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TEMSE A - AKC/LUMA A: 15 (16) – 25 
Temse speelt 25 minuten goed mee en laat het dan 

volledig afweten in de tweede helft 
 
Spelers: Sayer (7) – Siebe (3) – Demy  (2) – Jarre (6) 
Speelsters: Maite (3) – Eline (2) – Tess (0) – Shiara (0) 
Ingevallen: Lars (2) – Jari (0) – Raf (0) – Kevin (0) – Shari (1) – Thalia (0) - Ellen (0) – Chaya (0) 
Scheidsrechters: Steve Dejongh – Eddy Mertens 

 

1 0   schot  10 16 Siebe achter korf 
1 1 Sayer schot  10 17 Eline achter korf 
1 2 Jarre schot  11 17   schot 
1 3 Eline schot  11 18 Maite schot 
1 4 Maite inloop  11 19 Maite schot 
2 4   schot  12 19   stip 
2 5 Jarre schot  12 20 Lars schot 
3 5   schot  12 21 Siebe achter korf 
3 6 Sayer schot  12 22 Sayer schot 
4 6   schot  12 23 Demy schot 
5 6   schot  12 24 Demy schot 
5 7 Jarre vrijworp  12 25 Shari stip 
5 8 Sayer inloop  13 25   stip 
6 8   schot  14 25   stip 
6 9 Jarre schot  15 25   schot 
6 10 Jarre stip      
7 10   schot      
7 11 Sayer schot      
7 12 Jarre stip      
8 12   schot      
8 13 Siebe stip      
8 14 Sayer schot      
9 14   schot      

10 14   schot      
10 15 Sayer schot      

 
Vrijdagavond trokken we naar Temse voor de kwartfinale van de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen). 
Zoals al eerder gezegd was de loting ons gunstig gezind want na wedstrijden tegen ASKC en Verdek reen we opnieuw 
een ploeg uit de promoleague voorgeschoteld. Aan enthousiasme en vechtlust geen gebrek bij deze ploeg, maar dat 
het een meer dan haalbare kaart was wisten we natuurlijk op voorhand. Heel wat supporters van Temse langs de 
lijn, van onze kant was het maar een mager beestje. De uitleg “te ver” kan en mag hier geen rol spelen, de mensen 
van Temse moeten om de veertien dagen de verplaatsing naar Antwerpen maken, een flauw excuus dus en we hopen 
dat het in de volgende ronde dan wel eens storm zal lopen. 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 
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Sayer en Jarre outstanding in eerste helft 
Temse ging met veel enthousiasme, strijdlust en fighting spirit van start en bleef ons lange tijd het vuur aan de 
schenen leggen. Wij konden echter rekenen op een alweer sublieme Sayer en een trefzekere Jarre die ervoor zorgden 
dat we altijd aan de leiding bleven en dat onze zege nooit in gevaar zou komen. Beide heren scoorden er onder hun 
beiden in de eerste helft elk zes of 12 van de 15 doelpunten aan een bijzonder hoog afwerkingspercentage. Met ook 
nog Eline, Maite en Siebe aan het kanon mochten we met een geruststellende 10 – 15 gaan rusten. We wisten toen 
al dat de wedstrijd binnen was en dat we naar de halve finale zouden gaan. 
 
Tweede helft maat voor niets 
In de tweede helft werd door beide teams een versnelling lager geschakeld. Temse was fysiek uitgespeeld en kon 
niet meer mee, zij scoorden in de tweede helft slechts 5 keer (waaronder amper twee speeldoelpunten) en kwamen 
niet meer in het stuk voor. Ook bij AKC/Luma was het veel minder. De tweede helft behielden we de controle en 
liepen we verder weg, maar echt goed was het nu ook weer niet. Alle invallers werden van de bank gehaald en aan 
het einde van de wedstrijd stond er een volledig ander achttal op het veld dan dit van in de aanvangsminuten. Dat 
wil uiteraard zeggen dat we een uitstekende bank hebben waarop we altijd kunnen terugvallen. 
 
Lars bijna terug van weggeweest 
Lars krijgt ondertussen meer en meer speelminuten en dankte deze keer meteen met een treffer bij zijn eerste 
poging. Het niveau uit zijn topdagen is er nog niet helemaal, maar het is een kwestie van tijd vooraleer hij dat zonder 
enige twijfel terug zal halen. Mooi zo, want we zullen hem zeker nog nodig hebben de komende wedstrijden en zeker 
in zaal. 
 
Afwerkingspercentage moet omhoog 
Om mee te doen voor de prijzen moet het afwerkingspercentage nog beter. We scoorden 25 keer, dat wel, maar bij 
onze dames kwamen enkel een uitstekende Maite (3) en een knap spelende Eline (2) aan de bak en scoorde de 
ingevallen Shari nog een stip. Het gevaar kwam deze keer teveel van onze twee topschutters (Sayer en Jarre) en dat 
zouden we de komende wedstrijd tegen Voorwaarts liefst anders zien willen we niet op een counter lopen. Er moet 
van alle kanten gescoord worden, het gevaar moet uit alle hoeken komen. Met slechts 1 schutter in elk vak wordt 
het te makkelijk voor de tegenstrevers om die uit te schakelen.  
 
