
AKC-Flitsen                                                                     Pagina 1 
 

 

Zondag 9/10 – Taco’s met Pulled Chicken en 
desperado’s 

Volwassenen: € 12 - Kids: € 6 
Inschrijven kan tot 5/10 – 20 u via 

https://app.twizzit.com/v2/public/form/3778f8f5bc7626b5a85d77d8397c215e 
 

AKC/LUMA A – FLORIANT A: 18 – 16 
WE STOTEN DOOR NAAR DE KOP 

 
Spelers: Sayer (4) – Siebe (5) – Jarre  (3) – Jari (0) 
Speelsters: Maite (3) – Shari (1) – Tess (2) – Shiara (0) 
Ingevallen: Raf (0) – Demy (0)  
Scheidsrechters: Thierry Van Goidsenhoven en Eddy Mertens 
 

1 0 Siebe Vrije bal  10 11 Stephanie van den Abeele Schot 

1 1 Lisa Pauwels Schot  11 11 Siebe Strafworp 

1 2 Stephanie van den Abeele Schot  12 11 Tess Schot 

2 2 Jarre Schot  13 11 Jarre Schot 

3 2 Siebe Doorloopbal  14 11 Sayer Schot 

4 2 Sayer Schot  15 11 Sayer Strafworp 

4 3 Maike van Damme Schot  15 12 Saar Seys Schot 

4 4 Lennert Impens Schot  15 13 Saar Seys Schot 

5 4 Maite Strafworp  16 13 Siebe Schot 

6 4 Siebe Vrije bal  17 13 Shari Schot 

7 4 Tess Schot  17 14 Niels Delbeke Doorloopbal 

8 4 Jarre Schot  17 15 Arne Van Damme Schot 

8 5 Stephanie van den Abeele Schot  18 15 Sayer Strafworp 

8 6 Anke Meganck Schot  18 16 Stephanie van den Abeele Schot 

9 6 Maite Schot      
9 7 Lisa Pauwels Schot      
9 8 Arne Van Damme Schot      
9 9 Arne Van Damme Schot      

10 9 Maite Schot      
10 10 Lars Courtens Schot      

 
 

 
 
 
 

Kon. Antwerpse Korfbalclub                                                                            W e e k b l a d 
“Opgericht op 21 april 1921” 
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Enige wedstrijd in topleague 
De enige wedstrijd in de topleague met als inzet de eerste plaats, heel wat volk was dus afgezakt naar het 
Rivierenhof. Eline speelde zaterdagavond nog de finale van het EK U21 en Jan zat met diezelfde U21 nog in 
Barcelona. Gelukkig was Tess terug uit kwetsuur en nam Aaron vlekkeloos over van Jan. Het weer viel mee, het 
kon dus een schitterende zondag worden (en dat werd het ook). 
 
We lopen vier doelpunten uit en vergeten het af te maken 
In de eerste helft gingen we onder impuls van een uitstekende Sayer naar een 8 – 4 voorsprong met doelpunten van 
Jarre (2), Siebe (3) en Sayer, Tess en Maite (ieder 1). In plaats van door te duwen lieten we echter na om Floriant op 
een definitieve achterstand te zetten en ze kwamen vlotjes terug in de wedstrijd met een logische 10 – 10 aan de 
rust. Mits iets nauwkeuriger verdedigingswerk was dit niet nodig geweest. De Merelbekenaars speelden geen sterke 
partij en konden ons nooit overtuigen. Enkel een sterke Stephanie Van den Abeele was wel bij de les. De Stroppen 
haalden de bovenhand in de reboundduels en namen veel meer kansen dan wij (115 t.o.v. slechts 90 voor AKC/Luma). 
Gelukkig was hun afwerking volledig ondermaats (14 %) en scoorde rood-wit wel op niveau (20 %), daar lag duidelijk 
het verschil. 
 
AKC/Luma vecht voor wat het waard is en haalt de overwinning verdiend binnen 
In de tweede helft gaat Floriant erop en erover (10 – 11), maar AKC/Luma laat niet begaan en met een  5 – 0 
tussensprintje met doelpunten van Siebe, Tess, Jarre en een dubbel salvo van onze man in vorm, Sayer, staat het 
plots 15 – 11 in het voordeel van rood-wit en lijkt de wedstrijd gespeeld. Floriant probeert nog wel maar AKC/Luma 
houdt stand en laat de Blue Sharks niet meer terugkomen tot dichter dan twee doelpunten. De punten zijn binnen 
en rood-wit staat op kop van de rangschikking. Er kan dus gevierd worden, maar volgende week moeten we terug 
bij de les zijn om onze bonus niet uit handen te geven! 
 
