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WEDSTRIJDVERSLAGEN
FLORIANT A - AKC/LUMA A: 17 - 18
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:
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4
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Sayer (5) – Siebe (3) – Jiska (3) – Thalia (0)
Jari (6) - Levi (0) – Maite (0) – Shari (1)
Dennis (0) – Lars (0)
Thierry Van Goidsenhoven – Kris Meeus
Sayer
Sayer
Tom Van Houdt
Jari
Jiska
Lars Courtens
Saar Seys
Jari
Lars Courtens
Sayer
Saar Seys
Jari
Lars Courtens
Siebe
Saar Seys
Jari
Lars Courtens
Anke Meganck

korte kans
schot
schot
vrijworp
schot
stip
inloop
onder korf
stip
schot
stip
stip
stip
inloop
vrijworp
schot
schot
achter korf

1
1
2
3
3
4
5
6
10
10
10
11
18
19
19
20
21
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10
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-

10
10
11
12
13
13
14
15
16
16
17
17
17
17
17
18
18

Shari
Saar Seys
Jiska
Sayer
Jari
Saar Seys
Siebe
Sayer
Jari
Tom Van Den Houdt
Jiska
Lars Courtens
Tom Van Den Houdt
Arne Van Damme
Anke Meganck
Siebe
Stefanie Van den Abeele

schot
schot
schot
schot
schot
stip
schot
schot
inloop
schot
schot
schot
schot
inloop
schot
schot
omdraaier

INHAALWEDSTRIJD OP DONDERDAGAVOND…
Omdat de wedstrijd in december werd uitgesteld wegens een lek in het dak, moesten we dus een midweekwedstrijd
gaan spelen in Merelbeke. De mensen van Floriant deden een tegemoetkoming, omdat velen de verplaatsing naar
Merelbeke al eens gemaakt hadden, diende er geen inkom betaald te worden. We willen Floriant bij deze dan ook
hartelijk danken voor deze geste.
Wat het sportieve gedeelte betreft hadden we er geen goed oog in vermits we niet echt de kampioenen van de
midweekwedstrijden kunnen genoemd worden. Een verre verplaatsing, een donderdagavond en quasi geen
supporters waren nu niet direct ideale omstandigheden om aan deze wedstrijd te beginnen.
Met in het achterhoofd dat we een kleine 14 dagen geleden al eens tegen Floriant hadden gespeeld en dat die nu
niet direct een enorme indruk hadden achter gelaten en bovendien waren we nu op uitzondering van Lars voltallig,
wisten we dat er misschien toch een appeltje uit de kast kon vallen.
STERKE START
Nadat onze spelers alle supporters persoonlijk begroet hadden (Agnes, Sandra, Carine, Monique, Lieve, Lien,
Dana, Yvonne, Christel, Danielle, Rita, Britt, Vinnie, Lenny, Marc, Rudy, Frank, Eric, Eric, Kenny, Jarri, Waldo
en Pit) kon de wedstrijd van start gaan en we zagen al direct dat ons team én de weinige supporters er zin in
hadden. Merelbeke is dé zaal bij uitstek van onze Sayer (hij scoorde er enkele jaren geleden tien in deze zaal) en
ook nu was hij weer aan het feest. Hij opende de debatten met een korte kans en een verre loeier en we waren
vertrokken voor een avondje mooi korfbal. De talrijke afwezigen hadden deze keer meer dan ongelijk. Een subliem
spelende Jari legde zijn eerste van zes binnen en een uitmuntend verdedigende Jiska had haar schotje terug
gevonden en legde er, net als maatje Siebe, die eveneens een prachtpartij speelde, drie binnen. AKC/Luma bleef de
eerste helft op voorsprong tot in de laatste seconden Anke Meganck met één van haar schaarse gerichte pogingen
de bordjes gelijk hing. We kunnen er niet omheen dan te stellen dat het groene duo (en voornamelijk Kris Meeus)
er alles aan hadden gedaan om Floriant in de wedstrijd te houden. Zij kregen liefst vier stippen en ettelijke
vrijworpen, die gelukkig niet allemaal binnen gingen. Rusten deden we met 9 – 9 en dat was niet wat we
verdienden!
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AKC/LUMA BRENGT PUNTEN MEE NAAR ANTWERPEN
Ook in de tweede helft schoten we pijlsnel weg en met doelpunten van Shari, Jiska, Jari en Sayer ging het naar 10
– 13. Floriant kwam terug tot 11 – 13 maar dan ging het in één ruk door naar 11 – 16 met treffers van Siebe, Sayer
en Jari. Er stond nog een kwartier op de klok en we stonden vijf doelpunten voor, het zag er dus bijzonder goed uit.
Jari plukte zowat alles wat er te plukken viel en scoorde tot dan toe aan de lopende band, Levi zette een
uitstekende verdediging neer en bewees dat er met hem rekening zal moeten gehouden worden voor de selectie,
Sayer was in een topdag en Siebe had zijn skireis uitstekend verteerd en acteerde op een bijzonder hoog niveau.
Bij de dames geven we de pluim van de match aan Jiska en zagen we voor de rest uitstekende prestaties van
Thalia, Shari en Maite, die bewezen dat onze dames zeker niet moesten onderdoen voor de power van de Floriantdames.
De 12 – 16 werd direct gecounterd door Jiska maar dan zwegen onze kanonnen liefst tien minuten en dat was té
lang. De Merelbekenaars knokten zich met alle middelen terug in de match en leken gelijk te gaan komen, dat was
echter zonder Siebe gerekend die met een verre knal de stand op 16 – 18 bracht en meer rust in het team bracht.
Op drie minuten voor tijd werd het nog bijzonder spannend met de 17 – 18 van Floriant, maar gelukkig bleef het
daarbij en gingen de punten verdiend mee naar Antwerpen. Spelers en supporters hadden er alles aan gedaan om
deze moeilijke klip te omzeilen en het was nog gelukt ook.
VERRASSING… OF TOCH NIET HELEMAAL
Kunnen we spreken van een stunt, van een verrassing? Neen, niet écht. Floriant was tot gisteren toe de enige
ploeg waar AKC/Luma noch op het veld, noch in de zaal van heeft kunnen winnen, maar dat we niet kansloos
waren was door velen al vooraf ingeschat. Zoals we al aangaven, rood-wit bezit de gave om de tegenstrever slecht
te laten korfballen en dat was nu niet anders, we beschikken niet voor niks over één van beste verdedigingen van
België. AKC/Luma heeft dus dit seizoen van iedereen gewonnen en dat opent perspectieven naar de toekomst toe.
KRUISFINALES ZIJN ZO GOED ALS BINNEN
Dankzij deze overwinning zijn de kruisfinales zo goed als binnen, we hebben nog twee punten op zes nodig om 100
% zeker te zijn van de derde plaats, dat moet wel lukken. We kunnen ons dus opmaken voor de kruisfinales in
Beveren. Wie voor aanvang van deze competitie zou voorspeld hebben dat AKC/Luma in de halve finales van de
beker zou zitten, de kuisfinales veld zo goed als op zak heeft en nu ook nog op drie wedstrijden voor het afsluiten
van de reguliere zaalcompetitie al vijf punten voor staat op de vierde in de rangschikking hadden we gek durven
verklaren. Maar dit team bewijst dat je met gezonde vechtlust, motivatie en de juiste mentaliteit ontzettend ver
kan komen. Fantastisch van onze meisjes en jongens. Dat we niet kansloos zijn tegen Floriant bewezen we nu al
drie keer. Bij de twee verliespartijen gaven we ook steeds de indruk mee te kunnen en nu werd dit helemaal
bewezen. Nog twee puntjes halen en we spelen in de kruisfinales opnieuw tegen Floriant, daar kan alles.
Als we zaterdag a.s. een punt halen op Kwik is alles in kannen en kruiken. Het is deze keer geen verre
verplaatsing, het is in het weekend én het is een topwedstrijd, alle ingrediënten dus om er een mooi avondje
korfbal van te maken. We durven dan ook op ons rood legioen rekenen om mee feest te komen vieren in de tribunes
van Kwik Indoor. We zijn aan onze laatste drie zaterdagen Kwik Indoor toe (vanaf volgend seizoen spelen we
immers thuis in het Boeckenberg Sportcenter), laat ons er samen nog iets moois van maken.
AKC/LUMA B UITGESCHAKELD
In een redelijk tumultueuze wedstrijd scoorden onze B-tjes, zonder de gekwetste Raf, wel 23 keer maar ze kregen
er wel 26 om de oren en dat is natuurlijk veel te veel om een wedstrijd winnend te kunnen afsluiten. De volgende
drie wedstrijden zijn dus niet meer van tel, de zaalcompetitie voor onze B-tjes zit erop en we moeten eerlijk
toegeven dat we er net iets meer van hadden verwacht.
Pit

