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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

BOECKENBERG A - AKC/LUMA A: 31 – 21 
Panter dames én Jesse een maatje te groot voor AKC/Luma 

 
Aanval:  Sayer (4) – Lars (5) – Maite (1) – Ruby  (0) 
Verdediging:  Siebe (5) – Jari (6) – Shari (0) – Thalia (0) 
Ingevallen: Raf (0) – Brooklyn (0) 
Scheidsrechters: Vincent Van der Beken – Tina Van Grimbergen 
 
 

1 0 - 1 Sayer schot  1 19 - 10 Jari schot 
2 0 - 2 Maite schot  2 20 - 10 Jesse De Bremaeker achter korf 
3 1 - 2 Brent Struyf schot  3 21 - 10 Lisa Van Gorp schot 

4 1 - 3 Jari stip  4 22 - 10 Rick Voorneveld achter korf 
5 2 - 3 Matti Demeulder schot  5 22 - 11 Jari vrijworp 
5 3 - 3 Jolien Herthogs schot  6 23 - 11 Jesse De Bremaeker stip 
6 4 - 3 Niki Schilders korte kans  8 23 - 12 Lars schot 
7 5 - 3 Rick Voorneveld achter korf  8 24 - 12 Brent Struyf schot 
9 6 - 3 Matti Demeulder schot  9 25 - 12 Jesse De Bremaeker schot 
10 7 - 3 Jolien Herthogs schot  10 26 - 12 Jesse De Bremaeker schot 
10 7 - 4 Lars schot  10 26 - 13 Sayer korte kans 
12 8 - 4 Niki Schilders schot  12 26 - 14 Lars inloop 
13 9 - 4 Jesse De Bremaeker stip  14 27 - 14 Jesse De Bremaeker schot 
15 10 - 4 Jolien Herthogs achter korf  14 27 - 15 Siebe schot 
15 11 - 4 Brent Struyf inloop  14 28 - 15 Lisa Van Gorp schot 
15 11 - 5 Jari inloop  14 28 - 16 Lars stip 
16 11 - 6 Sayer stip  15 28 - 17 Siebe schot 
17 12 - 6 Jesse De Bremaeker schot  15 28 - 18 Siebe schot 
18 12 - 7 Jari schot  17 29 - 18 Lisa Van Gorp achter korf 
18 13 - 7 Niki Schilders schot  18 30 - 18 Lucas De Ridder schot 
18 14 - 7 Jesse De Bremaeker schot  21 30 - 19 Siebe schot 
19 15 - 7 Jesse De Bremaeker schot  24 30 - 20 Siebe schot 
20 16 - 7 Brent Struyf schot  25 31 - 20 Brent Struyf schot 
21 17 - 7 Brent Struyf korte kans  25 31 - 21 Lars schot 
21 17 - 8 Jari schot  

      
22 18 - 8 Jesse De Bremaeker schot        
22 18 - 9 Sayer stip        
22 19 - 9 Rick Voorneveld korte kans        
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Na neusbreuk van Maite nu ook zware enkelblessure 
We waren geen partij voor de Panters, die zonder enige twijfel het beste team in Belgenland zijn momenteel. We 
boden geen weerwerk en na 10 minuten was de wedstrijd gespeeld. Dat kan al eens gebeuren en we gaan ons 
team, dat er tot nu toe een uitstekend seizoen heeft opzitten, voor deze misser zeker niet aan de schandpaal 
nagelen. Dat we langs dameszijde erg krap zitten is al langer geweten en door het uitvallen van Jiska met een 
rugblessure, werd het alleen maar moeilijker. Niet dat Ruby haar stinkende best niet deed, verre van zelfs, maar 
we misten het aanvallende spel van onze kleinste én vooral haar nooit aflatende inzet en secure verdediging. 
Hopelijk is ze volgende week terug op de afspraak voor de moeilijke partij tegen de Zebra’s. Als daar dan in de 
tweede helft nog eens een zware enkelblessure van Maite bovenop komt zitten we natuurlijk wel met een groot 
probleem. Na haar neusbreuk van vorige week kwam ze sterker dan ooit terug en was bezig aan een uitstekende 
partij tot het noodlot toesloeg, ze kwam verkeerd neer en haar enkel leek direct meer op een tennisbal dan op een 
enkel. Ze zit momenteel duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. We hopen dat alles meevalt en dat ze vlug 
terug zal zijn, maar we vrezen deze keer het ergste voor onze topspeelster. Van harte beterschap Maite! 
 