Halve finale tegen Meeuwen 
Meeuwen legde zondag jl Borgerhout/GW het vuur aan de schenen en haalde het nu enigszins verrassend van Putse. 
De Trekvogels zijn dus zeker niet slecht bezig en mogen niet onderschat worden. Deze wedstrijd zal pas na de zaal 
gespeeld worden. Het is voor de eerste keer dat we een team uit de topleague krijgen voorgeschoteld, maar laat ons 
stellen dat ook hier mogelijkheden liggen om door te stoten naar de finale die op 1 mei zal gespeeld worden. De 
andere halve finale wordt er een tussen Voorwaarts en Borgerhout/GW die wonnen van respectievelijk Boeckenberg 
en Floriant. 
 
Scheidsrechters: goed 
Ook al werden Steve en Eddy regelmatig onterecht op de korrel genomen door Temse, beide heren floten een meer 
dan degelijke wedstrijd. Wanneer je met tien doelpunten verschil verliest kunnen we ons ook niet voorstellen dat 
het dan aan de scheidsrechters zal gelegen hebben. Misschien ook even de hand in eigen boezem steken? 
Dit was onze negende wedstrijd van het seizoen (6 competitie en 3 beker) en tot hiertoe zagen we alle scheidsrechters 
op een meer dan behoorlijk niveau acteren.  
 
Als het slecht is durven we dat schrijven, als het goed is echter ook. 
 
Supporters gevraagd 
Zondag a.s. spelen we de bijzonder belangrijke wedstrijd op Voorwaarts. Naar goede gewoonte zal dit weer een 
spannende wedstrijd worden, Voorwaarts won trouwens voor de beker van Boeckenberg met 22 – 21 en zit dus in de 
goede flow. Ook langs de lijn kunnen zij steevast rekenen op veel volk. We willen langs deze weg dan ook een oproep 
doen naar ons rood legioen om zondag a.s. massaal af te zakken naar het Fort van Edegem om daar onze spelers een 
hart onder de riem te steken. Ze hebben jullie nodig want de confrontatie tegen de Elsdonckenaars moet gewonnen 
worden willen we bij de top blijven en niet terugzakken uit de top vier. 
 
Kom dus met z’n allen in rood en wit en kom ons team positief aanmoedigen, zij hebben jullie nodig. 

Pit 
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VOORWAARTS/MOLINOS A - AKC/LUMA A: 24 – 25 
AKC/Luma pakt de punten na bangelijke wedstrijd 

Girlpower brengt de zege 
 
Spelers: Sayer (3) – Siebe (3) – Jari  (1) – Jarre (3) 
Speelsters: Maite (1) – Eline (5) – Tess (3) – Shiara (4) 
Ingevallen: Lars (2) - Demy 
Scheidsrechters: Jens Mertens – Steve Dejongh 
 

0 1 Eline schot  14 11 Vogels Jens Schot 

1 1 Vogels Jens Schot  14 12 Eline Schot 

1 2 Shiara Schot  14 13 Siebe Schot 

2 2 Hellemans Christoph Schot  15 13 Hellemans Christoph Schot 

3 2 Dennis Lauren Schot  15 14 Tess Schot 

3 3 Eline Schot  16 14 Kerstens Lars Schot 

3 4 Siebe Vrije bal  17 14 Loos Elin Schot 

4 4 Hellemans Christoph Schot  17 15 Sayer Schot 

5 4 Kerstens Lars Schot  18 15 Kerstens Lars Schot 

6 4 Vogels Jens Schot  18 16 Jari Strafworp 

6 5 Sayer Schot  19 16 Hellemans Christoph Schot 

7 5 Hellemans Christoph Schot  19 17 Shiara Schot 

8 5 Vogels Jens Strafworp  19 18 Eline Strafworp 

8 6 Jarre Doorloopbal  20 18 Kerstens Lars Strafworp 

8 7 Siebe Vrije bal  20 19 Sayer Schot 

9 7 liam Schot  20 20 Maite Strafworp 

9 8 Tess Schot  21 20 Kerstens Lars Strafworp 

9 9 Tess Schot  21 21 Eline Vrije bal 

10 9 Loos Elin Strafworp  21 22 Lars Strafworp 

11 9 Joke Schot  21 23 Lars Schot 

11 10 Jarre Schot  22 23 Vogels Jens Schot 

12 10 Kerstens Lars Schot  22 24 Jarre Schot 

13 10 Hellemans Christoph Schot  23 24 Vogels Jens Strafworp 

13 11 Shiara Schot  23 25 Shiara Schot 

     24 25 Kerstens Lars Schot 
 
We wisten dat we niks mochten laten liggen om in het zog van leider Floriant te blijven. Dat het niet makkelijk 
zou worden, daar waren we zeker van want Voorwaarts is een taaie ploeg die nooit opgeeft en waar we het al 
meermaals moeilijk mee hebben gehad. 
 