Spreuk van de Weuk
Het orkest kon er niet bij zijn,
Op retraite voor 't (X-)finale-festijn !!
( sorry )
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KWIK A - AKC/LUMA A: 19 – 16
KWIK-DAMES MAKEN HET VERSCHIL
Aanval:
Verdediging:
Ingevallen:
Scheidsrechters:
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Sayer (1) – Siebe (0) – Jiska (2) – Thalia (1)
Jari (5) - Levi (2) – Maite (0) – Shari (0)
Lars (5) – Dennis (0) – Brooklyn (0)
Dave Mertens en Stef Cleyman
1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
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10
11

Cedric Schoumacker
Axel De Pauw
Shari Rubbens
Jari
Liesbeth Bollaert
Cedric Schoumacker
Levi
Jonas Lemmens
Sayer
Liesbeth Bollaert
Jari
Stien Reyntjens
Lars
Cedric Schoumacker
Jonas Lemmens
Levi
Liesbeth Bollaert

schot
schot
schot
korte kans
schot
schot
schot
schot
korte kans
schot
inloop
schot
schot
schot
vrijworp
schot
vrijworp

1
1
3
4
5
6
7
9
10
11
11
14
14
14
15
19
23
24

7
8
8
9
9
9
9
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
16

-

11
11
12
12
13
14
15
15
15
16
16
16
17
17
18
18
18
19

Lars
Jari
Stien Reyntjens
Thalia
Axel De Pauw
Jonas Lemmens
Jonas Lemmens
Lars
Lars
Jonas Lemmens
Jari
Lars
Stien Reyntjens
Jari
Jiska
Jiska
Jonas Lemmens

schot
stip
inloop
achter korf
schot
schot
stip
schot
schot
schot
stip
schot
schot
schot
schot
schot
schot
schot