Non-match van de onzen 
We konden enkel en alleen de eerste zes minuten mee en dan liep Boeckenberg verder en verder weg onder impuls 
van hun topscoorder Jesse, die er liefst tien wist binnen te leggen. Er stond geen maat op good old Jesse. Neem 
daarbij dat de dames van de Panters in alle opzichten de bovenhand haalden (8 – 1 in hun voordeel) en dan zal je 
beseffen dat we niet veel in de pap hadden te brokken. We werden de eerste time gewoonweg van het plein geveegd 
door een wervelwind in blauw-witte uitrusting.  
 
Geen vuist gemaakt de eerste helft 
Datgene waarvoor we zo geroemd zijn, de samenhang, de vechtlust en inzet en het rechtzetten van scheve 
situaties, van dat alles bleef in de eerste helft niks over. We speelden niet als leeuwen maar als bange welpjes en 
gelukkig konden we de tweede helft beter uit de hoek komen en gelijke tred houden met Boeckenberg. De tweede 
helft eindigde op 12 – 12 maar ook dat was alleen maar goed voor de statistieken, van een wedstrijd was er nooit 
sprake. De vele wissels langs beide kanten kwamen het spel ook niet meer ten goede. 
 
Ingrepen haalden niks uit 
Onze coachen hebben met enkele ingrepen getracht om het tij te doen keren, maar daar kwam deze keer niks van 
in huis. De vakwissel van Shari en deze van Sayer bracht niks op en ook later bracht de wissel van Sayer door Raf 
ook maar weinig zoden aan de dijk. Laat ons eerlijk zijn: we waren gewoonweg te zwak, of neen, Boeckenberg 
speelde op een groots niveau dat wij niet aankunnen, dat is geen schande maar we hadden in de terugronde toch 
graag wat meer tegenstand gezien. 
 
Supporters waren top 
Ondanks de afwezigheid van Bob en de niet zo aangename wedstrijd voor onze supporters slaagden Pat en Co er 
toch in om de sfeer erin te houden wat niet makkelijk is als je aan de rust al tegen een tien doelpunten achterstand 
aankijkt. De opkomst van de onzen was redelijk maar niet overweldigend te noemen. We zullen volgende week 
zowel op als naast het veld en tandje moeten bijsteken om de Zebra’s af te troeven. 
 
We sluiten de heenronde af op de derde plaats 
Met nog een inhaalwedstrijd tegoed tegen Floriant sluiten we de heenronde af op een derde plaats met slechts 2 
punten voor op de vijfde in het klassement (Kwik) en zullen we er dus nog alles moeten aan doen om een top vier 
plaats te houden. Borgerhout/GW volgt op 4 punten en het zal dus zaak worden om volgende week vanaf minuut 1 
in de wedstrijd te zitten. Zowel op het veld als in de tribunes moeten we volgende week alles geven. Even stilstaan 
bij de nederlaag van zondag mag, maar vanaf vanavond moeten alle neuzen terug in dezelfde richting wijzen en 
moeten we er samen tegenaan om alle druk weg te houden. 
 
De stand 
Boeckenberg 13 
Floriant   9 
AKC/Luma   8 
Putse   7 
Kwik   6 
Voorwaarts   5 
Borgerhout/GW   4 
Sikopi   2 

Pit 
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WEDSTRIJDEN 18 - 19 JANUARI 2020 
 

ZATERDAG 18 JANUARI 2020 
 

20:45 u : AKC/LUMA A – BORGERHOUT/GW A (Kwik Indoor) 
19:00 u : AKC/LUMA B – BORGERHOUT GW B–(Kwik Indoor) 
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  
 

17:15 u : AKC/LUMA C – BORGERHOUT/GW  C (Kwik Indoor) 
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 19 JANUARI 2020 
 

13:00 u : AKC/LUMA 2 – BORGERHOUT/GW 2 (Boeckenberg Sportcenter) 
Everaert Debby - Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Van Gullik Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Campsteyn Aaron - Cordon Ilja - de Meester Kurt - Lenjou Luk 
 

12:00 u : AKC/LUMA 3 – BLUE GHOSTS (Boeckenberg Sportcenter) 
Peeters Anneke - Van de Leur Marina - Van den Eynde Anita - Wittebolle Lieve 
De Prins Patrick - De Prins Toby - Dewinter Robrecht - Schellens Erik - Ludecke Carsten 
 

UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND  
 

VOBAKO U19 B AKC/LUMA U19 B 13  12 
TEMSE U12 A  AKC/LUMA U12 A 1  6 
FLORIANT U 14 A SPARTACUS/NDN U14 A  4  8 
KCBJ U14 SPARTACUS/NDN U14 B  2  8 
SIKOPI 2 AKC/LUMA 2 11  19 
SIKOPI 3 AKC/LUMA 3 10  6 
BOECKENBERG A AKC/LUMA A 31  21 
BOECKENBERG B AKC/LUMA B 21  19 
BORGERHOUT/GW U12  AKC/LUMA U12 B 1  9 
BOECKENBERG U19 A AKC/LUMA U19 A 15  16 

 

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

25/01/2020 10:30 VOORWAARTS U16 A  AKC/LUMA U16 A Sportcomplex De Nachtegaal 

25/01/2020 17:15 VOORWAARTS C AKC/LUMA C Sportcomplex De Nachtegaal 

25/01/2020 18:45 VOORWAARTS B AKC/LUMA B Sportcomplex De Nachtegaal 

25/01/2020 20:45 VOORWAARTS A AKC/LUMA A Sportcomplex De Nachtegaal 

26/01/2020 9:30 APPELS U12  AKC/LUMA U12 B Sporthal Appels 

26/01/2020 10:15 VOORWAARTS 3 AKC/LUMA 3 Sportcomplex De Nachtegaal 

26/01/2020 11:30 VOORWAARTS U12 A AKC/LUMA U12 A Sportcomplex De Nachtegaal 

26/01/2020 13:15 FLORIANT 2 AKC/LUMA 2 Sporthal Ter Wallen 

26/01/2020 13:40 KCBJ U19 A AKC/LUMA U19 B Sportcentrum De Tumkens 

26/01/2020 14:15 VOORWAARTS U19 A AKC/LUMA U19 A Sportcomplex De Nachtegaal 
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INKOM ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Inkom  Wie 

18/01 10:00 AKC/LUMA U12A ASKC U12A 9:30 t/m 9:55 fam. Somers 

18/01 11:10 AKC/LUMA U12B ASKC U12B 9:55 t/m 11:00 fam. De Backer 

18/01 12:20 AKC/LUMA U16 VOBAKO U16B 11:00 t/m 12:10 fam. Storchilla 

18/01 13:50 AKC/LUMA U19A MINERVA U19 12:10 t/m 13:40 fam. Simoen 

18/01 15:25 AKC/LUMA U19B VOORWAARTS U19B 13:40 t/m 15:15 fam. De Prins 

18/01 17:15 AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C 15:15 t/m 17:10 fam. Sporen 

18/01 19:00 AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B 17:10 t/m 18:55 fam. Remeysen 

18/01 20:45 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A 18:55 t/m 21,30 fam. Dewinter  

 

TAFEL EN SCHOTKLOK ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Zaal Tafel1 Tafel2 Schotklok 

18/01 10:00 AKC/LUMA U12A ASKC U12A Kwik Indoor Franky Chris   

18/01 11:10 AKC/LUMA U12B ASKC U12B Kwik Indoor Franky Chris   

18/01 12:20 AKC/LUMA U16 VOBAKO U16B Kwik Indoor Andreas Chris Marc 

18/01 13:50 AKC/LUMA U19A MINERVA U19 Kwik Indoor Andreas Sandra Marc 

18/01 15:25 AKC/LUMA U19B VOORWAARTS U19B Kwik Indoor Martine Sandra Andreas 

18/01 17:15 AKC/LUMA C BORGERHOUT/GW C Kwik Indoor Marc     

18/01 19:00 AKC/LUMA B BORGERHOUT/GW B Kwik Indoor Chris Martine PJ 

18/01 20:45 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A Kwik Indoor Chris Martine Sandra 

19/01 13:00 AKC/LUMA 3 THE BLUE GHOSTS Boeckenberg  Ben J     

19/01 14:00 AKC/LUMA 2 BORGERHOUT/GW 2 Boeckenberg  Ben J     
 

ANDERE VERANTWOORDELIJKEN ZAAL 
 

Dat Uur Thuis Bezoekers Filmen Scouting Vloer Club Score Micro 
18/01 20:45 AKC/LUMA A BORGERHOUT/GW A Zoë/Kyan VB Jana Rudy Kurt Pit/Inge Ben R 

 
 

BERICHTEN 
 

 