Heerlijke wedstrijd 
Het werd een sublieme partij korfbal met voornamelijk onze dames in de hoofdrol. Wie gedacht zou hebben dat de 
Voorwaarts girls het voortouw zouden nemen kwam bedrogen uit, onze meiden speelden een fantastische match en 
scoorden aan de lopende band met Eline (5) – Shiara (4) – Tess (3) en Maite (1) oftewel 13 doelpunten uit 
dameshanden, ongezien van onze kant. Er stond geen maat op onze meiden. 
Van bij aanvang werd er om en om gescoord door beide teams en bleef het verschil maximum 3 doelpunten met 
Voorwaarts steeds aan de leiding. Het was pas helemaal op het einde dat AKC/Luma er voor het eerst op en over 
ging met de inbreng van Lars (21 – 23). Voorwaarts kwam nog terug maar met treffers van een uitstekende Jarre 
en een waanzinnig spelende Shiara behielden we dat o zo belangrijke doelpuntje verschil. 
De doelpunten van beide teams waren van uitstekende makelarij en we kregen een prachtig spektakelstuk te zien 
door twee teams die het beste van zichzelf gegeven hebben. Dit was korfbal op topniveau, dit is waarvoor 
supporters naar hun ploeg komen kijken. Bedankt Voorwaarts en AKC/Luma! 
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Afwerking was fantastisch 
Schreven we vorige week nog dat we te weinig schoten pakten en te zwak afwerkten, dan had AKC/Luma blijkbaar 
zijn lesje geleerd en deed het dat deze keer veel en veel beter. We namen 105 schots aan een gemiddelde van 25 %, 
dat is gewoonweg knap. De afwerking van Voorwaarts was zo mogelijk nog beter met 30 % maar zij kwamen aan 
een veel lager aantal schotkansen. Het was mooi om te zien dat onze spelers het begrepen hadden en langs alle 
kanten binnen gooiden. Geen getwijfel, gewoon recht op het doel af en scoren, zo zien we het graag. 
 
Dames doen het 
Waren het in de voorbije wedstrijden voornamelijk de heren die het deden dan was dat nu weggelegd voor onze 
dames. De Voorwaarts dames zijn snel en hebben een uitstekend schot, ze werden er deze keer echter volledig 
uitgelopen door onze dames, die gezamenlijk tot liefst 13 treffers kwamen en alom tegenwoordig waren. Laat ons 
stellen dat onze meiden outstanding waren. Eline heeft haar schot volledig terug gevonden na een prachtig WK 
dat ze al speelde, Tess speelde een bijzonder sterke wedstrijd en legde er drie in het mandje, ook Maite speelde op 
hoog niveau en pikte haar goaltje mee en “Als Shiara scoort winnen we” was hier ook aan de orde, ze deed het 
liefst vier keer aan een gemiddelde van boven de 35 %. Wie durft nog zeggen dat onze dames geen schotkracht in 
huis hebben. Als ze het écht willen zijn ze dé toppers in de Belgische competitie. Subliem girls! 
 
Ook onze heren waren op niveau 
Onze meiden werden uitstekend gesteund door onze heren en ook zij speelden een voortreffelijke wedstrijd. Het 
gevaar kwam werkelijk van alle kanten en dat was leuk om te zien. We schreven het vrijdag al, Lars is aan zijn 
comeback bezig en als je hem kan inbrengen weet je dat je nog een super troef achter de hand hebt. Jan bracht 
hem terecht in (uitstekende wissels van de zijde van onze coachen) en Larske legde er meteen twee binnen. Deze 
kloof zou later beslissend blijken en ons de overwinning en de twee zuur verdiende punten opleveren. 
 
We blijven in de top vier 
Door deze overwinning blijven we op de tweede plaats op 1 puntje van leider Floriant en behouden we alle kansen 
op de halve finales. Neem hierbij de halve finaleplaats in de beker die we op zak hebben en dan kunnen we met 
een goed gevoel de zaal in trekken. 
 
De stand 
1. Floriant  11 
2. Boeckenberg en AKC/Luma 10 
4. Kwik   8 
5. Borgerhoyut/GW   7 
6. Voorwaarts   6 
7. Putse   2 
8. Meeuwen   0     
 
Scheidsrechter opnieuw uitstekend 
Steve en Jens floten een consequente en goede wedstrijd zonder veel tierlantijntjes. En voor de tiende keer op rij 
moeten we dus toegeven dat het langs scheidsrechterkant echt wel goed zit. 
 
B- en C-tjes doen het fantastisch 
Een soortgelijke wedstrijd werd er gespeeld door onze B-ploeg. Ook zij waren quasi gans de wedstrijd op 
achtervolgen aangewezen maar konden op het einde het laken naar zich toe trekken en staan ondertussen alleen 
op kop. Zoals we al vroeger aankondigden, we hebben een geweldige bank en een uitstekende B-ploeg. De met 
migraine spelende Thalia wist er op het einde twee belangrijke binnen te leggen (zij scoorde trouwens aan 50 %). 
We gingen van 11-9 naar 11 – 12, met treffers van Lars, Thalia en de winning-goal van Ellen. TOP vrienden! 
Even meegeven dat Koen Adriaenssens van Voorwaarts een uitstekende wedstrijd floot en op weinig fouten te 
betrappen was. Prima partij Koentje! 
Ook onze C-ploeg doet het ondertussen uitstekend. Zij behaalden een knappe zege (18 – 21) tegen Sikopi C waarin 
we enkele toppers terugvonden. O.a. Lars Mattheysses stond aan de ingooi. Mits winst in de inhaalwedstrijd tegen 
de laatste in de stand Scaldis staan ook zij op kop van het klassement. Fantastisch team! 
 