VERGETEN TE STARTEN
Het is niet de eerste keer dat we moeten vaststellen dat AKC/Luma vergeet te “beginnen” aan de wedstrijd.
Vooraleer we wakker worden is het kwaad dan al geschied. Na zeven minuten je eerste doelpunt maken… dan
scheelt er iets en dan mag je van geluk spreken dat je op dat moment al niet afgemaakt werd door je tegenstrever.
Gelukkig was ook de prestatie van Kwik niet om over naar huis te schrijven en stond het slechts 3 – 0. Geen
beterschap echter daarna, na een kwartier nog altijd maar twee treffers en dan weet je dat het bijzonder moeilijk
wordt tegen een ploeg als Kwik dat geen mooi korfbal speelt maar wel knokt voor elke bal en daar beter in was dan
wij. Neem daarbij nog twee onkundige scheidsrechters die denken dat ze de show moeten stelen door consequent
zowat alles verkeerd te fluiten en dan zal je weten dat we onze 8 euro misschien liever aan pinten hadden besteed.
Toch één lichtpuntje: het was warm in de zaal nu we op verplaatsing speelden…
KWIK-DAMES MAKEN HET VERSCHIL IN EERSTE HELFT
Met 5 doelpunten uit handen van de Kwik-dames tegenover geen enkel voor ons in de eerste helft moeten we
toegeven dat we op dat vlak werden afgetroefd, onze meiden waren deze keer niet bij de les in die eerste helft. Ook
in aanval werd talloze keren de verkeerde keuze gemaakt en werd de tegenstrever niet genoeg bezig gehouden (zeg
maar: onder druk gezet) zodat we telkens weer een één-schots-aanval kregen zonder rebound.
Het afwerkingspercentage van de Biekes lag in die eerste helft ook een pak hoger dan dat van ons. We scoorden
slechts zes keer en dat is zelfs naar AKC/Luma-normen aan de povere kant, dan moet er al heel veel gebeuren om
dit nog recht te zetten en dat gebeurde deze keer net niet.
WISSELS DEDEN HET NIET
De inbreng van Lars in de eerste helft bracht kentering in het spel, hij dankte al direct met een doelpunt en zou er
in de tweede helft nog vier bijdoen wat hem het totaal van 5 op 20 of 25 % aan schotgemiddelde opleverde, terwijl
we als team niet aan 16 % geraakten. Dit was dus een goede beslissing. Bij de overige wissels plaatsen we
vraagtekens, niet alleen omwille van het feit dat we ze eigenaardig vonden, maar voornamelijk omdat ze niks bij
brachten op het scorebord. De verhuis van Jiska van het ene vak naar het andere was dan weer wel een goede zet,
de aalvlugge Liesbet kwam niet meer tot scoren in de tweede helft dankzij een uitstekende Jiska-verdediging.
Spijtig dat het net iets té lang duurde vooraleer Jis haar twee treffers binnen gooide anders had het misschien nog
spannend kunnen worden. We blijven ons bij doorlopers langs AKC/Luma-zijde trouwens de vraag stellen wat er
mis is met een inloper met twee handen i.p.v. een onbeholpen poging met één handje. We komen over gans de
competitie zelfs niet aan een 1 op 4 aan doorloopballen en dat is bedroevend te noemen.
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KAN AKC/LUMA HET TIJ NOG KEREN IN DE TWEEDE HELFT?
We begonnen uitstekend aan de tweede helft met doelpunten van Lars en Jari binnen de minuut, maar daar bleef
het spijtig genoeg bij. Nog erger, na zeven minuten stonden we zelfs zes doelpunten achter (15 – 9). En toch bleven
we erin geloven en dachten we ook op de tribunes dat het nog kon. Met nog drie treffers van Lars en één van Jari
kwamen we terug tot op 3 doelpunten met nog meer dan tien minuten op de klok. Het duurde toen echter té lang
vooraleer we op twee doelpunten kwamen en de buit was gaan vliegen.
VRIJWORPEN
Vrijworpen zullen wel nooit de grootste vriend van AKC/Luma worden. Eerst en vooral dwingen we er veel te
weinig af en ten tweede is het afwerkingspercentage van onze vrijworpen beneden alles. We kregen er tegen Kwik
slechts 4 (geen enkele binnen), we kregen er tegen Floriant donderdag jl 4 (1 binnen), tegen Putse kregen we er
wel geteld 1 (niks binnen), tegen Floriant de week voordien kregen we er 3 (geen enkele binnen) en tegen
Voorwaarts kregen we er vier (slechts 1 binnen). Met 3 op 18 in vijf wedstrijden, of 16 % presteren we in dit
onderdeel ondermaats. Hier zal snel verandering in moeten komen willen we een rol van betekenis spelen in de
kruisfinales.
GEEN ORKEST = MINDER SFEER EN AMBIANCE
Geen Bob, geen Pat, dus ook geen orkest. Onze frennekes deden hun best om de ambiance erin te krijgen maar het
was niet hetzelfde. We hopen beide heren snel te recupereren om terug voor de échte ambiance te zorgen op de
tribunes. Laat ons er de komende wedstrijd binnen twee weken tegen Sikopi (waar we nog 2 punten moeten halen
om mathematisch zeker te zijn van de derde plaats) een feest van maken met het oog op de kruisfinales. Iedereen
aanwezig aub want we hebben nog punten nodig. Sikopi heeft niks meer te winnen of te verliezen, zij zijn al zeker
van een retourtje naar de promoleague en zullen dus vrijuit korfballen, wij moeten er vanop de banken alles aan
doen om onze spelers naar de overwinning en naar een haalbare wedstrijd in Beveren te brengen.
KRUISFINALEPLAATS NOG NIET BINNEN
Door deze nederlaag zijn we nog altijd niet zeker van een kruisfinaleplaats (door de winst van Borgerhout/GW en
Kwik) en moeten we nog stevig aan de bak tegen het veroordeelde Sikopi. 1 punt brengt ons een kruisfinaleplaats
op (onderlinge duel met Kwik is beter, maar onderlinge duel met Borgerhout/GW is in hun voordeel), twee punten
levert sowieso een derde plaats op, en het is die plaats die we ambiëren om iets comfortabeler naar de eindfase te
gaan.
SCHEIDSRECHTERS: HERPAKKEN AUB
We zagen donderdagavond een duo aan de slag waarvan we bij de vorige partij nog schreven dat zij een perfecte
wedstrijd floten, deze keer was het tegen Floriant iets gans anders. Kris Meeus had blijkbaar zin in een spannend
duel en besloot er alles aan te doen om de tegenpartij in de wedstrijd te houden en op het laatste nog enkele
beslissingen uit de hoed te toveren die kant noch wal raakten. Gelukkig kon hij rekenen op Thierry Van
Goidsenhoven die de wedstrijd wél juist aanvoelde en correct floot. Helemaal anders was het nu zaterdag waar we
een duo over de vloer kregen waarbij we reeds vooraf onze bedenkingen hadden. Dave Mertens floot tot nu toe
slechts één keer AKC/Luma, dat koste ons toen minstens één punt en kijk, hij stond er terug en … deed het even
slecht als de vorige keer. Bij duo’s heb je dan soms de andere scheids die de balans in evenwicht brengt, Stef
Cleyman deed dat echter geenszins. Beide heren floten deze wedstrijd consequent naar de Filistijnen en haalden
zich het hoongelach van beide partijen op de nek. De kruisfinales zijn in aantocht en we zijn écht benieuwd wie die
mag gaan fluiten want na een uitstekende start van de zaalcompetitie van onze fluiteniers is het de laatste weken
weer huilen met de pet op en stellen we de samenstelling van de duo’s in vele gevallen terug in vraag.
DE STAND
1. Boeckenberg
2. Floriant
3. AKC/Luma
4. Kwik
Borgerhout/GW
6. Voorwaarts
Putse
8. Sikopi