1. WOORDJE VOORAF 
AKC/Luma A strikt Wendy Van der Elst als nieuwe T2 
Wij zijn verheugd jullie te kunnen mededelen dat ook een assistent-coach/trainer, naast Jan Nelen, werd 
aangetrokken om volgend seizoen onze kern te begeleiden. En of we nu geëmancipeerd genoeg zijn: we hadden al 
een dame en een heer als afvaardiging van de kern in onze Technische Cel (Jari en Maite), een dame en een heer 
als ploegafgevaardigden (Franky en Kristel) en nu hebben we dus ook een dame en een heer aan het roer bij onze 
fanions (Jan en Wendy). Wendy is voor velen onder ons uiteraard geen onbekende, ze speelde vroeger nog in onze 
eerste ploeg en reserven. Wendy was al een heel tijdje werkzaam als trainer/coach in de jeugd, nadien ook bij de 
kern van Sikopi, nu bij de U19 nationaal, ze kent dus het klappen van de zweep. We wensen Jan en Wendy alle 
succes toe naar het komende seizoen toe. 
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Overlijden Rudy Lenjou 
In de nacht van maandag 6/1 op dinsdag 7/1 is Rudy Lenjou plots en geheel onverwacht op veel te jonge leeftijd 
van ons heengegaan. Het overlijden kwam voor familieleden en vrienden als een donderslag bij heldere hemel. 
Rudy was de echtgenoot van Frieke Goethaert, vader van Ronny en Luk Lenjou, grootvader van Sky en Fay, hij 
werd 72 jaar en Frieke en Rudy zouden dit jaar hun 50-jarig huwelijksjubileum vieren, het heeft echter niet mogen 
zijn. 
De iets oudere leden onder ons kennen Rudy allemaal als de goedlachse man die altijd in was voor een grapje of 
grol. Talloze uren hebben we met hem aan de toog doorgebracht en gelachen en gezwansd, hij was altijd dé 
ambiancemaker pur sang. Als Rudy in de buurt was liepen de tranen dikwijls over je wangen van ’t lachen. 
Hij maakte vroeger ook jaren deel uit van ons bestuursorgaan (in zijn tijd nog de beheerraad genoemd) waar hij 
enkele jaren ondervoorzitter is geweest. Rudy speelde in zijn gloriedagen in AKC 1 en reserven en was op het veld 
iemand die nooit commentaar op de leiding schuwde, ook niet naast de lijn, hij kwam altijd eerlijk uit voor zijn 
mening. Het is ook zo dat we hem altijd zullen herinneren: recht door zee! 
De laatste jaren kwam hij niet veel meer op AKC omdat hij en Frieke zich hadden toegelegd op de wandelsport en 
daarin hun heil vonden. Hij kwam nog wel af en toe naar zijn kleindochters kijken, die bij Borgerhout/GW spelen, 
maar voor de rest had hij het korfbal de rug toegekeerd. 
Zijn gezondheidstoestand ging de laatste maanden achteruit, hij kreeg al eens een verwittiging in de vorm van een 
hartinfarct en ging toen gezonder leven, wandelen en lopen op de loopband in het Kinécenter van zoonlief Ronny. 
Zijn conditie was dus lange tijd meer dan in orde, het was dan ook met verbazing dat we het nieuws van zijn 
overlijden kregen. 
We willen bij deze onze diepste blijken van innige deelneming overmaken aan Frieke, Ronny en Luk bij dit zware 
verlies. 
De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 17 januari om 11 uur in het Antwerps uitvaartcentrum, Te 
Boelaerlei 100 te Borgerhout.  
Rust zacht mijn vriend, wij zullen U missen! 
 