Floriant ligt ons 
We wisten op voorhand dat de blauwtjes ons liggen, ook vorig jaar kon Floriant nooit overtuigen tegen de onzen en 
haalden ze slechts met de hakken over de sloot een gelijkspel zowel in de heen- als de terugronde veld en was het 
ook in de zaal gelijk met een overwinning en een nederlaag. Van enige suprematie t.o.v. de onzen is dus nooit sprake 
bij deze duels, het is altijd een dubbeltje op zijn kant en dat rolde deze keer naar onze zijde. 
 
Uitstekende wissels 
Om het afwerkingspercentage nog wat op te krikken bracht Aaron in de tweede helft Raf voor Jarre, de kans voor 
deze laatste om even terug op adem te komen, om daarna Jarre terug te brengen en Jari te wisselen voor Demy in 
aanval. Het leverde geen doelpunten op maar gaf ons even ademruimte om langere aanvallen in elkaar te steken en 
op die manier tijd weg te nemen van Floriant. Wat mij betreft uitstekende wissels! 
 
We staan op kop en moeten doorgaan 
We staan mee op kop van de rangschikking en zouden dat graag zo houden tot we de zaal in trekken. Volgende week 
komen de Panters echter op bezoek en ook dat wordt weer een wedstrijd op het scherp van de snee. De week nadien 
spelen we op vrijdagavond de kwartfinale van de beker op Temse en zondag gaan we op bezoek bij Voorwaarts. 
Moesten we ook dit drieluik nog in goede banen weten te leiden dan ziet het er wel heel goed uit voor AKC/Luma. 
 
Sterk geheel 
Dat we een uitstekende bank hebben is algemeen geweten, we kunnen moeiteloos enkel dames en heren wisselen 
zonder aan kwaliteit in te boeten. We hebben buiten Raf en Demy ook nog Lars die terug is van weggeweest op de 
bank en ook langs dameskant zit het uitstekend. Drie dames kwamen op het scorebord en deden het fantastisch, de 
vierde, Shiara, speelde alweer een dijk van een wedstrijd, knap girls! Het zit ook goed, we zien een team dat wil 
spelen voor elkaar en dat stemt ons gerust voor de toekomst.  
 
Girlpower in de B-ploeg 
De B-ploegen speelde een formidabele wedstrijd en walste Floriant van het veld. We zagen liefst 20 doelpunten uit 
dameshanden komen, geweldig. Een ploegje om U tegen te zeggen. Slechts 1 puntje verloren tot nu toe, ze doen het 
dus nog beter dan onze fanions die er tot hiertoe twee moesten prijs geven. Volgende week staat de topper tegen 
Boeckenberg op het programma, met als inzet de eerste plaats. We zijn er zeker van dat deze ploeg er volledig klaar 
voor is. Top team! 
 
Scheidsrechters uitstekend 
Je zal het misschien niet geloven, maar voor de zevende keer op rij (5 competitie, 2 beker) vonden we de 
scheidsrechters van een zeer degelijk niveau. Niet teveel tierlantijntjes, geen discussie met de spelers, gewoon 
consequent fluiten wat je ziet, meer moet het niet zijn. Worden we dan met het ouder worden toch wat milder? 

Pit 
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WEDSTRIJDEN KOMENDE WEEK 
 

ZONDAG 9 OKTOBER 2022 
 

15:30 u: AKC/LUMA A – BOECKENBERG A 
14:00 u: AKC/LUMA B – BOECKENBERG B 
11:00 u: AKC/LUMA C – VOBAKO C 
Brooklyn De Maeyer, Chaya Nevejans, Eline Denie, Ellen Cortois, Femke Van Nimmen, Kadisha Nevejans, Lenthe 
Fabri, Lotte Audenaert, Lotte De Ryck, Maite Dewinter, Shari Leprince, Shiara Driesen, Tess Mathis en Thalia 
Duchesne 
Brend Fabri, Brend Simoen, Demy Huybrechts, Ernst Davidts, Jari Hardies, Jarre De Ley, Kevin Van Daele, Lars 
Huppertz, Raf De Ryck, Rune Lauwers, Sayer Jobe, Siebe De Ley en Vinnie Verholen 
 

09:30 u: AKC/LUMA 2 – TEMSE 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  