23
17
14
11
11
9
9
2

AKC/LUMA B KRIJGT STEVIGE PANDOERING
Ook nu weer scoorde AKC/Luma B 22 keer maar kregen er 29 binnen. In verdedigend opzicht zat het dus volledig
fout. Het wordt dus dringend tijd om deze zaalcompetitie netjes af te sluiten en ons terug te focussen op het veld.
Pit
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UITSLAGEN VOORBIJE WEEKEND
FLORIANT A
FLORIANT B
KWIK A
KWIK B
KWIK C
VOBAKO U12 A
VOBAKO U12 B
SCALDIS U16
SCALDIS U19
VOBAKO U19 A
RIJKO U14 C
VOORWAARTS U14
VOBAKO 3
ASKC 2

AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA A
AKC/LUMA B
AKC/LUMA C
AKC/LUMA U12 A
AKC/LUMA U12 B
AKC/LUMA U16 A
AKC/LUMA U19 B
AKC/LUMA U19 A
SPARTACUS/NDN U14 B
SPARTACUS/NDN U14 A
AKC/LUMA 3
AKC/LUMA 2

17 18
26 23
19 16
29 22
10 24
17 5
11 7
18 20
19 33
14 24
3 8
12 17
5 0 FF
9 18

WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK
18/2/2020 18:00 SPARTACUS/AKC U14A KWIK U14A

