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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

AKC/LUMA A – KWIK A: 22 – 25 
ONKUNDIGE LEIDING ZORGT VOOR PARTIJTJE 

ORDINAIR STRAAT- EN GEVECHTSKORFBAL 
 

Aanval: Jari (3) – Jarre (8) – Maite – Eline (4) 
Verdediging: Sayer (2) – Lars (4) – Shari (1) - Ellen  
Ingevallen: Siebe 
Scheidsrechters: Jens Mertens – Tina Van Grimbergen 
 

Doelpunten 
 

1 1 0 Eline schot  1 14 12 Eline schot 

1 1 1 Schoumacker schot  1 14 13 Bellaert schot 

1 2 1 Shari inloop  1 15 13 Lars inloop 

2 2 2 Reyntjens stip  2 16 13 Jarre schot 

3 2 3 Ledoux schot  2 16 14 Schoumacker korte kans 

4 3 3 Jarre schot  5 16 15 Verlinde J schot 

5 4 3 Lars korte kans  6 17 15 Lars schot 

6 5 3 Sayer inloop  8 18 15 Jarre korte kans 

7 6 3 Jarre schot  10 19 15 Jarre achter korf 

8 6 4 Antes schot  10 19 16 Bellaert stip 

9 6 5 Verlinde J korte kans  11 19 17 Bellaert stip 

11 6 6 Verlinde J schot  11 19 18 Antes korte kans 

12 7 6 Eline vrijworp  11 20 18 Jari schot 

14 7 7 Schoumacker vrijworp  13 20 19 Verlinde J inloop 

15 7 8 Verlinde A schot  14 20 20 De Vogelaere achter korf 

15 7 9 Bellaert onder korf  15 20 21 Bollaert schot 

17 8 9 Eline schot  17 20 22 Ledoux schot 

17 9 9 Jari stip  17 21 22 Lars inloop 

19 9 10 Verlinde A schot  18 21 23 Reyntjens schot 

19 9 11 Bellaert stip  19 21 24 Antes stip 

19 10 11 Jarre schot  20 22 24 Jari inloop 

20 11 11 Jarre stip  25 22 25 Bellaert korte kans 

20 11 12 Verlinde J schot       

23 12 12 Sayer wegtrekker       

23 13 12 Jarre schot       
 

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

  
Nummer 14                                  Jaargang  98                     15 november 2021  
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Eindelijk start van de zaalcompetitie 
Met een tussenstop van bijna twee jaar was er zaterdag eindelijk weer korfbal te beleven in de zaal. In het 
sfeervolle Boeckenberg Sportcenter ging AKC/Luma van start tegen Kwik en laat het nu net deze ploeg zijn 
waarvan we de laatste veldwedstrijd hadden verloren door de overmacht van de dames. De wedstrijden tegen 
Kwik en Voorwaarts zijn in onze ogen diegenen waarvan het zal afhangen of er kruisfinale wordt gespeeld of niet. 
We deden er dus maar best aan om sterk te openen om niet vanaf wedstrijd 1 op achtervolgen te zijn aangewezen. 
Hopen dat de nasleep van de geweldige Full Moon Party van woensdag/donderdag ons geen parten zou spelen. 
 
Uitstekende start 
We waren 1 minuutje onderweg en de bal lag al drie keer in het mandje met twee doelpunten van onze dames, die 
naar sportieve revanche zochten voor de onlangs verloren wedstrijd. Na 7 minuten liepen we weg naar 6 – 3 onder 
aanvoering van een uitstekende Jarre. De dames van Kwik kwamen echter beter en beter in de match en stelden 
gelijk (6 – 6). Toen al viel het ons op dat het scheidsrechterlijke duo alles toeliet en in de paalzone niks floot. Aan 
de vrouwelijke helft van het duo hadden we trouwens slechte herinneringen, zij had ons nog niet zo heel lang 
geleden een punt gekost tegen Floriant. Het was al de derde keer dat we ze kregen en opvallend: voor de derde 
keer met een andere partner (eerst Thierry, dan Steve – verbannen naar de promoleague, nochtans één van de 
betere scheidsrechters - en nu Jens Mertens, who’s next?). Er werd gevreesd dat het “niet fluiten” de partij zou 
doen ontaarden in een trek- en duwgevecht onder de korven en dat werd het dan ook. Veel te hard korfbal langs 
beide kanten dat niet bestraft werd. De spelers voelden aan dat alles mocht en bezondigden zich aan te agressief 
spel. Dit kwam het spel niet ten goede, gelukkig bleef het echter spannend. We zagen dat Jarre in een uitstekende 
vorm zit en nog voor de rust had hij er al 5 binnen gelegd. Ook Eline was in een bijzonder productieve bui en ook 
zij scoorde er in de eerste helft al drie. Het bleef gelijk opgaan en met een enig mooie wegtrekker van Sayer en het 
zoveelste schot van Jarre gingen we de rust in met een doelpunt voorsprong en een mooie 13 – 12 stand op het 
bord. 
 