 
10:15 u: AKC/LUMA 3 – KWIK 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 
België net niet bij het EK U21 na fantastische wedstrijd 
Vorige week vond van donderdag tot zaterdag het EK voor U21 plaats in Barcelona, we kennen het zaaltje nog waar 
we jaren geleden nog de finale van het EK voor clubteams hebben betwist (nostalgie). Er namen 6 landen deel 
(België, Nederland, Catalonië, Hongarije, Duitsland en Portugal) en die maakten onderling uit wie de nieuwe 
Europese kampioen zou worden. Voor AKC waren Eline, Jan Nelen en Chris Van Riet van de partij en ook ex AKC-
ers Renzo De Prins en Kyan Amorgaste (beste man op het veld!) maakten deel uit van de selectie. De eerste vier 
partijen werden zowel door België als Nederland met waanzinnig hoge scores gewonnen in wedstrijdjes van 4 x 8 
minuten. Nederland slaagde erin om tegen Portugal liefst 39 doelpunten te maken en Belgie maakte er tegen 
Portugal 18, tegen Duitsland 26, tegen Catalonië 28 en tegen Hongarije 36, om maar te zeggen dat in Europa enkel 
Nederland en België in aanmerking komen voor de prijzen. De strijd om de eerste plaats ging dus zoals steeds tussen 
België en Nederland. Het werd een bijzonder knappe en spannende finale waarin beide teams mekaar niks toegaven. 
België was op achtervolgen aangewezen van in het begin, maar toen ze er in de laatste vijf minuten plots op en over 
gingen leek een verrassing in de maak. Eline trok België gelijk en Britt Saey zorgde zelfs voor de voorsprong. 
Nederland liet niet begaan en scoorde er twee op rij en in de eindfase maakte Kyan terug gelijk. De volgende 
Nederlandse aanval was echter prijs en bezorgde Nederland de Europese titel bij de U21. We hebben echter genoten 
van deze wedstrijd die ons op het puntje van de stoel deed zitten en we wensen het ganse Belgische team en 
entourage van harte te feliciteren met deze knappe prestatie en ook Nederland dat mee voor het spektakelstuk 
tekende. Dit was promotie voor de korfbalsport! 
Ook nog even meegeven dat het duo dat de wedstrijd floot (een dame en een heer waarvan we noch de namen, noch 
de herkomst weten) een sublieme prestatie heeft neergezet. Nooit zagen we een betere leiding bij een nochtans niet 
makkelijke wedstrijd. Zij waren niet uit hun lood te slaan, floten quasi alles correct en consequent. Niet alleen een 
topprestatie van de twee teams maar ook van dit arbitrale duo. Chapeau! 
Eigen competitie 
In de eigen competitie wonnen onze U13 A na een 1 – 2 achterstand bij de rust nog met 7 – 2 van Vobako en blijven 
zo ongeslagen op kop. Knap van het team van Jens, Ilja en Rik. Onze U11 rood haalden een 5 – 11 overwinning op 
Voorwaarts en onze U11 wit speelden op Sikopi, van hen hebbe we geen uitslag binnen gekregen. 
De U15 A verloren zwaar op Vobako (15 – 3) en ook de U15 B ware niet opgewassen tegen Minerva A. Onze U17 A 
behaalden een knappe overwinning op ASKC (10 – 16) en blijven alleen op kop van de rangschikking en de U17 B 
verloren op Sikopi A. 
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Bij de senioren was er een gelijkspel voor AKC/Luma 2 tegen Rijko 2, een overwinning van AKC/Luma 3 tegen 
Floriant 2, een nipte nederlaag voor onze C-ploeg, een sublieme overwinning van onze Btjes, die met liefst 25 – 10 
de maat namen van Floriant en onze A-ploeg deed  het ook uitstekend en won eveneens van Floriant met 18 – 16 om 
zo mee op kop van de rangschikking te komen. 
 
Bedankt! 
Omdat er enige onduidelijkheid was over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd van onze fanions tegen Floriant 
was er geen toogploeg voorzien. Gelukkig konden we in allerijl nog Franky, Muke, Valerie en Katy optrommelen om 
toog te komen doen. Hartelijk dank aan deze vier, die het druk hadden maar nooit in de problemen kwamen. 
Zondagochtend was er een nieuwe toogploeg met onze nieuwe voorzitter en zijn echtgenote en Kristel Monnoyer. 
TOP, dat maakt het voor de overige ploegen ook weer een stuk makkelijker. 
Zondagavond was er dan onze spaghetti-avond en hier was het Pat die het met de hulp van enkele anderen 
klaarspeelde om alles in goede banen te leiden en ervoor zorgde dat iedereen tijdig bediend werd. Knap werk Patje. 
De keuken werd daarna tot in de puntjes gepoetst door de alomtegenwoordige familie Peeters-Ring, die niet alleen 
zorgden voor de broodjes maar ook nog eens de opkuis van de spahetti deden. Gouden hulp, bedankt vrienden! 
 