Sportief 
We waren zondag jl getuige van de wedstrijd tussen onze U19A en Boeckenberg, die we nipt wonnen met 16 – 15 
na een bijzonder zenuwslopend slot. We liepen in de aanvangsfase vlotjes weg van onze tegenstrevers, maar lieten 
de Panters terug in de wedstrijd komen en met nog anderhalve minuut op het bord kwamen ze terug tot op het 
kleinste verschil. Gelukkig voor ons waren ze niet cool genoeg om gelijk te komen en namen we de punten mee. 
Wat ons opviel was de korfbalkunde van een fenomeen genaamd Kian Amorgaste. Wat hij uit zijn mouw schudde 
was prachtig. Met een schotgemiddelde van boven de 60 % (9 op 14, waaronder 8 treffers van ver en 1 doorloop) 
zagen we hem afwerken aan een waanzinnig percentage. Nooit eerder zag ik iemand met dergelijke 
nauwkeurigheid naar een mand gooien, gewoonweg waanzin. En ja, hij kwam maar aan 14 kansen omdat hij ook 
nog zijn vak liet draaien en ging rebounden tegen de boomlange Joppe. Een prestatie om “U” tegen te zeggen. In 
zijn spoor volgde de rest van de ploeg mee en zetten ook zij een knappe prestatie neer. Onze U19A sluiten zo de 
heenronde af op een gedeelde eerste plaats met Vobako en zijn quasi zeker van de kruisfinales, knap werk! Enige 
minpuntje aan deze wedstrijd was de neusbreuk van Famke, die besloot om Maite na te doen. Gelukkig voor haar 
betreft het ook hier geen gecompliceerde breuk, staat de neus nog recht en kan ze waarschijnlijk al snel terug 
hervatten. Spoedig herstel gewenst in ieder geval. 
AKC/Luma B miste enigszins zijn start, was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen en kon slechts heel 
eventjes gelijk komen, ze kwamen na een vijf doelpunten achterstand nog terug tot op twee doelpunten, maar ook 
niet meer dan dat. We willen nog wel even meegeven dat de scheids het spel langs geen kanten aanvoelde en niet 
echt in het voordeel van de onze floot. Klein voorbeeldje: Dennis wordt foutief gestopt, kan toch nog naar binnen 
gaan en binnen leggen maar krijgt een aanvallende fout tegen. En dat was lang niet de enige fout van een zwakke 
leiding. 
Onze fanions kregen deze keer een serieuze rammeling van de Panters en kwamen niet in het stuk voor, bovendien 
verloren we Maite met een zware enkelblessure, we hebben al betere zondag meegemaakt. 
AKC/Luma 2 won makkelijk op Sikopi en blijft op de eerste plaats en AKC/Luma 3 verloor tegen datzelfde Sikopi 
en blijft op de voorlaatste plaats. Volgende week kunnen ze nog eens winnen van de Blue Ghosts hopen we. 
Bij de jeugd was er een nipte nederlaag van onze U19 B tegen Vobako, een nederlaag van onze U12 A en twee 
overwinningen van onze U14-ploegen die het goed blijven doen. 
 
Inschrijven voor onze clubdag 
Zoals vorige week al geschreven houden wij op zondag 2 februari onze clubdag. Er zijn die zondag geen wedstrijden 
in de namiddag, een ideaal moment dus om nog eens in onze geliefde kantine samen te komen en ons te amuseren 
met het kijken naar een mooi voetbalmatchke, wat onnozele spelletjes doen, een pittake eten, wat hapjes 
verorberen en samen gezellig iets drinken aan onze onovertroffen toog. We hopen dat jullie massaal zullen 
aanwezig zullen zijn, maar verzoeken je wel om in te schrijven via Twizzit, zie verder in deze Flitsen, zodat we 
weten hoeveel volk er zal aanwezig zijn. Tot dan 

Pit 
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ZONDAG 2 FEBRUARI : CLUBDAG 
VAN 13 TOT 19 U IN ONZE CHALET: 

CLUB BRUGGE-ANTWERP 
JENEVER - GLUHWEIN - PORTIES WARM GEMENGD 

PLEZANTE SPELLETJES - PITTA 
 
Op zondag 2 februari a.s. in de namiddag zijn er geen wedstrijden voor onze ploegen, we hebben gemeend dat dit 
dé ideale gelegenheid is om nog eens te verzamelen in onze schitterende chalet. Het programma voor die middag: 

 13.00 u: opening van onze kantine 
 Vanaf 13.00 u: jenever – gluhwein – porties warm gemengd – erwtensoep te verkrijgen 
 Tussen 13.00 en 18.30 u: plezante spelletjes 
 Pitjesbak 

o voor 1 euro mag je met 6 dobbelstenen 3 keer gooien en moet je zoveel mogelijk apen (1-tjes) gooien. 
Diegene die op het laatste van de dag het meeste aantal apen heeft gegooid wint. Bij ex-aequo 
krijgen diegenen die het meeste hadden nog elk 1 beurt, diegene die er op dat ogenblik de meeste 
gooit is winnaar. 

o Voor 1 euro krijg je 3 pogingen 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Darts:  

o voor 1 euro mag je 8 keer met de drie pijltjes werpen. Je moet alle getallen 1x trachten te gooien 
(van 1 tot en met 20 in willekeurige volgorde), 1 keer een dubbel, 1 keer een trippel, 1 keer een 
kleine roos en 1 keer een bull. 