We lopen uit en vallen stil 
Vlak na rust lopen we onder impuls van Jarre (die blijft raak treffen en eindigt op 8 treffers), Lars (met enkele 
prachtige doelpunten) en Eline (met haar vierde) weg naar een maximale 19 – 15 voorsprong. En dan… beslissen 
de scheidsrechters dat het plots even anders moet en leggen ze binnen de minuut drie keer de bal op de stip in het 
voordeel van Kwik (waarvan er 1 stip gemist wordt). De Biekes komen op deze manier terug in de match en op 4 
minuten tijd hangen de bordjes gelijk. De Kwik-dames hadden toen al meer dan hun duit in het zakje gedaan en 
winnen het onderlinge duel met 5 – 10. In plaats van door te gaan laat AKC/Luma het liggen. In het laatste 
kwartier scoren we slechts 2 doelpunten en daar kan je natuurlijk nooit een wedstrijd in zaal mee winnen. 
Waarschijnlijk speelde de vermoeidheid van woensdagnacht toch nog een rol en waren we fysiek niet opgewassen 
om door te gaan tot aan het gaatje. Er werden tussendoor dan nog twee doelpunten afgekeurd wegens verdedigd 
(als dat consequent zou gebeuren kunnen we dat nog plaatsen, nu echter niet) en ook nog wat aanvallende fouten 
gefloten die wij niet zagen van op de tribune, maar soit, we verloren door al deze omstandigheden de grip op de 
wedstrijd en moesten toezien hoe Kwik met de punten naar huis trok. 
 
Man van de wedstrijd: Rudy Peeters 
Door het trek- en duwwerk langs beide kanten lagen de spelers te pas en te onpas, gekwetst of niet, tegen de grond 
en moest er uiteraard telkenmale geveegd worden. We denken dat onze vloerveger van dienst, Rudy Peeters (die 
we hiervoor langs deze weg nog eens hartelijk willen danken) zowat de ganse vloer heeft opgekuist en na de 
wedstrijd terecht vroeg of hij zijn rekening voor het kuisen van de zaal bij de uitbaters mocht binnen brengen. 
 
Waar bleef Siebe? 
We zagen Siebe zowel dinsdag in de oefenpartij tegen Voorwaarts (6 op 8 = 75 %) als zaterdag tegen de B-ploeg van 
Kwik (10 op 26 = 36 %) aan een waanzinnig percentage afwerken en hadden hem wel iets langer tussen de lijnen 
verwacht dan een korte invalbeurt voor de even gekwetste Jari. Toen het vastzat na 10 minuten in de tweede helft 
was hij misschien wel de sleutel geweest om het slot terug te openen. Toegeven dat het van in de tribune 
natuurlijk altijd makkelijk praten is. We hadden hem toch liever langer tussen de lijnen gezien deze keer! 
 
En nu… achtervolgen vanaf wedstrijd 1 
Wat we gevreesd hadden is dus werkelijkheid geworden. We zijn vanaf de eerste wedstrijd op achtervolgen 
aangewezen en met de verplaatsing naar het nooit aangename Plantin en Moretus om Borgerhout/GW partij te 
geven dient er al een tandje bijgestoken te worden om de aansluiting met de top niet helemaal te verliezen. We 
hopen dat we volgende week voor een eerste keer kunnen rekenen op ons huisorkest met Bob en Co, want ondanks 
de zeer degelijke opkomst kan het langs supporterskant een heel pak luidruchtiger. Het moet niet altijd correct 
zijn wat je roept als je maar lawaai maakt dat werd zaterdagavond bewezen door de luidruchtige Kwik-aanhang. 
Laat ons er dus volgende zondag een heksenketel van maken en daarna een pintje drinken op AKC. Be there! 
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AKC/Luma B uitstekend gestart 
Verloren we de laatste competitiewedstrijd op het veld nog kansloos van Kwik dan schotelden onze B-tjes nu een 
wedstrijd voor om duimen en vingers af te likken. Aan de rust stond er reeds een formidabele 16 – 12 op het bord. 
Onder leiding van een onvoorstelbare Siebe liet AKC/Luma geen spaander heel van de Kwik-defensie. Hij gooide 
zowat alles binnen wat er binnen te gooien viel en speelde niet alleen aanvallend maar ook verdedigend een kei 
van een partij. Fenomenaal. Hij werd hierbij natuurlijk uitstekend gesteund door zijn medemaats die zich te 
pletter werkten om Siebe in de juiste schietpositie te krijgen. In het andere vak werden de doelpunten verdeeld 
door Quinten (4), een uitstekende Brend (4) en een knap afwerkende Thalia (3). 
In de tweede helft knabbelde Kwik onder impuls van een sterk ingevallen Lisbet Bollaerts aan zijn achterstand en 
kwam terug in de wedstrijd. Onze coach nam de juiste beslissing, bracht Siebe terug naar het aanvallend vak en 
ook in het andere vak deed hij wat hij moest doen, binnen gooien uit een minimum aantal kansen. Het werd 
spannend, Chaya voerde een heerlijke draaibeweging uit en legde binnen, maar moest kort daarna vervangen 
worden met krampen. Femke kwam in en met een prachtige twee op twee zorgde zij mee voor de overwinning. Een 
globale prachtprestatie van gans het team. Proficiat B-tjes! 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk: 
De eerste wedstrijd in de zaal ..., 

Dat is maar het begin van het verhaal !! 
 