Werkzaamheden vierde kunstgrasveld en tribune worden volgende week gestart 
Ondertussen zijn alle documenten getekend om van start te gaan met de aanleg van ons vierde kunstgrasveld en de 
tribune. Volgende vrijdag (7/10) zal daaromtrent een eerste vergadering met Sportinfrabouw plaatsvinden en 
maandag 10/10 zullen de werken starten, deze zullen meer dan waarschijnlijk nog voor de zaal worden afgerond. 
Ook op ATBS zullen twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd worden. Het kan dus zijn dat jullie eventjes hinder 
van deze werkzaamheden zullen ondervinden en dat we op de laatste competitiedagen voor de zaal even beperkt 
zullen zitten qua velden (2 ipv 3), maar daar passen we wel een mouw aan. Dat weegt trouwens ook niet op tegen de 
luxe van vier kunstgrasvelden én een tribune waarover we daarna zullen kunnen beschikken. 

Pit 
 

Spreuk van de Weuk 
Een stralende kern in goeden doen…, 
verslaat de regerende veldkampioen! 

 
2. LOTTO 
Nummer: 27  
Winnaars: Marine Vandeleur en Christel Ring 
 
We hebben nog een nummer over dit seizoen. Is er iemand geïnteresseerd in het nummer 3 aub? Laat maar weten 
aan Carine (Carine.Duchesne@outlook.com). 
 
3. PRONSTIEK 
Winnaars: Anneke Van Peteghem, Bert De Ley, Elke Vanherck, Jens Van Hoof, Nancy de Boer, Lieve Wittebolle, 
Chris Palinckx 
Bedrag: € 8,70 
 
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. NIEUWE LEDEN 
Volgende nieuwe leden kunnen we deze week bij AKC welkom heten: 
 Raoul Leemans  (°13.07.2013) U11 

Veel korfbalplezier! 
Martine 

 

TOOGPLOEGEN 
 

Zaterdag 8 oktober 
Van 13 tot 18 u: Jarre – Shiara en Lotte A. 
Zondag 9 oktober (AKC/Luma 1 speelt thuis tegen Boeckenberg) 
Van 9 tot 13 u: Recreanten o.l.v. Rob Dewinter 
Van 13 tot 19 u: AKC/Luma 2 
Van 19 tot 22 u (maaltijd na wedstrijd): Tess en Jari 
Weekendverantwoordelijke: Bjorn Denie 
Zaterdag 15 oktober  
Van 13 tot 18 u: Kadisha en Sayer 
Zondag 16 oktober 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Jens Van Hoof 
Zaterdag 22 oktober 
Van 13 tot 18 u: Kevin en Brend S 
Zondag 23 oktober 
Kantine gesloten 
Weekendverantwoordelijke: Kevin Van Daele 

 
WEDSTRIJDEN VOLGEND WEEKEND 

 

woensdag 12 oktober 2022 19:00 ASKC/SCALDIS U15 SPARTACUS/NDN U15 A 

vrijdag 14 oktober 2022 19:00 PUTSE U11 AKC/LUMA U11 

vrijdag 14 oktober 2022 20:00 TEMSE (+1) AKC/LUMA 

vrijdag 14 oktober 2022 20:30 AKC/LUMA C SCALDIS C 

zaterdag 15 oktober 2022 11:00 VOBAKO U17 A SPARTACUS/NDN U17 A 

zaterdag 15 oktober 2022 11:30 BORGERHOUT/GW U11 A AKC/LUMA U11 ROOD 

zaterdag 15 oktober 2022 12:30 AKC/LUMA U11 WIT O.ANDERLECHT U11 

zaterdag 15 oktober 2022 12:45 TEMSE U13 A AKC/LUMA U13 A 

zaterdag 15 oktober 2022 13:00 TEMSE U15 B  SPARTACUS/NDN U15 B  

zaterdag 15 oktober 2022 14:00 AKC/LUMA U13 B THE VIKINGS U13 A 

zaterdag 15 oktober 2022 16:00 BGW/HMKC U11 AKC/LUMA U11 

zaterdag 15 oktober 2022 17:00 VOBAKO 2     AKC/LUMA 3  

zondag 16 oktober 2022 10:00 EDEGEM 2   AKC/LUMA 2     

zondag 16 oktober 2022 11:00 FLORIANT U15 A SPARTACUS/NDN U15 A 

zondag 16 oktober 2022 11:00 APPELS U17 A SPARTACUS/NDN U17 B 

zondag 16 oktober 2022 11:00 SIKOPI/CHASE C AKC/LUMA C 

zondag 16 oktober 2022 14:00 VOORWAARTS/MOLINOS B AKC/LUMA B 

zondag 16 oktober 2022 15:30 VOORWAARTS/MOLINOS A AKC/LUMA A 
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JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022 

 