En nu naar de zaal 
We krijgen nu eerst een weekje vrijaf om ons dan volledig te focussen op de zaal. De rust is verdiend en we kunnen 
stellen dat we het met de kern in de eerste ronde veld uitstekend hebben gedaan met een tweede plaats, twee 
eerste plaatsen en een plaats in de halve finale van de beker. Knap werk van Jan en Co. 

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

ZONDAG 23 OKTOBER 2022 
 

09:45 u: SCALDIS 2 - AKC/LUMA 3 
Aida Jobe – Anneke Peeters – Cindy Van Gullik – Elke Vanherck - Jessy Van den Berg - Loes Roelen - Priscilla 
Illegems – Sarah Martin - Valerie Jacobs  
Ben Jassin – Bert Lauwers - Birger Bocxstael - Ilja Cordon – Jens Van Hoof - Nick Mertens - Sam Bedeer - Serge 
Amorgaste  
 

10:00 u: ASKC 2 - AKC/LUMA 2 
Anthe De Pauw - Jade Rottiers – Niki Spooren - Stefi Peeters 
Aaron Campstein - Andreas Duchesne - Levi Van den Dycke – Peter Mertens - Quinten Dewinter - Simen Mollet – 
Wim Harrus  
 

ZONDAG 30 OKTOBER 2022 
 

11:00 u: AKC/LUMA 3 – MEEUWEN 2 
Aida Jobe – Anneke Peeters – Cindy Van Gullik – Elke Vanherck - Jessy Van den Berg - Loes Roelen - Priscilla 
Illegems – Sarah Martin - Valerie Jacobs  
Ben Jassin – Bert Lauwers - Birger Bocxstael - Ilja Cordon – Jens Van Hoof - Nick Mertens - Sam Bedeer - Serge 
Amorgaste  
 

BERICHTEN 
 

1. WOORDJE VOORAF 
We bekeren verder 
Vrijdagavond gingen we op bezoek bij Temse voor de Beker van België (Trofee Gaston Van Steenbergen). In deze 
kwartfinale speelde Temse 25 minuten lang goed mee, maar dan trapte AKC/Luma het gaspedaal in en werd Temse 
ter plaatse gelaten met een logische halve finale voor rood-wit als gevolg. In die halve finale komen we uit tegen het 
enigszins verrassende Meeuwen, dat won van Putse. Deze wedstrijd zal in onderling overleg pas na de zaal gespeeld 
worden. In de andere halve finale nemen Voorwaarts en Borgerhout/GW (een heruitgave van de finale van vorig 
jaar) het tegen elkaar op. 
 
De resultaten van het voorbije weekend 
Bij de jeugd gingen onze U11-jes AKC/Luma rood op bezoek bij het bijzonder sterke Borgerhout/GW en zij verloren 
daar met 5 – 1. 
Op zaterdagmiddag trok AKC/Luma 3 naar Vobako en zij wonnen eenvoudig met 9 – 21. Voor hen staan er nog twee 
wedstrijden op het programma alvorens ze de zaal in trekken. Volgende week geven we Scaldis 2 partij en op zondag 
30 oktober staat de topper tegen Meeuwen 2 op het programma, met als inzet de eerste plaats. Onze andere U11-
ploeg, AKC/Luma wit, won thuis tegen Olympia Anderlecht. 
Bij de U13B noteerden we deze keer een eerste nipte nederlaag tegen The Vikings met 1 – 2. Deze laatste ploeg staat 
nu op kop en onze B-tjes zijn op achtervolgen aangewezen. Onze U13 A-tjes trokken naar Temse om daar de laatste 
in de stand partij te geven. Het liep lang niet van een leien dakje en rood-wit wist slechts met 1 doelpuntje te winnen 
(5 – 6), wat hen wel ongeslagen en alleen op kop van het klassement brengt.  
Ook onze U15 B maakten de verplaatsing naar Temse en gingen daar tegen de leider in het klassement zwaar 
onderuit met 13 – 3. 
De U17 A kregen een eerste nederlaag aangesmeerd tegen het sterke Vobako en staan nu met drie aan de leiding 
van het klassement samen met datzelfde Vobako en Boeckenberg. 
Op zondag waren er nog wedstrijden van de U15 A, die niet konden winnen van Floriant (14 – 7) en de U17 B die op 
bezoek gingen bij ASKC en daar met de zege naar huis keerden. 
AKC/Luma 2 ging op bezoek bij leider Edegem en kreeg daar een 17 – 11 nederlaag aangesmeerd. 
Onze C-tjes gingen op bezoek bij Sikopi en deden het uitstekend met een 18 – 21 zege en bij winst van de 
inhaalwedstrijd tegen de laatste in de stand, de eerste plaats als beloning. 
De laatste twee partijen van het weekend werden afgewerkt aan het Fort van Edegem en beide ploegen deden het 
formidabel en wonnen met 1 doelpunt verschil. Het was mooi weer en we zagen oogstrelend korfbal, meer moet dat 
niet zijn. De B-ploeg staat op kop van het klassement en onze A-ploeg staat op 1 puntje van leider Floriant. We 
hebben al slechtere tijden gekend. 
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Voor de kern (A, B en C-ploeg) valt hiermee het doek over de heenronde veld, zij krijgen nu een week vrijaf om zich 
daarna voor te bereiden op de uiterst belangrijke zaalcompetitie. Wie onze kern aan het werk wil zien in zijn 
voorbereiding kan hiervoor een eerste keer terecht op zaterdag 29/10 wanneer onze A- en B-ploeg in het Boeckenberg 
Sportcentrum oefent tegen Temse en dit vanaf 15 u. 
 
