaan we de rust in met 
1 doelpunt voor.  
Wij hadden toen niet het gevoel dat het slecht zou aflopen vandaag. We konden alleen maar beter spelen dan we 
hadden laten zien in de 1ste helft en wij waren in verdediging baas….  Oeps fout gedacht. De 2de helft was gewoon 
veel slechter en iedereen stond erbij, keek ernaar en deed de verkeerde dingen. Vobako kwam veel gedrevener uit 
de kleedkamer, deed goede wissels en stuurde tactisch goed bij en wij ….. het tegenovergestelde. We kwamen 
gelaten uit de kleedkamer, deden de verkeerde wissels, speelden de verkeerde mensen uit en begonnen als 
individuen op het veld te acteren …. Weg was het one team idee.  
Gelukkig voor ons gebeurt dit nu. In mijn ogen een ideaal moment. 2 weken geen clubkorfbal, de feestdagen er 
tussen en dus tijd genoeg om alles opnieuw te bekijken, te analyseren en bij te sturen op training. Zo hebben we 
ook tijd om ons voor te bereiden op de volgende topper, Temse.  
Wat we op voorhand hadden gedacht, komt uit. Dit is een mooie reeks, het algemene  niveau is niet echt absolute 
top maar je hebt wel 6 teams die van elkaar kunnen winnen, waar details en de vorm van de dag bepalend zal zijn 
voor de afloop en waar de evolutie gedurende het seizoen zal bepalen wie waar zal eindigen. Ideale voedingsbodem 
om beter te worden en te evolueren en daar gaat het om. Kijk naar jezelf, hoe was ik,  wat kan ik beter doen en hoe 
kan ik mijn teamgenoten beter maken. Als jullie daar de volgende weken en maanden aan werken ziet het er mooi 
uit en zo niet … sterker ga je er zeker uitkomen. Geloof in jezelf en in je team. 
  
No team back to one team. 
 

DN
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Ieder jaar opnieuw organiseert de jeugdcommissie een geldinzamelactie. AKC heeft dit geld meer dan nodig! AKC 
investeert graag in jeugd, maar we moeten ons realiseren dat dit geld kost! Alleen al het huren van de zalen kost 
onze vereniging jaarlijks meer dan €5.000. Ook de jeugduitstap kost meer dan dubbel zoveel dan wat we vragen. 
Wij denken dan ook dat er voldoende motivatie moet zijn om, met deze 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 (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een Allibert-

Handy box 
 Assortimentsdoos Koffie: 

 bladerdeegkoekjes 200 gr  
 krokante rolletjes 2 x 90 gr 
 frangipanes 200 gr 
 Carré Confituur 240 gr  

 Assortimentsdoos Snacks: 
 Carré Confituur 47g x 4  
 Frangipane 50g x 5 
 Gevulde wafeltjes 3 x (30gr x 2) 
 Kokosrotsjes met chocola 40g x 5  

 
Mogen wij vragen dat alle jeugdleden (ook de andere leden?) minstens 5 dozen koekjes verkopen? Met een 
kleine inspanning bij familie en kennissen kun je snel deze 5 dozen verkocht hebben! Weet dat de winkelwaarde 
van deze koekjes groter is dan €7 of 8. Je doet er dus de ‘koper’ en AKC een groot plezier mee. 

- Alle opbrengsten komen gegarandeerd ten goede van onze jeugd 
- 5 dozen verkocht: Een korting van 15 € op prijs jeugduitstap. 
- Bestelformulier: zie laatste blad.  
- Bestelformulieren samen met de centjes afgeven aan Carine Duchesne. 
- Je kan ook bestellen via Twizzit. 

 

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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