Nr. AANWEZIG NAAM VOORNAAM VOLMACHT AAN 
1 1 BEDEER SAM   
2   BOCXSTAEL ANKE CORDON ILJA 
3   BOCXSTAEL BIRGER DUCHESNE CARINE 
4 1 BOCXSTAEL MARC   
5 Verontschuldigd CLAESSENS ERIC   
6 1 COOREMAN MU  

7 1 CORDON ILJA   
8 Verontschuldigd COVENTS SHIRLEY  

9 1 DE BOER AGNES   
10 1 DE BOER GEORGETTE   
11 1 DE LEY BERT   
12 1 DE MEESTER FRANKY   
13 1 DE MEESTER KURT  
14 1 DENIE BJORN   
15 Verontschuldigd DE NIJS ANDRE  
16 1 DUCHESNE ANDREAS  
17  DUCHESNE ANNE ROTTIERS BEN 
18 1 DUCHESNE CARINE  

19 1 DUCHESNE ERIC  

20 1 DUCHESNE  MARTINE  

21  DUCHESNE THALIA DUCHESNE ANDREAS 
22 1 FRANCKEN PATRICK  

23 1 HARDIES  FRANK  

24  HARDIES JARI HARDIES FRANK 
25 1 JANSSENS KRISTEL   
26 1(later – niet mee JASSIN BEN   
27 1 JASSIN BOB   
28 1 KEGELEERS SANDRA   
29   MERTENS NICK BEDEER SAM 
30 1 MONNOYER KRISTEL  
31 1 PEETERS ANN   
32 1 POOTERS IRMA   
33 1 ROTTIERS BEN  

34  STEYAERT DANIELLE DUCHESNE ERIC 
35 Verontschuldigd  TOSSENS INGE  

36  VAN DAELE KEVIN  VAN DYCK PIT 
37 1 VAN DE LEUR MARINA   
38 1 VAN DYCK PIT   
39 1 VAN ROBERT   
40 Verontschuldigd VAN HOOF BO   
41 1 VAN HOOF JENS   
42  VAN OECKEL KRISTEL DUCHESNE MARTINE 
43  VAN ANNEKE VAN RIET CHRIS 
44 1 VAN RIET CHRIS    
45 1 VAN RITA   
46 1 VLEMINCKX MONIQUE  
47 Verontschuldigd ZIELENS BEA  
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Aanvang:  20u00 
Aanwezige & Stemgerechtigde effectieve leden: 30 
Verontschuldigd met volmacht: 10 
Verontschuldigd zonder volmacht: 6 
 
Totaal aantal aanwezigen = 30 + 10 = 40 stemgerechtigden 
 
1. Verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18 september 2021 

 Geen opmerkingen of aanvullingen op het verslag van vorige Algemene Vergadering. 
 Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. 
 Kennisgenomen, geen opmerkingen 
 De verslagen worden aanvaard 

 
2.1. Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur 

 Alle verslagen werden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
2.2. Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur 

 Kennisgenomen 
 Het verslag wordt aanvaard 

 
3.1. Kennisname van het verslag van het comité van toezicht 

 Het comité bestond uit Thalia Duchesne, Rita Van Steenbergen en Franky de Meester. 
Zij hebben op 10 september 2022 het kasboek van de penningmeester gecontroleerd en goedgekeurd.  
 

3.2. Goedkeuring van de jaarrekeningen over 2021-2022 
 De jaarrekeningen worden goedgekeurd door de vergadering. 

 
3.3. Décharge van de penningmeester en de bestuurders 

 De penningmeester en de bestuurders worden ontlast voor hun beleid in zijn totaliteit voor het seizoen 
2021-2022. 
 

4.1. Vaststelling van de bijdragen voor 2022-2023 
 De Raad van Bestuur stelt voor om de jaarlijkse bijdragen te verhogen met € 5 als volgt:  

- Senioren 150 wordt 155 EUR 
- U19-U17-U15-U13 150 wordt 155 EUR 
- U11 120 wordt 125 EUR 
- U9 100 wordt 105 EUR 
- U7   90 wordt   95 EUR 
- Adherenten 120 wordt 125 EUR 
- Recreanten  120 wordt 125 EUR 
- Supporters   85 wordt   90 EUR 
- Steunende leden 120 wordt 125 EUR  
- Korting voor meerdere jeugdleden van 1 gezin, vanaf het 2e jeugdlid - 30 EUR, voor elk 3e jeugdlid  – 

40 EUR. 
Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 

 
4.2. Vaststelling van de begroting voor 2022-2023 

 De begroting wordt goedgekeurd. 
 