o Je mag alles maar 1 keer gooien, de punten tellen voor wat ze zijn, de dubbel en de trippel tellen 
eveneens voor wat ze zijn, de kleine roos levert 25 punten op, de grote roos 50 punten. 

o Diegene die aan het einde van de dag de hoogste score heeft wint 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Strafworpen:  

o voor 1 euro mag je 2 keer een reeks van 10 strafworpen nemen, de hoogste reeks aan het einde van 
de dag wint. Bij gelijke stand spelen de winnaars nog 1 keer tegen elkaar. 

o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. 
 Je kan ook een kaartje krijgen van 5 euro, voor die prijs mag je alles 2x doen (pitjesbak, darts en 

strafworpen) 
 Spelletjes tussen 13 en 18u30 (niet tijdens de voetbalwedstrijd) 
 Tussen 14u30 en 16u30 is er de topper tussen Club Brugge en Antwerp die we op onze schermen 

zullen volgen. Hiervoor voorzien we een pronostiek. 
o Voor 3 euro mag je 3 scores geven én de minuut waarin het laatste doelpunt wordt gescoord 
o De winnaar krijgt het totale bedrag van de inzet op zijn of haar clubcard. Indien je geen clubcard 

hebt wordt de helft van het bedrag cash uitbetaald. 
 Pitta’s 

o Vanaf 17 u voorzien we rijkelijk gevulde pitta’s  
o Prijs: 7 euro 

 INSCHRIJVEN VIA TWIZZIT 
o Je dient voor alles vooraf in te schrijven via Twizzit 
o Inschrijven via https://static.twizzit.com/v2/public/form/02572b0d746d095f5a3e341402001a1e 
o Even melden aan al wat je wil meedoen die dag aub 
o Betalen doe je ter plaatse in onze kantine bij Pit 
o Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 26/1/2020 

 Kantine sluit om 19 u 
 

BE THERE, HET WORDT EEN UITERST GEZELLIGE NAMIDDAG MET VOOR ELK WAT WILS. 
UITERAARD ZIJN OOK ALLE JEUGDLEDEN EN FAMILIELEDEN WELKOM! 
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2. LOTTO 
Nummer: 30 
Winnaars: Joke Bonte en Liliane Rubbens (al de 4e keer dit seizoen) 
 
3. PRONOSTIEK 
Winnaar: niemand 
Bedrag: € 35,75 in pot voor volgende week 
 
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.  
 
 

Darts op zaterdag 22/2/2019  
Ploegen van twee deelnemers. Twee reeksen: fun- en topreeks. 
Prijs: 10 euro/ploeg 
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) 
 zaterdag 22 februari:  16.00 uur:  Temse - AKC (Steendorp) 
 zaterdag 29 februari: nationale recreanten indoor-dag (KBKB): zaal De MIXX, Herselt (tss 12 en 18 u) 

 
7. KOEKJESVERKOOP 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De eerste bestellingen 
moeten binnen zijn ten laatste op zondagavond 01/12. Je kan ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit via deze 
link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/faf9fbf33defe642bd72adbdba1b4045 
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een nieuw 
record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren op zaterdag 14 december. Wie 5 dozen of meer 
verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap. 
 
8. AKC 100 JAAR, STAMBOMEN VAN LEDEN 
Op 21 april 2021 bestaat  onze geliefde vereniging 100 jaar. Dat we dit niet ongemerkt laten voorbijgaan is vrij 
evident. Achter de schermen zijn we reeds bezig een volledig programma voor dit feestjaar in elkaar te knutselen.  
Eén onderdeel binnen dit geheel is het verschijnen op onze website van verschillende AKC-stambomen. Langs deze 
weg doe ik een oproep aan alle AKC-ers die vinden dat ze in aanmerking komen om hun persoonlijke stamboom 
vrij te geven, deze naar mij te verzenden zodat die gepubliceerd kan worden. Dus, ben je lid van AKC, waren je 
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ouders, grootouders, familieleden, kinderen, kleinkinderen ook lid of in elk geval betrokken bij onze rood-witte 
vereniging, slechts één woord: DOEN! Het wordt een interactieve website met tal van mogelijkhede, met foto’s 
filmpjes, geluidsfragmenten, kortkom, het wordt gegarandeerd de moeite 
Wie heeft de meeste “generaties” lopen, welke “clan” heeft de meeste stamboomleden,.. ik denk bv aan de 
Claessens-, de Meester-, Lenjou- en Janssensbende, de Duchesnekes-troep, de Van Steenbergen-hoop, en 
natuurlijk nog vele andere stambomen die van jullie moeten komen… 
Mijn e-mailadres:  agnes.de.boer@telenet.be 

Op vele stambomen, 
Namens AKC 100 jaar, 

Agnes 
 

9. NIEUW LID 
 Weeral een nieuw jeugdlid deze week bij onze jeugd: 

 Mathis Havermans  °2012   -  U8 
Veel plezier bij onze club. 