Naar de zaal: uw hulp zal gevraagd worden 
We trekken dus stilaan maar zeker met z’n allen naar de zaal en dat we daar weer een heleboel medewerkers voor 
nodig hebben om alles in goede banen te leiden zal is een jaarlijks weerkerend fenomeen. We hebben daar mensen 
nodig voor de wedstrijdtafel (raad van bestuur), inkomcontrole (ouders van onze kernspelers A, B en C en van de 
jeugdleden), schotklok bij de A-ploeg (Serge en Jessy), schotklok bij de B-ploeg (Marc en Bert), schotklok bij de U17 
A (Bjorn), schotklok bij de U17 B (Marc en Bert), filmen van de wedstrijden van onze fanions (onze U17-ers), 
verzorgen van de livestream (Pit en Toby), vloer vegen bij de fanions (Rudy Peeters), wedstrijden van de A en de B-
ploeg taggen (Brend Fabri en Lotte Audenaert), iemand die de aankondiging voor de wedstrijd van de A-ploeg doet 
(Anne Duchesne en we zijn nog dringend op zoek naar iemand die dit wil doen als Anne niet aanwezig kan zijn) . We 
publiceren volgende week de lijst voor de ganse zaalcompetitie en verzoeken jullie om die grondig na te kijken, er 
wordt vast iets van u gevraagd. Aks je erop staat en niet moest kunnen verzoeken we jullie vriendelijk om zelf te 
wisselen en ons hiervan in kennis te stellen, zodat we er zeker van zijn dat er altijd iemand aanwezig is voor alle 
functies die moeten ingevuld worden. Er zal wekelijks bij thuiswedstrijden de maandag voordien een e-mailtje 
gestuurd worden naar zij waar we iets van verwachten. We rekenen op jullie medewerking. 
 
Bij de U15 A en B en de U17 A en B zullen de eerste vier thuiswedstrijden voor rekening zijn van de AKC/Luma-
mensen, de laatste drie wedstrijden zijn voor Spartacus/NDN. Al de wedstrijden van U11 – U13 – U15 – U17 – 
gewestelijken en kern worden in het Boeckenberg Sportcentrum afgewerkt.  
 
Indien er enkele bereidwilligen zijn die ons willen helpen bij het schotklokken of de wedstrijdtafel en die daar nog 
geen licentie voor hebben, volgende week is er een korte opleiding, die je zowel digitaal als fysiek (naar keuze) kan 
volgen. Je doet dan nadien een kort testje (helemaal niet moeilijk) en je hebt nog voor aanvang van de zaalcompetitie 
je licentie. Je zou er ons een groot plezier mee doen. De gegevens van deze opleidingen vind je hieronder bij puntje 
6. Opleiding schotklok/wedstrijdtafel. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Wat een prestatie …, what a game, 

No Mercy…, No Blame !! 
 

2. LOTTO 
Nummer: 15  
Winnaars: Anke Bocxstael en fam. Cortois 
 

3. PRONSTIEK 
Winnaar: Kristel Van Oeckel 
Bedrag: 58,75 euro 
 

4. 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 
5. 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!!! 

Sam 
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6. OPLEIDING WEDSTRIJDTAFEL/SCHOTKLOK 
Zoals ieder seizoen hebben we ook dit seizoen tijdens de zaalcompetitie weerd dringend nood aan mensen die achter 
onze wedstrijdtafel zitten en schotklokkers voor de wedstrijden van AKC/Luma A, AKC/Luma B, U17 A en U17 B. 
Er zal een digitale en een fysieke opleiding gegveen worden voor wie zijn club hierin wil ondersteunen. 
De digitale opleiding zal plaatsvinden op maandag 24 oktober om 20 u en de fysieke opleiding zal plaatsvinden in 
het Bondsgebouw op woensdag 26 oktober om 20.30 u. Je dient voor een van beide opleidingen in te schrijven uiterlijk 
op 20 oktober via de link: https://www.korfbal.be/?oid=1126&pid=30902&aid=191507&lg=2 
Wil je onze club af en toe eens uit de nood helpen schrijf je dan zeker in en laat ook weten dat je bent ingeschreven 
via patrick.van.dyck@gmail.com. 
 