5.1. Verkiezing bestuursleden 

Volgende bestuurders worden herkozen voor een periode van 2 jaar; ze waren uittredend en herkiesbaar: 
Bedeer Sam (40/40), Jassin Ben (35/40), Bocxstael Marc (40/40) 

 Volgende kandidatuur werd ontvangen: Francken Pat (40/40) wordt verkozen voor een periode van 2 jaar. 
 

5.2. Verkiezing van de voorzitter. 
 Bert De Ley wordt unaniem verkozen als voorzitter met 40/40 stemmen. 

 
6. Aanstelling van het comité van toezicht voor 2022-2023 

 Het comité van toezicht wordt gevormd door Ann Peeters, Sandra Kegeleers, Marina Van de Leur en Mu 
Cooreman als reserve. 
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7. Varia 
 Kunnen er op het clubhuis zonnepanelen komen? Dit werd met de provincie aangekaart. We hebben een 

groen dak, dus dat zal moeilijk worden. Wordt onderzocht. 
 De lidgelden zullen volgend seizoen met niet meer dan 10 % verhoogd worden. Indien dit niet zou volstaan 

om aan de stijgende kosten het hoofd te bieden, zal dit ter goedkeuring op de Algemene Vergadering 
gebracht worden. 

 Eric Duchesne dankt Marc Bocxstael voor zijn inzet tijdens zijn 13 jaar als voorzitter van onze club. 
 Ann Peeters vraagt of er een andere plaats kan gezocht worden om te roken, vermits dit momenteel juist 

gebeurt bij de ingang van onze club. Dit wordt verder bekeken in het bestuur. 
 Bert de Ley meldt dat er een 4e KG-veld zal komen naast de 3 andere velden. Er komt ook een tribune van 

beton met 3 niveaus. De grond van het uitgegraven veld zal gebruikt worden om de talud met de tribune 
aan te leggen. De kosten zullen gedeeltelijk via subsidies kunnen gerecupereerd worden. Ook ATBS zal 2 
extra KG-velden aanleggen. 

 Frank Hardies vraagt of we nog altijd het spelen van voetbal op onze velden door niet-leden moeten 
verbieden.  Ja, we tolereren dit niet, deze mensen mogen hierover aangesproken worden of er kan 
getelefoneerd worden naar de blauwe lijn van de politie.  

 Met de provincie Antwerpen zijn ook gesprekken bezig met de nieuwe député mevrouw Mireille Colson. 
Onze eerdere verzuchtingen zoals omheining, blaashal en gebruik van onze velden door niet-leden komen 
terug ter sprake. Voor de Gemeente Deurne is Elke Brydenbach op deze vergaderingen aanwezig. Er wordt 
in ieder geval naar onze vragen geluisterd. Een doorbraak wordt echter pas op lange termijn verwacht. 

 
Bert de Ley dankt iedereen voor het vertrouwen, de interesse en de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Martine Duchesne                     Bert de Ley 
verslaggever                     voorzitter 
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EVENEMENTENCEL  
OKTOBER - NOVEMBER 

 
 

Maaltijden na de wedstrijden van onze kern: 
Zondag 9/10 – Taco’s met pulled chicken – Volwassenen: € 12 – Kids: € 6 
Inschrijven kan tot 4/10 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/3778f8f5bc7626b5a85d77d8397c215e 

  
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 

  
Oud ledendag op zaterdag 5/11 vanaf 14 u 
We maken jullie er even op attent dat die oud ledendag uiteraard ook voor onze huidige leden, vrienden en 
sympathisanten is. Het wordt dé ideale gelegenheid om de mensen van vroeger nog eens terug te zien (en dat zijn 
er ondertussen al heel wat die zich hebben ingeschreven). We verzoeken dus ook onze eigen mensen om zich in te 
schrijven en aan te duiden wat je wil doen en wanneer je komt, zodat we een beeld hebben hoeveel volk er 
ongeveer op welke tijdstippen zal aanwezig zijn. 
 

 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, een hoofdgerecht en een dessert (waarvoor je dan wel moet 
inschrijven)  

 

 een gezellig samenzijn/fuif.  
 

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.  
 

Als je ons daar gegevens van zou kunnen bezorgen (e-mail, gsm, WhatsApp,...) zou ons dat al een heel eind op weg 
helpen.  
 

Laat ons even weten of je kan en ik stuur je via e-mail alle verdere nuttige gegevens voor die dag die je niet mag 
missen.  
 

Hopelijk tot 5/11. Ik hoop je te mogen ontmoeten in onze nieuwe kantine.  
 