Kwik Indoor

19/2/2020 18:15 AKC/LUMA U16A

Kwik Indoor

SIKOPI U16

27/02/2020 20:05 FLORIANT C

AKC/LUMA C

Sporthal Ter Wallen

29/02/2020 10:00 AKC/LUMA U12 A

SIKOPI U12 A

Kwik Indoor

29/02/2020 11:10 AKC/LUMA U12 B

HOBOKEN/MERCURIUS U12

Kwik Indoor

29/02/2020 13:50 AKC/LUMA U19 A

TEMSE U19 A

Kwik Indoor

29/02/2020 17:15 AKC/LUMA C

SIKOPI C

Kwik Indoor

29/02/2020 19:00 AKC/LUMA B

SIKOPI B

Kwik Indoor

29/02/2020 20:45 AKC/LUMA A

SIKOPI A

Kwik Indoor

1/03/2020 15:00 AKC/LUMA 3

BORGERHOUT/GW 3

Boeckenberg Sportcenter

1/03/2020 16:00 AKC/LUMA 2

SPARTACUS/NDN 2

Boeckenberg Sportcenter

BERICHTEN
1. WOORDJE VOORAF

Bij de senioren deden onze fanions donderdag jl een uitstekende zaak in het kruisfinaledebat, maar de bonus die
ze tegen Floriant haalden werd zaterdag terug weggegeven tegen Kwik, zodat het nog enigszins spannend blijft
voor het behalen van de derde plaats. AKC/Luma B speelde twee aanvallend degelijke wedstrijden maar moest het
verdedigend in beide partijen afleggen met twee nederlagen als gevolg en… zaalcompetitie gedaan.
Op onze C-ploeg stond ook deze keer geen maat, ze gingen vlotjes voorbij Kwik C en bij winst komende donderdag
in en tegen Floriant is de titel een feit. We hadden ook niet anders verwacht van dit ploegje dat enkele ex-toppers
in de rangen heeft. Bij AKC/Luma 3 moet Anita Van den Eynde elke week goochelen en een huzarenstukje
verrichten om haar ploeg volledig te maken. Tot nu toe was ze daar steeds glansrijk in geslaagd, deze keer
geraakte ze echter maar aan 3 heren en 2 dames, net iets te weinig om naar Vobako te trekken en dus een forfait
aan ons been. We zullen volgend seizoen toch eens dringend moeten bezinnen waar we met onze gewestelijken
naartoe willen want het wordt blijkbaar moeilijker en moeilijker om gemotiveerde spelers te vinden die op zondag
hun leuk partijtje korfbal niet willen missen.
Bij de jeugd is de kruisfinaleplaats van de U19A binnen na een mooie zege tegen Vobako, waarmee revanche werd
genomen voor de verliesmatch uit de heenronde. De U19B hielden schietoefeningen tegen Scaldis en gooiden er
liefst 33 binnen! Ook de U16 speelden een goede wedstrijd en wonnen van Vobako. Onze beide U12-ploegen waren
echter niet opgewassen tegen datzelfde Vobako. De U14A wonnen op Voorwaarts en blijven op 1 puntje van leider
Leuven en ook de U14B wonnen en blijven op de tweede plaats.
Pit
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2. LOTTO
Nummer: 31
Winnaars: Pit Van Dyck en Chris+Regine Palinckx

3. PRONOSTIEK

Floriant:
Winnaars: fam Peeters en Eline Denie
Bedrag: € 4,50
Kwik:
Winnaar: niemand
Bedrag: € 36,60 in de pot voor volgend wedstrijd

4. BEDANKT

We willen hierbij volgende personen van harte bedanken om het “oude” AKC mee te zijn gaan oprommelen:

Pieter-Jan Verbruggen

Andreas Duchesne

Wim Harrus

Franky Van den Berg

Kurt De Meester

Bert De Ley

5. 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: https://static.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb
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)

6. KALENDER RECREANTEN



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 23/02. 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. Wie 5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van
onze jeugduitstap.
Carine

AKC-Flitsen
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8. AKC 100 JAAR, STAMBOMEN VAN LEDEN
Hallo AKC’ers,
De voorbije weken werden er ons reeds vele stambomen toegezonden, reuze leuk en knap van al die stamvadersen moeders om hier werk van te maken. Vermits we deze stambomen zoveel mogelijk visueel willen tonen in het
“jubileumboek AKC-100”, vragen we jullie om in een volgende fase de stambomen te sieren met foto’s van de
verschillende leden, foto’s liefst uit de periode waarin je familieleden lid waren van onze vereniging. Indien dit
niet lukt zijn recente foto’s uiteraard ook welkom. Naast foto’s zijn videobeelden of DVD’s tevens welkom zodat we
al deze indrukken op een aparte interactieve website kunnen plaatsen. Indien iedereen zijn deeltje toezendt wordt
dit smullen voor de liefhebbers…Foto’s en beelden (bij voorkeur .mp4, maar we kunnen zelf ook converteren)
worden zoals voorheen gezonden naar: agnes.de.boer@telenet.be of eric.duchesne@telenet.be
Plaats namen bij de foto’s, daar we vele maar niet alle AKC-ers terug zullen herkennen…ook TV-beelden even
signeren zodat achteraf iedereen alles in zijn oorspronkelijke staat terug krijgt.
Op vele reacties, Namens AKC-100, Agnes de Boer

9. BESTELLINGEN WEBSHOP
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen. Bestellen doe je via Twizzit met
volgende link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5.
Anneke

10. 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!
Sam Bedeer

11. STEUN AKC/LUMA VIA MAKRO
Ook als je over een Makrokaart beschikt kan je AKC/Luma helpen. Koppel je Makrokaart aan AKC/Luma en wij
krijgen telkens je iets aankoopt bij Makro 3 % op onze rekening. Jij betaalt geen cent meer en je helpt er je club
mee. Hoe gaat dit in zijn werk? Heel eenvoudig, ga naar leuksteuntje.be en kies ons als jouw favoriete vereniging.
Vanaf dan gaat van elke aankoop die je bij Makro doet 3 percent naar AKC/Luma, makkelijk toch! Alvast bedankt
voor de moeite.
Pit

AKC-Flitsen

Pagina 8

JEUGDFLITSEN
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 (LAATSTE WEEK OM TE BESTELLEN!!!)

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
.

We noteerden reeds volgende bestellingen, gelieve even na te kijken aub.