Aan alle deelnemers van Halloween  
Wanneer: zaterdag 29 oktober 2022 - Waar:  AKC kantine 
Wie :  alle spelers van U7, U9 en U11 - Alle helpers 
Uren: 

‐ 12u00:  bijeenkomst JEC:  versieren lokalen 
‐ 12u30 tot 14u00 Halloweentraining voor U9 en U11 ( alle spelers komen in hun gruwelijkste outfit ) 
‐ 14u00: briefing helpers aan halloweentocht ( Ebe, Noor, Danny, Irma, Kathy, Veronique, Bianca, Fen, 

Amy, Eris, Liam, Natasja, Pris, Valerie, …. 
‐ 14u00 tot 15u00:  Halloweentraining U7 ( ook hier komen alle spelertjes in Halloween kleding ) 
‐ 15u00:  grime met volgende helpers:  Veronique, Saartje, Bianca, Annelies, Muke, Agnes en wie nog wil 

helpen ( Agnes brengt boeken en grime mee ) 
‐ 15u00 :  begin muziek en dansen olv Jens, pompoensoep door Pris en Debby 
‐ 15u30:  grime van alle zombies 
‐ 16u30:  start Halloweentocht met Halloweenhapjes 
‐ 19u00:  einde namiddag 

Meebrengen:  alle spelers brengen een pil lamp mee 
Alle helpers aan de Halloweentocht zijn verkleed als Zombie 

Op een gruwelijke zaterdag, Agnes 
 

TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 22 oktober 
Van 13 tot 18 u: Kevin en Brend S 
Zondag 23 oktober 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Kevin Van Daele 
Zaterdag 29 oktober (afhalen koekjes) 
Van 13 tot 18 u: vrijwilligers 
Zondag 30 oktober 
Van 9:30 tot 14:00 u: AKC/Luma 3 (afhalen koekjes) 
Weekendverantwoordelijke: Jens Van Hoof 
Vrijdag 4 november (quiz) 
Van 18:30 tot 24 u: Muke – Anneke – Franky – Franky 
Keuken: Berre en Pat 
Zaterdag 5 november (oud ledendag) 
Van 14:00 tot ?? u: Muke – Anneke – Franky – Kristel M – Peggy – Bert – Kristel J 
Van 17 tot 21 u: Keuken: Berre – Pat – Familie Peeters-Ring 
Weekendverantwoordelijke: Pit Van Dyck 
Donderdag 10 november (Fuif Kern Skihut-party) 
Van 22:00 tot ??? u: Pat – Mu – Anneke – Bert – Kristel M. – Danny Nevejans 
Verantwoordelijke: Bert De Ley 
 
ZAALPERIODE 
Tijdens de zaalperiode is de kantine geopend op zaterdag van 13:30 u tot 18:00 u en op zondag zijn er de dartwedstrijden 
vanaf 14 tot 18 u. Franky Van den Berg zal ervoor zorgen dat onze kantine geopend wordt en we rekenen telkens op 
een aantal vrijwilligers om ons op die dagen achter de toog even te helpen moest dit nodig zijn. 
We willen alvast nu reeds Franky van harte danken voor zijn inzet! 
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EVENEMENTENCEL – NIEUW!!! 
OKTOBER – NOVEMBER - DECEMBER 

 

QUIZAVOND met quizmasters PJ en Robbie op vrijdagavond 4/11 vanaf 19 u 
Inschrijven kan tot 1/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/d6b8b19f7f5059dcc1480b253f4f6c6f 
Te verkrijgen tijdens onze quiz: warme hapjes – porties frietjes met mayonaise – AKC-schoteltjes met salami – 
kaas – worstjes – augurkjes – ajuintjes – mosterd. Heerlijk! 
  

Oud ledendag op zaterdag 5/11 vanaf 14 u 

AKC-LEDEN. GELIEVE IN TE SCHRIJVEN! 
 gratis hapjes en drankjes 
 een gratis jubelboek over 100 jaar AKC (de AKC-leden die dit boek al hebben gekregen zijn er laaiend 

enthousiast over) 
 er is (enkel indien je daarvoor interesse hebt natuurlijk) mogelijkheid om mee te doen aan een Tussen Twee 

Palentoernooi uit de oude doos, een petanquetoernooi, een dartstoernooi (telkens een oud AKC-er met een 
huidig AKC-er) 

 een invulquiz over 100 jaar AKC waarmee je iets kan winnen 
 een maaltijd bestaande uit een voorgerecht: kaaskroketjes, een hoofdgerecht: kipfiles champgnon en kroketten 

en een dessert: palet van bavarois  
 een gezellig samenzijn/fuif met good old DJ Bob Music. Ambiance verzekert! 
 