 

WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 
 

ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 
 

15:45 u: BORGERHOUT/GW A - AKC/LUMA A  (Sporthal Plantin Moretus) 

14:00 u: BORGERHOUT/GW B - AKC/LUMA B  (Sporthal Plantin Moretus) 
Cortois Ellen - Denie Eline - Dewinter Maite - Duchesne Thalia - Francken Amber - Haghebaert Zoë - Leprince 
Shari  - Nevejans Chaya  
De Ley Jarre - De Ley Siebe - De Ryck Raf - Dewinter Quinten – Hardies Jari - Huppertz Lars - Huybrechts Demy  
Jobe Sayer - Simoen Brend - Van Daele Kevin 
 

12:30 u: BORGERHOUT/GW C - AKC/LUMA C  (Sporthal Plantin Moretus) 
De Pauw Anthe - Merckx Jana - Peeters Steffi - Rottiers Jade - Sporen Nikki 
Deloffer Jenthe - Harrus Wim - Mertens Peter - Van den Dycke Levi - Van Herck Robbie - Verbruggen Pieter-Jan 

 
11:15 u: BORGERHOUT/GW 2 - AKC/LUMA 2  (Sporthal Plantin Moretus) 
Van Autreve Cindy - Van den Berg Jessy - Vanherck Elke - Illegems Priscilla - Jacobs Valerie - Jobe Aida - Martin 
Sarah - Peeters Ann – Roelen Loes - Van Gullick Cindy 
Bedeer Sam - Bocxstael Birger - Cordon Ilja - Duchesne Andreas - Mollet Simen - Amorgaste Serge - Lauwers Bert  
Mertens Nick - Van Hoof Jens  
 

 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
Full Moon Party: een succes 
Woensdag jl was er voor het eerst terug een party in onze kantine en dat werd een reusachtig succes. De kern had 
alles tot in de puntjes voorbereid en onze toogploeg zorgde ervoor dat alles feilloos verliep. We kregen van alle 
aanwezigen te horen dat het geweldig was en dus zeker voor herhaling vatbaar. We willen alle helpers, onze kern 
en voornamelijk de toogploeg en Jarre en Ellen van harte danken voor het harde en vele werk dat ze er hebben 
ingestoken. De penningmeester van AKC/Luma en het ganse bestuur wensen jullie langs deze weg te feliciteren! 
Onze kassa is er goed bij gevaren. 
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Start in mineur voor A-ploeg 
Zaterdag ging dan eindelijk de zaalcompetitie van start. We openden met een knappe overwinning van onze U13B 
en daarna een mooi gelijkspel van de U13A. AKC/Luma 2 kreeg forfait omdat Leuven slechts aan 1 heer geraakte 
en onze C-ploeg kwam niet aan het werk omdat Kwik 1 van die 3 ploegen is die geen C-ploeg heeft. De U11 
verloren van Leuven. 
Bij de U15B noteerden we een gelijkspel tegen Kwik B, terwijl de U15 A niet opgewassen waren tegen Neerlandia. 
Onze U17 verloren van Kwik B, terwijl onze U19 de topper tegen Vobako alvast naar zich toe trokken en dus ook 
in zaal goed zijn gestart. 
De eerste échte wedstrijd bij de senioren was deze van de B-ploeg en dat was meteen een topper van jewelste. Een 
formidabele partij met veel doelpunten, we hadden het niet mooier durven dromen. Spijtig genoeg kon onze A-
ploeg die trend niet verder zetten. Zij verloren na een wedstrijd straatkorfbal en moeten meteen in de 
achtervolging. Volgende zondag wordt het al een heel belangrijke match tegen Borgerhout/GW. 
 
2. KANTINE OPEN TIJDENS ZAALCOMPETITIE  
Tijdens de zaalcompetitie zal onze kantine alle zondagen geopend zijn vanaf 14.00 u tot 18.00 u, behalve als er op 
zondag wedstrijden zijn gepland voor onze fanions, maar dat is enkel op zondagen 21/11 en 28/11, alle andere 
wedstrijden vinden plaats op zaterdag. Franky van den Berg zal achter de toog staan (waarvoor alweer onze 
hartelijke dank), er zullen uiteraard porties warm gemengd kunnen verkregen worden en we organiseren op die 
zondagen een duo-darttoernooi.  
Op zondag 21/11 zal onze kantine uitzonderlijk toch open zijn vanaf 17:00 u na de wedstrijd van onze fanions 
omdat Borgerhout/GW niet over een cafetaria beschikt in sporthal Plantin Moretus. 