Martine 
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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 
 
 
 
 
 
Ook deze week verwelkomen wij een nieuw AKC/Luma-lid. Mathis Havermans, broer van 
Juliette,  vervoegt onze U8-groep. Hartelijk welkom Mathis en heel veel plezier bij onze rood-
witte top-club. 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

JEUGDFLITSEN 

schminkstick: €2 

klaphandje: €1,5 

toeter: €3,5 
kussen: €4,5 cheering-sticks: €1,5 

Mathis 
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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.  
 
 
 
 
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 
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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 
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 18 januari 2020 
 

U8-League 
12u00-14u00: U8: clusterwedstrijden op Hoevenen (Sportzaal Attenhoven) 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Heirman Lias, Lange Lucas, Lange Sander, 
Van Eynde Sander, Van Hunskerken Samuel, Van Roey Bent 
Collet Perla, De Bruyne Charlotte, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Havermans, Mathis, Lauwers Fien, Mertens 
Sam, Simons Pauline, Van de Velde Hana, Willemkens Louise 
Bijeenkomst: 12u50 klaar in de zaal jeugdleiders: Maite, Valerie, Nick en Amber D 
Sportzaal Attenhoven: Kerkstraat 87, 2940 Stabroek 
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Competitie 
10u00: U12 Topleague U12: AKC/Luma A – ASKC A (zaal: Kwik Indoor) 
11u10: U12 Promoleague U12 B: AKC/Luma B – ASKC B (zaal: Kwik Indoor) 
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 
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
 
12u30: U14 Promoleague U14 A: Spartacus/AKC/Luma A – Scaldis (zaal: Boeckenberg sportcentrum) 
13u45: U14 Afd 2B: Spartacus/AKC/Luma B – Vobako C (zaal: Boeckenberg sportcentrum) 
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 
Boeckenberg Sportcenter Grensstraat 9 , 2100 Deurne, Belgium 
 
12u20: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Vobako B (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 
 
13u50: U19 Topleague U19 A: AKC/Luma A – Minerva (zaal: Kwik Indoor) 
15u25: U19 Promoleague U19 A: AKC/Luma B – Voorwaarts B (zaal: Kwik Indoor) 
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 
Sportcentrum Kwik Indoor Fortsteenweg, 111 2170 Merksem Tel.: 03 644 73 96 
 

Woensdag 22 januari 2020 
 

Competitie 
18u15: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Ago Aalst A (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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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U8 
   
Clusterwedstrijden U8 op ASKC: met ASKC, Hoevenen en Kwik 
De start was bij onze beide ploegjes nog een beetje aarzelend, maar dan kwam onze dieselmotor duidelijk op gang. 
Tijdens de trainingen de afgelopen weken hebben we veel aandacht besteed aan onze inlopers en dat heeft 
duidelijk geloond. We scoorden de ene inloper na de andere, maar ook onze schotjes konden we vaak heel mooi 
afwerken. In verdediging duurde het even voordat we de inlopers van de tegenstanders goed konden afstoppen, 
maar ook daar sloegen we uiteindelijk wonderwel in. Onze U8-ters deden het uitstekend en dat heeft zich ook 
vertaald in de scores. Alle wedstrijdjes werden winnend afgesloten! Heel knap gedaan! Het zou misschien wel eens 
kunnen liggen aan de leuke aanmoediging van spelertjes die even aan de kant zaten. Leuk dat dit ploegje zo goed 
overeen komt. Wij zijn alvast heel fier op jullie en vinden het geweldig om zien hoe alle kids er elke week vol voor 
gaan en stappen zetten. Op naar alweer een sportieve week. 
 

Amber, Valerie, Nick en Maite 
 

 
 

U14A 
 
Floriant – SKK/NDN 4-8  
Tijdens de opwarming zagen we dat de dames van Floriant een stuk groter waren dan de onze, behalve Fay 😊.  
Maar gelukkig moesten onze dames niet onderdoen! 
 