We starten ermee om 14 u en gaan door tot je zin hebt om naar huis te gaan. 
We hadden jou en je partner er uiteraard graag bij gehad en we zijn ook nog op zoek naar andere oud-leden 
waarmee jij nog hebt samengespeeld.  
Hopelijk tot 5/11.  
We maken er een leuke en gezellige topdag van. Zie affiche verder in deze Flitsen 
Inschrijven kan tot 1/11 via: https://app.twizzit.com/v2/public/form/064c0e229f14621077b5c36caab94ddd 
  
FUIF KERN – Skihut-party op donderdag 10/11 vanaf 22 u 
Onze kern zet zijn beste beentje voor om er weer een grandioze happening van te maken. Zie affiche verder in deze 
Flitsen. Vooraf inschrijven verplicht en dat doe je via: 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/8d9240edc9614ceb28ce055cc8311aac 
  
DUO DARTTOERNOOI tijdens de zaalcompetitie - dubbel dames - dubbel heren en dubbel gemengd - 
aanvang: 20/11 en we gaan door tot 12/3 (je hoeft enkel een aantal zaterdagen of zondagen uit te kiezen!) 
Inschrijven kan tot 1/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61 
 
WK VOETBAL IN ONZE KANTINE 
Tijdens het WK voetbal zullen we onze kantine een aantal dagen openen zodat je de mogelijkheid hebt om 
gezamenlijk naar onze Rode Duivels te komen kijken. 
De voorrondewedstrijden: 
Woensdag 23/11 om 20 u: België – Canada. 
We openen onze kantine om 19 u 
Zondag 27/11 om 14 u: België – Marokko 
We openen onze kantine om 13 u en je kan voor, tijdens en na de wedstrijd terecht voor frituur-snacks en 
hamburgers 
Donderdag 1/12 om 16 u: België – Kroatië – onze kantine zal niet geopend worden. 
Nadien bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd. 
 
KERST OP AKC 
Op zondag 18/12 zullen we op AKC gezellige standjes in het teken van kerst zetten. Er is een winter barbecue, 
gluhwein, erwtensoep, jeneverstandje, “Nageltje klop”, … We beginnen eraan om 14 u. Noteer deze datum al met 
stip in je agenda. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE OP 6/1 
Op vrijdagavond 6/1 van 19 tot max 24 u ontvangen we je graag met een hapje en een drankje ter gelegenheid van 
het nieuwe jaar. Je moet wel vooraf inschrijven via 
https://app.twizzit.com/v2/public/form/5cd55460646b028efc8d47534b47bcbc 
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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 
 

Berichtjes 
1. Data organisaties voor de jeugd dit seizoen  
29/10/2022 Halloween 
29-30/10/2022 Koekjeslevering 
25-26-27/11/2022 Movie-night (afhankelijk van zaalschema) 
03/12/2022 Sinterklaasfeest 
04 of 05/02/2023 Escape-room (afhankelijk van zaalschema) 
25/02/2023 Carnaval 
22/04/2023 kinder-rommelmarkt 
18-20/05/2023 Jeugduitstap 
10/06/2023 Combi-tornooi en eindeseizoensviering 
? Ontbijtbuffet 
 

2. Korfbalkoning en korfbalkoningin van AKC 
Wanneer: op zaterdag 22 oktober 2022 
Wie: al onze jongste korfballertjes per reeks: dus U7, U9 en U11 
Wat:  onze spelertjes zullen per reeks en per sekse en individueel een aantal doelpunten moeten scoren 

‐ U7: 10 schotjes naar een lage korf ( 1,50 meter ) 
‐ U9: een beetje meer: 10 strafworpen en 10 schotjes naar 2 meter doel 
‐ U11: nog wat moeilijker: 10 strafworpen, 10 schotjes en 10 doorloopballen naar de 3 meterkorf 

Al deze scores worden per kind, per reeks en per sekse opgeteld en dan worden de 
korfbalkoningen en de korfbalkoninginnen per reeks gekroond met een echte koningskroon. 

Uur: dit hangt er een beetje vanaf per ploeg, indien er wedstrijdjes voor 
speelgelegenheid gepland staan en het zijn thuiswedstrijden dan heeft 
dit kampioenschap plaats na de wedstrijdjes  voor U7, U9 en U11. Indien 
er geen wedstijden geprogrammeerd staan, gewoon op het einde van elke 
training. 
Extra: tot slot zal ons keukenteam met Irma, Danny en Karin jullie weer 
trakteren op heerlijke frietjes met mayonaise of ketchup, thanks lady’s. 

Tot dan, Namens de coaches, Agnes 
 
3. Sint-doosjes  
De aandachtige toeschouwer zag het al: de Sint-doosjes zijn terug!!  

 
Voor de prijs van €1 kan je zo’n doosje kopen en je hebt altijd prijs. 
Lieve ouders en andere sypmhatisanten, help onze kindervriend uit Spanje, toon uw goed hart 
en koop lootjes.  
 

 
 

 
 
4. Koekjesverkoop  
We kregen volgende koekjes-bestellingen binnen. Kijk het even na aub! De levering is voorzien 29-30/10. 
 

JEUGDFLITSEN 
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5. Jeugdbekers  
Onze U17 ploeg speelde woensdag een knappe partij in de 1/8e finale van de beker van België maar moesten spijtig 
genoeg de duimen leggen tegen het sterke Borgerhout/GW. Toch proficiat met jullie bekerparcours. U11 speelde zijn 
1/8e finale vrijdagavond op Putse en won overtuigend met 0-12. Proficiat kleppers. Zij spelen hun kwartfinale op 
22/10 op Borgerhout. Ondertussen won U13 de ¼-finale en staan ze dus al in de halve finale op 22/04/23 op 
Voorwaarts tegen Vobako.  
 