Franky en Pit 
 

4. ACTIVITEITEN EVENEMENTENCEL 
 
 
 

 

Vrijdag 7/1: Nieuwjaarsreceptie 
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/177f57c9db9b74766a62cac785f50419 
 
 

 

Zaterdag 26/2: Duo Darttornooi (zie affiche verder in deze Flitsen). Dit is een vrij korfbal weekend. 
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/66f0e89795649f3bf42c5d83403ed7f1 
 
 

 

Vrijdag 1/04: Tasting gevolgd door gewestelijken fuif 
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/eccde43489a3b68eef77acfc766b57fb 
 
 

 

Zondag 1/5: Bekerfinale op AKC 
 
 

 

Vrijdag 20/5: Jubelbanket in het Boeckenberg Sportcenter 
Inschrijven: https://app.twizzit.com/v2/public/form/968cbea1eee447517cb59a4d0064bcf6 
Wanneer je je inschrijft voor het jubelbanket zal je zien dat je daar het totale bedrag dient te betalen. Zij die vorig 
jaar hebben aangegeven dat ze daarvoor een deel van hun lidgeld willen gebruiken zullen dit bedrag direct na 
betaling krijgen teruggestort. De korting die we beloofden, omdat we meer inkomsten dan uitgaven hadden voor 
AKC-100, wordt na het jubelbanket terugbetaald want daarvoor moeten we het exacte aantal deelnemers kennen. 
Betaal dus gewoon het volledige bedrag en de terugbetalingen volgen automatisch later. 
 

Pit 
 

5. LOTTO 
Nummer: 28 
Winnaars: Cindy Van Gullik en Bo Van Hoof 
 
6. PRONOSTIEK 
Winnaars: niemand 
Bedrag: € 30,10 in de pot voor volgende week 
 
7. BESTELLINGEN WEBSHOP  
Graag vestigen wij nog eens jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-shirts, sweaters (met of 
zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en regenvestjes bestellen. Bestellen doe je via Twizzit met 
volgende link: https://app.twizzit.com/v2/public/form/0b7ca51fc15533f077bd98896bf09f53 
Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is inbegrepen, bedrukking van naam kost € 5. 
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8. STEUN AKC/LUMA VIA TROOPER 
Bol.com, Booking.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Takeaway.com,... 
Het is een greep uit de vele webshops waarmee je AKC/Luma kan steunen via Trooper! 
Ga eerst langs www.trooper.be/AKC en kies daar jouw gewenste webshop. Trooper doet de rest, u betaalt geen cent 
meer en steunt daarbij onze club! 
Geen zin om na te kijken of uw webshop er tussen staat? 
Geen probleem: installeer de Trooperbot: u krijgt automatisch een melding wanneer u een Troopersite bezoekt. 
Check it out: www.trooper.be/akc!!! 

 

9. 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. 

 

10. CLUBCARD AKC/LUMA 
Heb jij nog geen clubcard van AKC/Luma en ben jij of iemand van je familie lid van AKC/Luma? Vraag ze even 
achter onze toog. Je krijgt er korting mee en het is super gemakkelijk in gebruik.  
Clubcard vragen, geld opzetten (cash of bancontact) en je kan ze onmiddellijk beginnen gebruiken. Simpel 
geregeld! 

 
11. SPORTHAL PLANTIN MORETUS (BORGERHOUT/GW) SLECHT BEREIKBAAR 
CAFETARIA SPORTHAL GESLOTEN – ONZE AKC-KANTINE ZAL DAAROM OPEN 
ZIJN NA DE WEDSTRIJD VAN ONZE FANIONS VANAF 17 U 
Onderstaand schrijven hebben wij ontvangen van Borgerhout/GW (gelieve daar dus rekening mee te houden). 
 
Beste bezoeker, 
Wij zijn erg blij dat de zaalcompetitie dit jaar kan starten. We hopen op een spannende competitie en heten jullie 
van harte welkom in onze thuiszaal Plantin Moretus. Toch zal niet alles normaal verlopen. We kregen van de Stad 
Antwerpen te horen dat de inkom en gang helemaal vernieuwd worden. De werken zouden tegen het einde van dit 
jaar in orde zijn. (AKC/Luma speelt op zondag 21/11 tegen Borgerhout/GW dus dan zal de zaal alvast niet 
in orde zijn!). 
 
Wat betekent dit concreet: 

 De inkom wordt verplaatst naar de achterkant. Je kan binnen geraken langst de nooduitgang.  
 De cafetaria is gesloten omdat deze niet bereikbaar is door de werken. De uitbaters zullen aan 

de alternatieve inkom een container voorzien waar drank kan aangekocht worden. Drinken 
mag niet in de zaal geconsumeerd worden. 

 De kleedkamers zijn toegankelijk om te douchen. Er zal wel rekening gehouden moeten worden met de 
huidige covid-maatregelen. 

 Spelers kunnen naar het toilet gaan aan de kleedkamers. Voor de supporters zullen er toiletten voorzien 
worden buiten naast de drankcontainer. 

 Wij werken met het covid safe ticket. Bij de inkom vragen wij je safe ticket en identiteitskaart te laten zien 
aan onze vrijwilligers. 
 

Wij hopen dat de werken zo snel mogelijk in orde zijn zodat we optimaal kunnen gebruik maken van de 
zaalfaciliteiten. We willen jullie er ook op attent maken dat parkeren op zaterdag betalend is. (Stad Antwerpen) 
Alvast bedankt voor jullie begrip! 
 