AKC-Flitsen
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3. Carnaval op AKC/Luma
Tijd om jullie feestneuzen op te zetten want de jaarlijkse Carnaval fuif komt eraan.
Op zaterdag 29 februari worden alle U6-ers, U8-ers en U10-ers verwacht en ook
kinderen jonger dan 3 zijn hartelijk welkom. We verwachten dat alle kinderen
verkleed naar ons clubhuis komen om allerhande spelletjes en dansjes uit te voeren.
Er wordt een foto genomen van alle verklede kindjes en iedereen krijgt lekkere
poffertjes van onze huis-kok Peggy. DJ Jens zorgt voor de muziek en entertainer
Tjer zal alles in goede banen leiden.
We starten om 14u30 gaan door tot 16u30 à 17u00.
De inkom is gratis. Je mag toeters, bellen, serpentines en je lievelingsmuziek
meebrengen maar confetti is niet
toegelaten.
Graag hadden we dit jaar ook gezien dat
alle ouders verkleed komen, het moet geen
volledig kostuum zijn maar een hoed,
bril, snor… is toch snel meegebracht.
Verras ons!!

4 Jeugduitstap
Tijdens het Hemelvaartweekend gaat de jeugd van AKC de Genkse bossen weer
onveilig maken . Inderdaad op 30 mei vertrekken we naar Kattevenia in Genk
voor een leuk en sportief weekend. Alle jeugdleden die op 21/05 de leeftijd van zes
jaar bereikt hebben zijn welkom. Schrijf onmiddellijk in via Twizzit via volgende
link:

https://static.twizzit.com/v2/public/form/db78a0b2ed3aad638e9ba8e570dbb555
De prijs voor deze driedaagse bedraagt €85. Jeugdleden die 5 dozen koekjes verkocht hebben krijgen
een korting van €15 en betalen dus €70 (rekeningnummer BE46-0680-7200-4036 met duidelijke
vermelding: JEUGDUITSTAP + naam of namen van de kinderen).
Gelieve snel in te schrijven aub en ook vermelden of je later aankomt of vroeger vertrekt.
De praktische details volgen later maar we kunnen al wel zeggen dat het vertrek gepland staat op donderdag
21/05 om 08u00 aan het Maurice Dequeeckerplein of UNOlaan en dat we terugkomen op zaterdag 23/05 rond 17u
op dezelfde plaats. Daarna kan er nog wat nagepraat worden op AKC. Parkeren kan eventueel ook op de parking
achter het districtshuis (naast politiebureau).

5 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.

klaphandje: €1,5
kussen: €4,5

AKC-Flitsen

toeter: €3,5

cheering-sticks: €1,5

schminkstick: €2
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6 Handtashangers
Hier zijn ze dan: de geweldige AKC-handtashangers zijn vanaf nu te koop voor slechts
€7,99. Opbrengst ten voordele van onze jeugd.

7. 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/

8. Programma voor U6, U8 en U10 (seizoen 2019-2020)

Veld:
wie leeftijd
U6
3,4 en 5-jaar
U8

6 en 7- jaar

U10

8 en 9- jaar

AKC-Flitsen

woensdag

zaterdag
14u00-15u00

18u30-19u30
door Anke
18u30-19u30

14u00-15u30
14u00-15u30

coaches
Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477
60, Aida: 0475/85 44 66, Priscilla, Jade VM
Maite: 0475/66 87 12, Valerie: 0475/29 60 37, Nick: 0476/58
79 53, Amber D: 0489/69 80 81
Jens: 0479/82 28 55, Bert: 0474/92 49 45
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Zaal:
ploeg
U6

wo

zaal
uren
kledij
Gymzaal Sb De Kangoeroe, Ruggenveldlaan 699
14u00 - 15u00
Turnpantoffels
2100 Deurne
Shortje, T-shirt
U8
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
12u30 - 14u00
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
17u45 - 18u45
sportkledij
U10
X
Kerkske, Merksemsesteenweg 2100 Deurne
14u00 - 15u30
Sportkledij
X
Eveneens in Kerkske
18u30 - 19u30
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
Wo 19/02
Za 22/02
24/02-1/03
Wo 26 /02
Za 29 /02
Wo 4/03
Za 7/03

za
X

wat
zaaltraining
zaaltraining
Krokusvakantie
Zaaltraining (onder voorbehoud, alleen voor U10, indien de
zaal vrij is)
Carnaval op AKC te 14u00, Alle kinderen mogen verkleed komen in hun
lievelingsoutfit Met dans, spelletjes, leute en plezier, aparte info via flitsen
Laatste woensdagzaaltraining
Laatste zaterdagzaaltraining (ov)

Voor wie
U8 + U10
U6, U8 + U10
U10?
Alle kinderen
van 2 tot 12 jaar
U8 + U10
U6, U8 + U10

Hieronder volgt het schema tot aan de grote vakantie:
Alle geplande activiteiten hebben plaats op onze AKC-kunstgrasvelden.Wedstrijden voor U8 en U10 zullen nog
apart verschijnen in onze flitsen, dus wekelijks nalezen aub.

datum

wat

Wie

Wo 11/03
Vr 13/03
Za 14/03

Eerste Woensdagveldtraining
Halve finales voor onze U19 (aparte info via flitsen)
Eerste Zaterdagveldtraining, indien ons eerste AKC-team de halve finales
zaal speelt worden mogelijk de trainingsuren aangepast
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining, na de training: Korfbalkoning en -koningin per reeks (info
volgt) Na de uitreiking: smullen van popcorn
Veldtraining: Grapjesdag: jullie mogen je coaches eens goed foppen!!!!!
Veldtraining
Paasvakantie
Veldtraining (ov)
Veldtraining
Veldtraining (ov)
Veldtraining, na de training: Paaszoektocht voor U6 (paaseieren rapen) Alle
U6-ers brengen een mandje mee om hun geraapte paaseieren in te steken
AKC wordt 99 jaar: dikke bravo en een vrolijke hipperdepiep hoera voor onze
Rood-Witte vereniging
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Voor de ouders: Tasting en Gewestelijke Fuif (info volgt)
Smullen, drinken en beentjes strekken
Beker Van België, op de terreinen van Scaldis (info volgt)
Veldtraining
Veldtraining
Veldtraining
Omnisporttrofee of Zevenkamp, voor U6 we maken kennis met een aantal
andere sporten (info volgt).
Na de training: smullen van gezonde fruitspiezen
Veldtraining