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 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. Inschrijven doe je via: https://app.twizzit.com/v2/public/form/8d9240edc9614ceb28ce055cc8311aac 

  
Duo darttoernooi op AKC 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 zaterdag of zondag uit te kiezen!) 
Inschrijven kan tot 15/11 via https://app.twizzit.com/v2/public/form/13809f8c48b7ce404b9ec4c168368b61 
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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 
 

Nieuwe leden 
 

 
 
 
 
 
 
Deze week is het aan onze U11-ploeg om een nieuwe speler te begroeten. Raoul Leemans 
maakt vanaf nu officieel deel uit van deze toffe groep. Zeer hartelijk welkom Raoul en 
heel veel plezier bij onze vereniging. 
 
 
 
 
 
 

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. Koekjesverkoop (nog 2 weken om te bestellen) 
Achteraan in deze jeugdflitsen vinden jullie alle informatie i.v.m. onze koekjesverkoop. De bestellingen moeten 
binnen zijn bij Carine Duchesne (Carine.Duchesne@outlook.com) ten laatste op zondagavond 16/10. Opgelet, dit 
seizoen is er slechts 1 koekjeslevering! Loop je korting dus niet mis en begin onmiddellijk te verkopen! Je kan 
ook zeer gemakkelijk bestellen via Twizzit onder https://app.twizzit.com/v2/public/form/c50e88dd4e5afd207610c3df33c02b31. 
Doe jullie best en verkoop zo veel mogelijk koekjes aan familieleden en vrienden. Wij hopen dit seizoen een 
nieuw record te kunnen breken. De eerste leveringen zullen gebeuren in het WE van 29 en 30 oktober. Wie 
5 dozen of meer verkoopt krijgt daarenboven een korting van €15 op de prijs van onze jeugduitstap. 
 

JEUGDFLITSEN 

Raoul 
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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. Jongste AKC-er 
Vorige week kreeg ons jongste korfballertje Babs Harrus een beker van Godmother Agnes. En 
of ze er blij mee was. 
 
 
5. Mamakes- en Papakesdag 
Hallo beste ouders van al onze U7, de Benjamins…. 
Volgende zaterdag  8 oktober 2022 kunnen jullie best je sportieve kledij aandoen dus niet op hoge hakken komen!!! 
Het is immers mamakes- en papakesdag op AKC. Jullie jonge kinderen dagen jullie uit op een echte initiatietraining. 
Samen met hen zullen we gedurende een uur allerlei spelletjes spelen, loop- en tikoefeningen doen, balvaardigheid 
testen. Natuurlijk vragen we om tijdig aanwezig te zijn te 14u00 stipt. 
Na de training krijgen we een heerlijke verrassing!!!!! 
Be there!!!! 
Namens de coaches,    Agnes 

 

6. Jeugdbekers  
Onze U17 en U13-ploegen konden hun 1/8e finale van de beker winnen en gaan dus door in deze competitie. U11 
moet zijn 1/8e finale nog spelen. U15 verloor nipt met 8-6 en is dus uitgeschakeld.  
Dit zijn de volgende wedstrijden: 
U17: 05/10: ¼ finale: Spartacus/NDN/AKC/Luma – Borgerhout/GW 
U13: 05/10: ¼ finale: AKC/Luma - Hoevenen 
U11: 14/10: 1/8e finale: Putse – AKC/Luma 
 

7 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/ 
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8 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 05/10 training U9  
Za 08/10 Mamakes- en papakesdag (zie hoger)  

Training of wedstrijd (U9 op AKC tussen 13u en 15u, U11 rood op AKC om 12:30) 
Smoutebollen eten 

U7 
U9, U11 
U7, U9, U11 
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Wo 12/10 training U9 
Za 15/10 Training of wedstrijd (U9 op Sikopi om 11u) U7 en U9 
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 

 

Wedstrijden (afschrijven via je jeugdleider) 
 

Woensdag 5 oktober 2022 

Beker van België 
19u00: ¼ finale U13: AKC/Luma A – Hoevenen 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, Duyck Pixie, Lauwers Liv, Nyang’a Astrid, Rampaert Iebe, s’ Jongers Lou, 
Struyf Willa 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Ilja en Jens 
 

19u00: ¼ finale U17: Spartacus/NDN/AKC/Luma B – Borgerhout/GW  
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van 
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe,  Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram 
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove 
Amy, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L 
 

Zaterdag 8 oktober 2022 

Cluster U9 
13u00-15u00: U9 op AKC  
Bedeer Max, De Buck Lenn, Rampaert Matiz, Smets Luca, Van Hoof Tibe, Van Hoof Vic, Verdyck Timo 
Angorilla-Sanchez Amy, De Bruyn Camille, Goossens Fran, Keersmaekers Dien,  Kurti Jara, Ribeiro Lucas Alice, 
Segers Andrea, Springael Inky, Stoop Nina, Van den Bergh Saige,  Van den Bleeken Naiara, Van der Steen Emely, 
Vink Otte 
De spelers worden verwittigd door de jeugdleiders. 
Jeugdleiders: Maite, Jana, Rune en Bo  