Omdat AKC/Luma zijn spelers en supporters na een wedstrijd van de fanions uiteraard niet zonder drankje en 
hapje wil zetten kan je op zondag 21 november vanaf 17:00 u terecht in onze kantine om na te kaarten over de 
wedstrijd en voor een natje en een droogje. Ons aller Franky Van den Berg zal onze kantine open houden, 
waarvoor uiteraard weeral onze hartelijke dank. 

Pit 
 

12. NIEUW LID 
Deze week kunnen we weeral een nieuw jeugdlid welkom heten: 
Naiara Van den Bleeken (°13-05-2015) U7 

Veel korfbalplezier! 
Martine 
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WEDSTRIJDEN VOLGENDE WEEK 
 

 
27/11/2021 10:00 AGO AALST U11 AKC/LUMA U11 Sporthal De Faluintjes 

27/11/2021 13:45 MINERVA U13 B  AKC/LUMA U13 B Het Rooi 2 

27/11/2021 15:45 RIJKO U17 B  AKC/SPARTACUS U17 B Sporthal De Valk 

27/11/2021 16:00 TEMSE U19 A  AKC/LUMA U19 A Sporthal Temsica 

28/11/2021 11:00 MEEUWEN U15 A AKC/SPARTACUS U15 B Kwik Indoor 

28/11/2021 11:15 VOBAKO 2  AKC/LUMA 2 Sportcentrum Tielenhei 

28/11/2021 11:30 APPELS U15 A AKC/SPARTACUS U15 A Sporthal Appels 

28/11/2021 13:30 RIJKO U13 A  AKC/LUMA U13 A Sporthal De Valk 

28/11/2021 13:30 MEEUWEN B AKC/LUMA B Kwik Indoor 

28/11/2021 15:30 MEEUWEN A AKC/LUMA A Kwik Indoor 

28/11/2021 17:30 MEEUWEN C AKC/LUMA C Kwik Indoor 
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Verslagen: Rob en Christel op robb.dewinter@skynet.be - andere jeugdinfo bij Carine op Carine.Duchesne@outlook.com 
Bestelling sportdrank: Peggy Meyvis op deryckpatrick@hotmail.com of via sms 0497/27.15.20 
 

Nieuw lid 
 
 
 
Deze week verwelkomen we een nieuw U7-meisje bij onze vereniging. Welkom Naiara Van den 
Bleeken. We wensen je heel veel plezier bij AKC/Luma. 
 
 

Berichtjes 
 
Data lopend seizoen 
04/12/21: Sinterklaasfeest 
05/03/22: Carnaval 
26/27/28/05/22: jeugduitstap 
Datum combi-tornooi en eindeseizoensviering werd nog niet vastgelegd 
 
Sinterklaas 
Volgende 44 kinderen werden reeds ingeschreven voor het Sinterklaasfeest op zaterdag 4 december: Angorrilla 
sanchez Kane, Angorrilla sanchez Kane, Heirman Liz, Willemkens Louise, Stoop Nina, Stoop Samuel, Vermeiren 
Pim, Mertens Sibe, Mertens Thor, Bocxstael Billie, Bocxstael Charlotte, Keersmaekers Dien, De Roey Silas, De 
Roey Finne, De Roey Milou, Van Hove Lewis, Hardies Stella, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Rongé Alex, Rongé Vic, 
Hennebel Matteo, Hennebel Vincent, Van den Bleeken Naiara, Springael Noomi, Springael Inky, Schotte Filippa, 
Peeters Jules, Bruyninckx Casper, De Buck Lenn, Vinck Otte, Duchesne Margot, Kervarec Hugo, Kervarec Lea, de 
Meester Lin, Van Hoof Marie, Claessens Feline, Van den bergh Jace, Claessens Louiz, Van den bergh Saige, 
Harrus Babs, Van Steenwinkel Alexander, Kurti Jara, Goossens Fran. 
 
We hopen dat de rest snel volgt zodat er met de voorbereidingen kan gestart worden. 
Voor meer info zie ook verder in deze jeugdflitsen. 
 
 
 
 
Kledij 

Graag vestigen wij nog eens  jullie aandacht op onze AKC/Luma-kledij. Je kan steeds T-
shirts, sweaters (met of zonder rits), trainingspakken, sportzakken, rugzakken en  
regenvestjes, bestellen bij Anneke Van Peteghem op anneke_v_p@hotmail.com . Bestellen 
kan ook via Twizzit. Extra bedrukkingen zijn mogelijk, bedrukking met AKC/Luma-logo is 
inbegrepen, bedrukking 
van naam kost €5. Voor 

meer info kijk ook op onze fb-pagina naar de 
AKC/Luma-catalogus. 
https://www.facebook.com/739915266019087/posts/1791368337540436/ 

JEUGDFLITSEN 
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De Sint komt naar AKC/Luma 
Wat is dat daar allemaal op AKC/Luma? 
Van U7 tot en met U9 roept iedereen hoera! 
Zaterdag 4 december is iedereen blij, 
Alle kindjes staan in de rij. 
Want Sinterklaas en zijn zwarte Pieten, 
Hebben pakjes voor de AKC/Luma-deugnieten. 
Ouders, breng snel via Twizzit je gegevens binnen. 
Dan kan de JEC aan de voorbereiding beginnen. 
 