U8 + U10

Wo 18/03
Za 21/03
wo 25/03
Za 28/03
/06 1/04
Za 4/04
06/04-17/04
Wo 8/04
Za 11/04
Wo 15/04
Za 18/04
Di 21/04
Wo 22/04
Za 25/04
Wo 29/04
Do 30/04
Vr 1/05
Za 2/05
Wo 6/05
Za 9/05

Wo 13/05
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U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6, U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
Alle ouders
Allen in Rood-Wit
U6, U8 + U10
U8 + U10
U8 + U10
U6
U6, U8 + U10
U8 + U10
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Za 16/05
Wo 20/05
21-23/05
Za 23/05
Wo 27/05
Za 30/05
wo 3/06
Za 6/06

Veldtraining
Veldtraining
Jeugduitstap naar Kattevennen te Genk voor +6-jarigen (info volgt)
Geen training voor U6
Veldtraining
Veldtraining
Allerlaatste Zaterdagtraining voor U8 en U10
na de training: smullen van poffertjes
Allerlaatste Woensdagtraining: jullie mogen je coaches eens goed verrassen
Allerlaatste afscheidsveldtraining voor U6
Combitornooi voor U8 en U10 (aanvang ochtend)
BBQ, voor wie heeft ingeschreven + Eindeseizoensviering op AKC, voor alle
leden + ouders, met afscheid van dit leuke en drukke korfbaljaar (info volgt)

U6, U8 + U10
U8 + U10
ingeschrevenen
U6
U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8 + U10
U8 + U10
U6
U8 + U10
U6, U8, U10 + alle
ouders

En ja, dan is dit korfbalseizoen 2019-2020 bij AKC voorbij!!!!
Op positieve examens, en een schitterende vakantie voor alle AKC-ertjes en alle coaches hopen jullie terug te zien
tijdens het nieuwe korfbalfeestjaar 2020-2021, met AKC 100 jaar.
Namens de coaches ; Anke, Leen, Jessy; Aida, Priscilla, Jade, Maité, Valerie, Nick, Amber, Jens en Bert, Agnes

9. Week van de poëzie: ‘Zandkasteel’ van Ferre Verstappen
Kinderen bouwen samen aan een zandkasteel.
Iedereen doet zijn deel tot één groot geheel.
“Wanneer het klaar is, gaan we er allen in wonen.
Veilig bijeen, dat is waar we allang van dromen.”
Ze fantaseren erop los, soms wat te veel.
Hun kinderwereld is zo mooi als hun zandkasteel.
Een groepje tieners slentert doelloos rond,
Schoppen tegen lege blikjes, gooien rotzooi op de grond.
Ze vervelen zich eindeloos rot.
Alles onder hun handen moet kapot.
Niemand durft ze tegen te spreken,
Voor hen zijn het maar kwajongensstreken.
Het zandkasteel is een doorn in hun oog,
Ze staan er omheen in een grote boog.
De kinderen schrikken op, verstoord.
Ze hebben de tieners niet gehoord.
Hun zandkasteel moet er aan geloven.
Smeekbeden vallen in dovemansoren.
Alles wordt totaal vernield,
Met de grond gelijk gestampt.
Genadeloos en
Met veel tamtam ineens geramd.
De tieners schuifelen verder op zoek naar een ander doel.
De kinderen achter latend met een droevig gevoel.
Ze hangen er beteuterd bij.
Staren vragend naar mij.
“Jullie zandkasteel werd omgetoverd tot een luchtkasteel” troost ik.
Maar toch hoor ik hier en daar een snik.
Gelukkig hebben wij zulke tieners niet in onze sportclub.

AKC-Flitsen
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Wedstrijden (afschrijvingen: via je jeugdleider)
Dinsdag 18 februari 2020
18u00: U14 Promoleague U14 A: Voorwaarts - Spartacus/AKC/Luma A (zaal: Kwik-Indoor)
In de loop van de week worden de spelers verwittigd.
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
Kwik Indoor: Fortsteenweg 111 , 2170 Merksem

Woensdag 19 februari 2020
18u15: U16 Promoleague U16 A: AKC/Luma – Sikopi (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
Kwik Indoor: Fortsteenweg 111 , 2170 Merksem

Zaterdag 22 februari 2020
Zondag 23 februari 2020
Geen wedstrijden tijdens dit eerste WE van de krokusvakantie