Dit zijn de volgende wedstrijden: 
U13: 22/04: 1/2e finale: Vobako - AKC/Luma op de velden van Voorwaarts 
U11: 22/10: 1/4e finale: Borgerhout/GW – AKC/Luma 
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6 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/ 
 

 
 
 
6. Halloween  
Op zaterdag 29 oktober wordt het bibberen en griezelen op AKC/Luma want dan is het AKC/Halloween. Alle 
spelertjes van U7, U9 en U11 worden hier verwacht. Eerst is het verklede gruweltraining (van 12u30 tot 14u00 
voor U9 en U11 en van 14u00 tot 15u00 voor U7). 
Vanaf 12u00 zal de JEC onze kantine omtoveren in een Halloween-lokaal. De andere helpers worden om 14u00 
verwacht voor een briefing. 
Na de training kunnen de kinderen die geschminkt willen worden aanschuiven aan de 
grime-tafels. Vanaf 15u00 begint de Halloween-dans en om 16u30 starten de eerste ploegen 
aan de Halloween-tocht. 
 
Alle spelertjes brengen best een pillamp mee!  
Om 19u00 eindigt de laatste dans. 
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12u30: verklede training voor U9 en U11 
14u00: verklede training voor U7 
Na de training: grime voor wie wil en  
Halloween-fuif voor de jongsten  
Vanaf 16u30: Halloween-tocht  
Lekkere pompoensoep voor de hongerigen 
Einde: 19u00 
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7 Herfstprogramma voor U7, U9: seizoen 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
Hieronder vinden jullie het herfstprogramma terug voor onze jongste leden tot aan de zaal.  De data van 
wedstrijdjes voor de speelgelegenheid van de KBKB voor U7, U9 en U11 komen apart in de flitsen of de coaches 
brengen jullie via de WhatsApp-groepjes op de hoogte. Gelieve afschrijvingen te melden bij de betrokken 
coaches, zowel voor trainingen als voor de wedstrijdjes. Woensdagavondtrainingen:  deze zijn voor U9  en 
vrijblijvend voor U7. Deze trainingen zijn niet verplicht maar voor de zaterdagtrainingen hadden we graag alle 
spelertjes aanwezig gezien. Onze U11 ploeg traint op dinsdag en donderdag. Heb je een probleem of een vraagje, 
neem contact op met de betrokken coaches, zij zullen jullie telkens adviseren, helpen, en /of motiveren. Samen met 
de coaches hebben we getracht om afwisselingen, combinaties te maken van sport, beweging, uitdagingen, 
ontspanning en lekkere hapjes. Ook dit jaar kunnen we weer rekenen op ons traditionele keukenteam van Danny, 
Irma en Karin om onze jongste spelertjes te verrassen met heerlijkheden….thanks lady’s 
 

wie leeftijd coaches 
U7 3-, 4-,5-en 6-jaar Anke: 0486/16 92 25, Leen: 0473/97 35 68, Jessy: 0474/8477 60, Sarah: 0497/16 05 90 
U9 7 en 8-jaar Maite: 0475/66 87 12, Jana Merckx: 0496/14 45 39, Bo: 0474/65 70 47,Rune: ? 
U11 9- en 10-jaar Debby: 0497/18 11 94, Priscilla:0474/33 32 51, Sandra: 0487/16 96 20, Marc: 0498/58 12 00 

 

Trainingen:  
ploeg Dinsdag woensdag donderdag zaterdag 
U7    14u00 tot 15u00 of wedstrijd 

U9  18u00 tot 19u30  13u30 tot 15u00 of wedstrijd 
U11 18u30 tot 19u30  18u30 tot 19u30 wedstrijden 

 

Wo 19/10  training U9  
Za 22/10  Training of wedstrijd 

Korfbalkoning en korfbalkoningin (zie aparte info via de flitsen) Frietjes eten 
U7 en U9 
U7 en U9 

Wo 26/10  training U9  
Za 29/10  Halloween op AKC, Halloweentraining, Gratis grimeren in gruweltjes 

Halloweenhapjes 
U7, U9, U11 
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Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Zaterdag 22 oktober 2022 

Competitie 
 

10u00: U11 CHALLENGE D: Sparta Ranst - AKC/Luma Wit 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias, Leemans 
Raoul  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
Sparta Ranst, Groenenbroekstraat 2520 Ranst  
 
12u30: U11 ¼ finale beker van België: Borgerhout/GW - AKC/Luma 
Bankosz Bartosz, Bruyninckx Ferre, Claessens Louiz, Cordon Thore, Cornelis Danté, Heirman Lias, Leemans 
Raoul  
Blanckaert Marie, Boonen Kato, De Meester Lin, Eeckhout Evi, Janssens Jaklien, Lauwers Fien, Lenaerts Loui 
Mertens Sam, Sruyf Rosie, Hoof Marie, Vermeiren Pim, Willemkens Louise 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Debby, Sandra, Priscilla en Marc 
Borgerhout/GW: Borsbeeksesteenweg, 65a 2100 Deurne Tel.: 03 322 34 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