Zaterdag 4 december komt Sinterklaas naar AKC/Luma. 
Alle U7 en U9 worden hierbij uitgenodigd, maar ook alle kindjes van 0 tot en met 7 jaar die familie (broertje, zusje, 
ouders, grootouders) hebben die lid zijn van AKC/Luma. Sint en Piet verwachten jullie in ons clubhuis vanaf 14u00. 
Ouders en grootouders zijn welkom om er samen met hun kleine spruiten een gezellige namiddag van te maken. 

 
De Sint brengt pakjes mee voor alle kindjes maar vraagt wel aan de ouders om een beetje te 
helpen bij het bepalen van de keuze. De Pieten zijn nu al bezig met alles klaar te zetten en 
zouden graag zo snel mogelijk willen weten wat ze voor de AKC/Luma-kindjes moeten 
meebrengen. 
 
Mama of papa, zorg dat je kindje in het grote Sinterklaasboek komt door de gevraagde info 
via Twizzit in te vullen  
Graag vóór 19 november aub.  

Volgende info wordt gevraagd via Twizzit op onderstaande link: naam, geboortedatum, lid van AKC/Luma of 
familie van een AKC-er, positieve en negatieve kanten en interessepunt speelgoed.  
https://app.twizzit.com/v2/public/form/3ea3c1853bb3f02a142d4ad54c5a0e11 
 
Winter- en zaalprogramma voor U7, U9: seizoen 2021-2022 
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wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jarigen Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jarigen Maite: 0475/66 87 12, Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51 
U11 9- en 10-jarigen Jens: 0479/82 28 55, Sandra: 0487/16 96 20 

 

Wij verwachten onze jongste korfballertjes steeds tijdig aanwezig in sportkledij. Zie hieronder voor het schema: 
 

ploeg wo za waar bijzonderheid 
U9 18u00- 19u30  Ertbrugge zaal Vanaf 11/11 
U9  11u00-13u00 PIVA zaal Vanaf 12/11 
U7  14u00-15u00 

 
 
 
13u00-14u00 
Of 
14u00-15u00 

Op AKC indien het weer het toelaat 
 
Of  
 
Bij heel slecht weer  (coaches verwittigen telkens) 
Gymzaal SB de Kangoeroe 
Ruggeveldlaan 699 te 2100 Deurne 

Vanaf  6/11 
 
 
 
Vanaf  6/11 
 
Vanaf 12/11 

 
- In deze zalen is geen cafetaria, wel kleedkamers.  
- Wedstrijdjes voor U7,  U9 en U11 zullen apart in onze jeugdflitsen verschijnen, dus wekelijks nakijken.  

Vermits we met zoveel U7 en  U9 spelertjes zijn zullen de coaches telkens spelers aanduiden die wedstrijden 
spelen of trainingen bijwonen. 

- Voor U7 wachten we een beetje af wat de verdere /03atregelen zijn ivm Covid-9 en de weersomstandigheden of 
er in de zaal of op AKC wordt getraind 

 
datum wat  
Wo 17/11 Zaaltraining  U9 
Za 20/11 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 24 /11 Training zaal U9 
Za 27 /11 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 1 /12 Training zaal U9 
Za 4 /12 Sinterklaasfeest op AKC: aparte info via de flitsen, geen training voor 

U7, wel inschrijven voor Sinterklaasfeest 
U7 

Wo 8 /12 Training zaal U9 
Za 11 /12 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 15 /12 Training zaal U9 
Za 18 /12 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 22 /12 Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches U9 
Za 25 /12  Vrolijk kerstfeest , geen training U9 en U7 
Wo 29 /12 Kerstvakantie: geen training tenzij anders vermeld door coaches U9 
Za 31 /12 Oudjaar, geen training U9 en U7 
Zo 1 /01 Gelukkig nieuwjaar  
Wo 5 /01 Training zaal U9 
Vr 7 /01 Nieuwjaarsreceptie op AKC, aparte info via flitsen, voor deelname 

inschrijven verplicht  
leden + 
ouders 

Za 8 /01 Training zaal 
Training veld of zaal 

U9 
U7 

Wo 12 /01 Training zaal U9 
Za 15 /01 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9  
U7 

Wo 19 /01 Training zaal U9 
Za 22 /01 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 26 /01 Training zaal U9 
Za 29 /01 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 
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Wo 2 /02 Training zaal U9 
Za 5 /02 Carnaval op AKC 

Aparte info via de flitsen 
U7, U9, U11 
+jongere 
kinderen 

Wo 9 /02 Training zaal U9 
Za 12 /02 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 16 /02 Training zaal U9 
Za 19 /02 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 23 /02 Training zaal U9 
Za 26 /02 Training zaal 

Training veld of zaal 
U9 
U7 

Wo 2 /03 Laatste zaaltraining U9 
Za 5 /03 We keren allen terug om op het veld te trainen U7, U9, U11 

 

Namens de coaches, Agnes 
 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 20 november 2021 