WEDSTRIJDVERSLAGEN
U12
Putse - AKC/Luma : 7-1 (verslag van 9.2)
We hadden op voorhand al gezegd dat de eindscore niet belangrijk zou zijn want we wisten dat er twee heel
moeilijke weken zaten aan te komen. Er waren dit weekend heel wat afwezigen en daardoor had onze B-ploeg al
forfait moeten geven en voor de A-ploeg hadden we ook geen reserven door de blessure van Ebe en het ziek zijn van
Cleo. We hopen hen allebei snel terug te zien!
Verdedigend hebben we vandaag ons mannetje wel goed gestaan ook al zie je dit niet in de eindscore. We stonden
prima te verdedigen en de goaltjes vielen door momentjes waar we te vaak nog onze concentratie even kwijt zijn.
Onze aanval liep in het begin vrij moeizaam, nadien kwamen ook wij tot hele mooie kansen, alleen werken wij
onze inlopers en schotjes niet genoeg af tijdens de wedstrijden.
Wat we wel jammer vonden, was dat we waar we al twee weken op aan het trainen zijn slechts 1 keer hebben
gezien tijdens de wedstrijd. We staan nog teveel stil en lopen nog teveel achter onze tegenstander. Daar gaan we
deze week verder aan werken!
Jana, Debby en Kenny

AKC-Flitsen
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U16A
Scaldis - AKC/Luma : 18 - 20
Wedstrijd tussen de 2 ploegen op de 2de plaats. De heenwedstrijd verloren we met 1 goal verschil na de hele
wedstrijd te hebben voorgestaan. Ook vandaag gingen we voortvarend van start en zetten we Scaldis onmiddellijk
op achtervolgen.
Onze scheids kreeg controle vandaag en leek daardoor van zijn melk en het hielp ook allemaal niet dat spelers
van Scaldis de schwalbe beginnen te introduceren in het korfbal. Na de pauze gingen we weer goed van start en
liepen we uit tot 4 korven. Op de 1 of andere manier lieten we Scaldis toch weer terugkomen en met nog 5 min op
de klok stond de 18-18 op het bord. Maar onze 8 toonden veerkracht en prikten er nog 2 bij zodat we onze revanche
beet hadden.
We hadden het misschien allemaal niet zo spannend moeten maken mits hier en daar een betere afwerking, maar
de kansen werden genomen en dat is waar op getraind wordt.
Sven

U19A
Vobako KC - AKC/Luma : 14 - 24 (7 - 9)
Dames : Eline 3 - Kadisha 1 – Famke 1 – Femke 1 (Hayley 1)
Heren : Kian 6 – Luwis 3 – Brend S 6 – Loran (Renzo 2)

Beveren HERE WE COME
Op het veld van de Hel van de Kempen konden we 100% zekerheid verkrijgen van deelname aan de kruisfinales.
Als je daar dan nog aan koppelt dat we een eitje hadden te pellen na het verlies in de heenwedstijd dan wist je dat
we 200% gemotiveerd en gefocust aan de match zouden/moesten beginnen. Het was nog even nagelbijten met de
vraag hoe Vobako zou tegenstellen.
Zouden ze vanuit hun eigen samenstelling starten of zouden ze individueel tegenstellen. Ze deden uiteindelijk het
eerste, de tegenstelling was dezelfde als het andersom zou zijn, dus goed voor ons.
We starten verschroeiend en komen snel 0 – 4 voor, maar dan schakelt Vobako bij en ze komen erop en erover 5 –
4. Het is dan al duidelijk dat het een leuk namiddag zou worden. 2 ploegen die aan elkaar gewaagd zijn en een
score die op en neer gaat. We gaan rusten met een bonus van 2 doelpunten, maar dat had evengoed andersom
kunnen zijn. Na de rust komt Vobako opnieuw op gelijke hoogte en krijgen we weer een mooi kijkstuk tot onze
coachen het moment daar achten om onze joker in te zetten in aanval. We knallen een 5-tal minuten langs alle
kanten binnen en Vobako kraakt en bezwijkt.
In de heenwedstrijd hebben zij het spel doen kantelen door een vakwissel en reageerden wij niet zo best, nu doen
wij het met onze bank en hebben zij geen tegenzet.
Dat is het leuke aan het huidige korfbal. Veel meer mogelijkheden voor de coachen om de match te sturen, maar je
hebt natuurlijk wel die bank nodig en we hebben de laatste 2 weken laten zien dat we die hebben.
Het is ondertussen duidelijk dat, als onze ruggengraat van de ploeg er staat, dat we dan genoeg mogelijkheden
hebben om die afhankelijk van de tegenstrever aan te vullen. Zo hebben we een sterk team dat met recht en
reden aan die kruisfinales kan beginnen en kan streven naar die titel.
We weten allemaal dat dit een mooie competitie is met 5 aan elkaar gewaagde teams en dat het dus een
zenuwslopende bedoening zal worden daar over het water. Tegen wie we gaan uitkomen weten we nog niet, maar
we hebben 3 weken rustig de tijd om fine te tunen, kleine kwaaltjes te laten genezen en rustig op te bouwen om
dan 2 weekends te knallen.
Voor diegenen die volgende week nog moeten spelen, interland U17 en U19 en tornooi U15 veel succes, maar
vooral: kom zonder kleerscheuren terug. Voor diegenen die gaan skiën … idem.
Tot binnen 2 weken toppers !
One team.
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AKC-jeugd organiseert

Koekjesslag

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

€8

Voor de prijs van
kan je kiezen uit:

Haverkoekjes met chocolade (4 x 140 g = 560 g)

Brownies 20x30 gr (chocola/12ake met stukjes Belgische chocolade) in een AllibertHandy 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.
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