Na 10sec scoorde Thor zijn 1ste goal, hij was in vorm want in totaal heeft hij er 4 gemaakt.  Iedereen heeft 
gevochten voor zijn bal.  Het veld was glad met de nodige schuifpartijen als gevolg.  Thibo is 2 keer hard 
neergekomen en moest gekwetst het veld verlaten.  Gelukkig bleek het nadien allemaal goed mee te vallen.   
Heel even stonden we achter,  maar dat werd snel rechtgezet: met de rust was het 3-4. 
 
In de 2de helft werd er echt mooi gespeeld.  Jullie hebben gevochten in verdediging en hierdoor kon Floriant nog 
maar 1 keer scoren.  Langs onze kant werd er gelukkig wel gescoord en na 50min stond het  4-8 op de bordjes.   De 
trainers en supporters waren trots en tevreden. 
 

Katrien 
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U19 A 
 
BKC  – AKC/Luma  : 15 - 16 (5-7) 

Dames : Eline 3 – Kadisha 1 – Zoë  – Famke  (Hayle – Femke) 
Heren : Kian 9 – Luwis 1 – Brend S 2 – Loran 1 (Kyan– Vinnie – Brend - Scott) 
 
De laatste wedstrijd van de heenronde en de 1ste keer tegen de panters in een officiële match dit jaar. Voor BKC 
een heel belangrijke, bij verlies komen ze op een niet- Beveren plaats en lossen ze het peloton een beetje, voor ons 
een match om ons wat ademruimte te geven in de terugronde.  Dat het een zware wedstrijd zou worden, hadden 
we op voorhand in gedachten. Dat het uiteindelijk de laatste minuten een triller zou worden,  hebben we aan 
onszelf te danken. BKC met een “verwachte”, ongeziene opstelling. Hun 2 torens in 1 vak. Gegokt, bijna gewonnen 
maar uiteindelijk trekken we verdiend aan het langste eind. 2 maal 10minuten op hoog niveau spelen bleek 
uiteindelijk voldoende te zijn.  
 
Na 10minuten stonden we er 4 voor en was dit enkel te danken aan onze slechte afwerking of het waren er veel 
meer. BKC stelde bij, begon sterker te verdedigen en hun reboundoverwicht maakte het ons moeilijk. Zij konden 
blijven herhalen en wij lieten hen langs dameskant teveel op 2 benen schieten. Je hoorde de coachen permanent 
roepen,  maar het ging er blijkbaar het ene oor in en het andere er terug uit want van de 1ste 9 doelpunten van 
BKC waren er minstens 7 op 2 benen, dus zonder echte druk. We weten dat de panters ons dit cash laten betalen. 
In de 2de helft lopen we 6 doelpunten uit,  maar laten we ze gewoon terug in de match komen door dezelfde fouten 
te maken. Afval in de passing en te weinig druk op het schot. De laatste minuten waren een echte thriller en via 
power play hebben we hen uiteindelijk kunnen afhouden, maar het was niet bevorderlijk voor ons hart. Jullie 
hebben wel fighting spirit laten zien. Dat heeft Famke ook gemerkt. Zij was jaloers op Maite en vond haar masker 
mooi want nu ook een gebroken neus. Hopelijk niet teveel pijn en snel weer beter. 
Nu we de heenronde hebben afgesloten en iedere tegenstrever hebben gezien kunnen we alleen maar beamen wat 
we op voorhand dachten. Uiteindelijk zal het gaan tussen 5 ploegen voor 4 plaatsen en zal Putse als 6de mee 
bepalen wie het zal halen want daar ben je nooit mee thuis. Het is ook duidelijk dat je bij de onderlinge duels nooit 
op voorhand zal kunnen zeggen wie aan het langste eind zal trekken. Dit maakt deze competitie mooi, spannend 
en leerrijk. 
 
Volgende week Minerva, nooit onderschatten maar misschien het moment om iets te proberen en vooral om klaar 
te zijn tegen de topper van de week nadien in en tegen Voorwaarts. 
 
Stand na de heenronde : 

1. AKC 12 
2. Voorwaarts 12 
3. Vobako 9 
4. Temse 7 (moeten nog spelen tegen Floriant) 
5. BKC 7 
6. Putse 5 
7. Floriant 2 
8. Minerva 0 

                                                                                                                                                                                     
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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