Competitie 
 
11u30: Promoleague U17 A: Borgerhout/GW B - AKC/Luma/Spartacus in Sporthal Plantin Moretus 
Fabri Thor (S), Gils Dean, Ivens Izaak (S), Van Alstein Lucas (S) 
Binnemans Alyssa, Nelen Fay (S), Somers Youna, Van Mieghem Jade, Van Riel Kato 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Mike Gils + jeugdleider van Spartacus 
zaal: Sporthal Plantin en Moretus , Plantin en Moretuslei, 343 2140 Borgerhout Tel.: 03 270 75 27 
 
12u00: ChallengeB – U11 zaal: Spartacus/NDN - AKC/Luma in Sporthal Rode Loop 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Cheraa Ajoub, Heirman Lias, Hoof Ferre, Verholen Lenny 
Eeckhout Evi, Lauwers Liv, Mertens Sam, Nyang'a Astrid, Rampaert Iebe, Struyf Willa 
Bijeenkomst: 30 min. voor aanvang klaar in de zaal  Jeugdleiders: Jens en Sandra 
zaal: De rode loop, Rodeloopstraat 2, 2170 Antwerpen Tel: 03 288 34 80 
 
17u00: Topleague U19 1: KCBJ - AKC/Luma in Sportcentrum De Tumkens 
Davidts Ernst, De Prins Renzo, Fabri Brend, Lauwers Rune, Van Bouwel Kyan, Verholen Vinnie 
Audenaert Lotte, Fabri Lenthe, Nevejans Kadisha, Ramic Nina, Van Nimmen Femke 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Aaron en Bjorn 
zaal: Sportcentrum De Tumkens,  Pastoor Pitetlaan 30 3130 Betekom Tel.: 016 56 52 33 
 

Zondag 21 november 2021 

Competitie 
 
09u00: U13 OZ A: Borgerhout/GW B - AKC/Luma B in Sporthal Plantin Moretus 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst:  30 min. voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Marc en Jana 
zaal: Sporthal Plantin en Moretus , Plantin en Moretuslei, 343 2140 Borgerhout Tel.: 03 270 75 27 
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12u30: Promoleague U15 A: Ganda A - AKC/Luma/Spartacus A in Sporthal Hekers 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld.  
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
zaal: Sporthal Hekers, Terlinden 29 9052 Gent-Zwijnaarde Tel.: 09 221 91 09 
 
12u45: Topleague U13: Voorwaarts A - AKC/Luma A in Sportcomplex De Nachtegaal 
Aarts Jasper, Cordon Ebe, Fierens Kasper, Keersmaekers Ferre, Kurti Lian, Segers Jasper, Van Mieghem Finn, 
Van Mieghem Sepp 
Byloo Emma, Cheraa Noor, Duyck Pixie, Lowyck Lisa, s’ Jongers Lou, Van Hove Amy 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst:  30 min. voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Marc en Jana 
zaal : Sportcomplex De Nachtegaal, Duffelsesteenweg, 145 2550 Kontich  Tel.: 03 880 12 30 
 
16u00: U15 AFD 2C: ASKC B - AKC/Luma/Spartacus B in Sporthal Vordesteyn 
De Hondt Raf (S), Geurs Lucas, Huppertz Mitch, Kurti Eris, Thielemans Dries (S), Van Alstein Thibo (S), Verholen 
Jarri, Wellens Bram (S) 
Aarts Marie, Abatouy Hanae (S), De Meester Fen, De Pooter Nienke (S), Geeraerts Noa (S), Traets Laura, 
Schellens Rifa, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling wordt in de loop van de week meegedeeld. 
Bijeenkomst: 1 uur voor aanvang klaar in de zaal Jeugdleiders: Brend S., Brend F, Geert F en Kenny 
zaal: Sporthal Vordenstein, Vordensteinstraat 76 2900     Schoten Tel.: 03 685 02 16 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U13A 
 
AKC/Luma – GANDA : 7 – 7 (4 – 1) 
A: Ebe (2) - Finn (1) - Emma - Noor (2) 
V: Kasper (1) / Ferre - Sepp (1) - Amy – Lou 
 
Onze U13 speelde de eerste wedstrijd van het zaalseizoen tegen Ganda, een ploeg die er in slaagde om in de 
voorronde op het veld al haar wedstrijden te winnen. Een stevige tegenstander dus, maar onze jongens en meisjes 
vlogen er meteen in. Het tempo lag van bij de start hoog, er werd de eerste minuten makkelijk gescoord en ook ons 
verdedigend vak slaagde er in om de bal snel te veroveren en vlot uit te verdedigen. Noor en Finn zorgden met 
twee doorlopers met steun van resp. Ebe en Noor voor een 2-0 voorsprong. Ganda kon één maal tegenscoren, maar 
Sepp (schot) en Ebe (doorloper) zorgden voor de meer dan verdiende 4-1 voorsprong aan de rust. Het aantal kansen 
tellende had die voorsprong nog heel wat groter kunnen zijn, maar onze afwerking blijft nog een werkpuntje. 