Competitie 
12u30: U11 CHALLENGE A: AKC/Luma Rood - Temse 
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 
 

14u00: U17 1 Afd A: Putse A - Spartacus/NDN/AKC/Luma A 
De Hondt Raf, Fabri Thor, Geurs Lucas, Ivens Izaak, Kurti Eris, Stynen Brecht, Van Alstein Lucas, Van Alstein 
Thibo, Van Meirvenne Fré, Verholen Jarri 
Abatouy Hanae, De Pooter Nienke,  Geeraerts Noa, Nelen Fay, Somers Youna, Traets Laura, Van Mieghem Jade, 
Van Riel Kato 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Geert, Brend F en Brend S 
Putse K.C. Tinstraat 11/1 2580 Putte  Tel.: 015 75 41 34 
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15u00: U15 1 Afd A: Spartacus/NDN/AKC/Luma A – Sikopi/Chase A 
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van 
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe,  Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram 
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove 
Amy, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L 
 
16u00: U15 Afd 2A: Spartacus/NDN/AKC/Luma B – HBMK A  
De Pooter Wannes, Fierens Kasper, Hebberecht Jacob, Huppertz Mitch, Kurti Lian, Lotry Mats, Ruts Yorick, Van 
de Pas Timo, Van den Ackerveken Tijl, Van Hecke Robbe,  Van Mieghem Finn, Van Mieghem Sepp, Wellens Bram 
Aarts Marie, De Meester Fen, Fabri Janne, Minardi Beatrice, Van Bouwel Nisa, Van den Brande Eline, Van Hove 
Amy, Vinck Floor 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Bjorn, Kyan VB en Ben L 
 

Zondag 8 oktober 2022 

Competitie 
10u30: U13 1 Afd B: Ganda A - AKC/Luma A 
Aarts Jasper, Cheraa Ajoub, Cordon Ebe, , Keersmaekers Ferre, Segers Jasper, Welckenhuyzen Sens, Hoof Ferre, 
Verholen Lenny 
Cheraa Noor, De Geyter Josephine, Duyck Pixie, Lauwers Liv, Nyang’a Astrid, Rampaert Iebe, s’ Jongers Lou, 
Struyf Willa 
Ploegsamenstelling en uur van bijeenkomst wordt in de loop van de week meegedeeld  
Jeugdleiders: Ilja en Jens 
Ganda Hoge Weg 135 9000 Gent Tel.: 09 251 31 26 
 
U11 CHALLENGE D: AKC/Luma Wit en U17 1 Afd B: Spartacus/NDN/AKC/Luma B zijn vrij dit WE  
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

U11 
reply@cm.be 

Voorwaarts – AKC/Luma rood : 1 - 5 
0-1 Evy (pas Louiz) 
0-2 Lias  
0-3 Kato (strafworp)  
0-4 Loui (strafworp) 
1-4 Voorwaarts  
1-5 Louiz 
Zaterdagochtend stonden we al vroeg we paraat met onze paraplu en regenjas in de aanslag om het weekend te 
starten met een wedstrijd tegen Voorwaarts. Gelukkig brak de zon door en speelden we voor het eerst dus seizoen 
zonder een druppel regen (aldus Thore) De tegenpartij zag er groot uit maar onze rode U11 vlogen er met goede 
moed in en al snel zorgde Evy voor de eerste mooi goal na een pas van Louiz. Iedereen speelde mooi rond en vooral 
Louise en Kato wisten veel ballen te onderscheppen, alsook Bartosz als vaste waarde van ballen terug te pakken. 
Toen Lias op het veld kwam maakte hij een prima entree met een knappe tweede goal en daarna volgde 2 mooie 
stafworpen van Kato en Loui (kantje boordje om het spannend te houden) De eerste helft werd er erg mooi korfbal 
gespeeld met mooi passen, leuk samenspel en enkele sublieme kansen die gezien en genomen werden.  

De tweede helft bleef iedereen zijn best doen. Concentratie alom bij Fien. Even lieten we ook de tegenpartij eentje 
scoren. Thore en Ferre probeerden te scoren met enkele mooi schotjes maar uiteindelijk was het Louiz die de 
eindscore op het bord zette. Fijne match om naar te kijken, alleen maar blij gezichtjes achteraf en vooral het 
zonnigste moment van het weekend. Volgende week meer van dat!  

Groetjes Annelies 
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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. 

  

AKC-jeugd organiseert 
Koekjesslag 
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Gevulde 
wafeltjes 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 20 
 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 21 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



AKC-Flitsen                                                                     Pagina 22 
 

 

 



<<
  /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