Na de rust zagen we toch een beetje een ander spelbeeld. Het spel ging naar mijn aanvoelen wat minder snel en 
Ganda kon als eerste scoren via een strafworp. Kasper bracht ons via een doorloper (steun van Amy) op 5-2 
waarna hij in de aanval vervangen werd door Ferre. Twee snelle tegengoalen brachten Ganda terug tot op één 
punt. Ebe zorgde met een ver schot voor de 6-4. Onze spelers creëerden net als in de eerste helft nog heel wat 
kansen, maar de bal wilde er niet meer in. Dat lukte wel bij Ganda wat leidde tot een 6-6 gelijke stand. Noor deed 
ons met een mooie strafworp nog hopen op de overwinning, maar in de laatste halve minuut kreeg ook Ganda nog 
een strafworp die ze netjes omzetten. De wedstrijd eindigde dus op 7-7.  

Op basis van de eerste helft verdienden onze spelers zeker meer, maar chic van Ganda dat ze er in bleven geloven 
en zo toch nog een puntje uit de brand wisten te slepen. Het was zeker en vast een fijne wedstrijd om naar te 
kijken en wat mij betreft mogen jullie trots zijn op jullie eerste puntje in de Topleague. Af en toe de rust wat beter 
bewaren, wat meer oog hebben voor mekaar en vooral de kansjes afwerken en de eerste overwinning volgt 
ongetwijfeld snel. 

Kris 
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U19A 
 
AKC/Luma – Vobako  : 18-13 (12-8) 
Verdediging: Lotte 1/4 – Femke 3/16 – Ernst 2/14 – Kyan 4/16 
Aanval: Lenthe 0/4 – Kadisha 3/16 – Renzo 2/15 – Brend 3/14 
Bank:  Nina 0/1 – Jade – Fay – Vinnie 0/4 – Rune  
 
EINDELIJK kunnen we starten aan de belangrijkste competitie van het seizoen. Hopelijk kunnen wij die nu ook 
uitspelen. We starten met wat vraagtekens na een veel te lange periode tussen veld en zaal. Jeugd heeft geen 
selecties bij de Diamonds dus enkele wedstrijden meer op het veld had zeker gemogen.  
De voorbereiding wordt op zich ook bemoeilijkt door de vele selecties aangevuld met kwetsuren en vakanties 
waardoor wij bijna geen enkele keer met het volledige team hebben kunnen trainen. Ook vraagtekens over de 
tegenstrevers. Hoe sterk zijn Vobako, Temse en Voorwaarts werkelijk ? BKC hebben we al gehad op het veld, dus 
die kennen wij, wat ook van toepassing is op Putse en Floriant. Gezien de recente uitslagen van KCBJ mogen zij 
geen problemen opleveren dus zal het een competitie zijn waar we met 5 zullen uitvechten wie Herentals zal 
halen. 
 
Starten tegen 1 van de sterkste tegenstrevers na zo’n voorbereiding is toch een beetje spannend. Vobako maakt het 
extra interessant want ze zetten hun team anders  dan wij hadden verwacht. Hun 2 sterkste dames in 1  vak 
waardoor wij uiteindelijk toch ook hebben moeten schakelen, maar dat maakt het juist mooi. 
 
De wedstrijd op zich start met een inloopperiode waar we telkens 1 doelpuntje achter komen maar telkens snel 
kunnen tegenscoren. Toch sloeg onze motor redelijk snel aan en lopen we na 15min 4 doelpunten uit. Vanaf dan 
hebben we nooit meer het idee gehad dat Vobako nog zou terug komen. Wij spelen niet echt onze beste match, 
werken slecht af (17%) en spelen niet altijd echt voor elkaar. Ondanks dat was het toch een redelijk eenvoudige 
wedstrijd. Hun verrassende opstelling werd gecounterd en gaf ons ook wel wat mogelijkheden in het andere vak 
waar wij meer mee deden dan zij met hun opstelling.  
 
Wij startten dus al redelijk overtuigend aan de competitie. Volgende week KCBJ als voorbereiding op de topper 
van de week nadien tegen VW. Leuk vooruitzicht. 
Kopjes even bij elkaar steken om duidelijk te maken dat wij hoofdzakelijk dynamisch spelen, dus niet steeds met 
de bal naar binnen gaan, maar dat ondanks dit het, bij sterk opzittende verdediging, evident is dat er ook effectief 
gesteund wordt. Indien we dit niet voor elkaar willen doen, gaan we het uiteindelijk toch wel af en toe eens echt 
moeilijk krijgen en dat kan niet de bedoeling zijn. 
 

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 zeventiende 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 dit jaar volgende keuzes voor: 

 Carré confituur (3 x 12 = 800 g) 
 Frangipanes (4 x 6 = 840 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.  

https://app.twizzit.com/v2/public/form/b883f91e5e17b9df1b89b21107499265 

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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Frangipane Carré 
Confituur 

Assortiment 
Snacks 

Assortiment 
Koffie 

Zachte vanille 
wafeltjes 

Haverkoekjes 
met chocolade 

Brownies 

Gevulde 
wafeltjes 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 15 
 

 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 16 
 

 

 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 17 
 

 

 
 

 
 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 18 
 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


