
De blaadjes beginnen te vallen, het wordt steeds kouder en natter, tijd om de warme 
en droge zaal op te zoeken!  Tijdens de najaarscompetitie zijn maar liefst vier teams 
kampioen geworden. Midweek, B1, C1 en D1 van harte gefeliciteerd met jullie 
kampioenschap! Deze Klimop Courant is gevuld met nieuwe items zoals de 
KliMoppentrommel maar ook met heel veel nieuws. Lees snel verder, want in deze 
Courant wordt het goede nieuws gebracht dat we een nieuwe voorzitter hebben! 
Vergeet vooral niet om weer mee te doen met de prijsvraag! Veel leesplezier!   
 
Lieke, Jolijn en Marly 
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Kalender 
 

07 nov Start 

zaalcompetitie 

07 nov Kangoeroetraining 

07 nov Quiznight B, C, D 

09 nov Rikcompetitie 

23 nov Rikcompetitie 

30 nov Rikcompetitie 

07 dec Rikcompetitie 

12 dec Kangoeroetraining 

21 dec Rikcompetitie 

27 t/m 

30 dec 

Korfbal Challenge, 

topsportcentrum 

Rotterdam 

28 dec Rikcompetitie 

04 jan Rikcompetitie 

09 jan Kangoeroetraining 

Contact 

www.kv-klimop.nl 

www.twitter.com/
kvklimop 

www.facebook.com/
klimopasten 
 
info@kv-klimop.nl 
 
 
Ideeën voor de Klimop 
Courant? 

 
peelkorf@kv-klimop.nl 
 
 

Even voorstellen: De nieuwe voorzitter!! 

Sponsoren 

- Autobedrijf M. Swinkels 
- Caron Bestratingen 
- Café de Engel 
- Deska 
- Oranjedak Zuid BV 

- Café Toff 
- Grand Café Markt 8 
- JGS BV  
- Grafisch Service Bureau Berkers 
- Hoeben Installaties 

- LIHO Telecom & Safety Systems BV 
- Voegersbedrijf P. Bakens 
- Hoeben Rietdekkers BV 
- Electro Speciaal Sprengers 
- Dispolab Nederland BV  
- Trendo Communicatie en Webdesign 

Het bestuur heeft lang gezocht, maar na 
een lange zoektocht is er een voorzitter 
gevonden! Het bestuur draagt Bjorn van 
Oosterhout voor om de functie als 
voorzitter te bekleden. Mocht er binnen 4 
weken na het verschijnen van deze 
nieuwbrief geen tegenkandidaat zich bij 
het bestuur hebben gemeld dan is hij 
benoemd tot voorzitter.  In afwachting van 
zijn officiële benoeming is Bjorn alvast 
begonnen de structuur en de handelswijze 
van het bestuur zich eigen te maken. Naast 
deze bestuursfunctie is Bjorn ook vaak op 
het korfbalveld te vinden, maar voor 
degene die hem nog niet kennen: 

 
Hallo allemaal, mijn naam 
is Bjorn van Oosterhout en 
ik ben geboren in de winter 
van 1978. Ik ben getrouwd 
met Elly en samen hebben 
we 2 dochters, Fleur en 
Renske. Ik ben inmiddels 

alweer ruim 12 jaar werkzaam bij 
Oranjedak, sinds kort de trotse 
shirtsponsor van de F1 en E2. 
 Ik heb lang geleden alle 
jeugdteams van Klimop doorlopen en heb 
een aantal jaren in de senioren en de 
midweek gekorfbald. Na een knieblessure 
ben ik gestopt en ben ik circa 9 jaar niet 

COURANT 

meer op het korfbalveld geweest. 
 Sinds 2 jaar zijn onze Fleur en 
Renske bij het korfballen en ben ik 
vooral door het enthousiasme van onze 
kinderen weer wat gaan doen bij de 
club. Op dit moment geef ik training 
aan de E1 en E2, en coach ik samen 
met Anja van Oosterhout de E2. Sinds 
dit jaar ben ik samen met een aantal 
oudgedienden ook weer actief in de 
Midweek/Klimop 2, en zijn we 
kampioen geworden! Enkele andere 
hobby’s van mij zijn: Klussen, de 
honden, de vijver, schapendrijven en 
darten. 
 Eind vorig seizoen hoorde ik 
dat er al langer een nieuw bestuurslid 
gezocht werd. Ik heb hierover 
nagedacht samen met Elly en een 
vergadering bijgewoond.   Uiteindelijk 
heb ik besloten om me aan te sluiten 
bij het bestuur als voorzitter. Het lijkt 
het me leuk om deel uit te mogen 
maken van het bestuur, en om mijn 
steentje bij te dragen aan de 
vereniging. 
 
Wellicht tot binnenkort in de tennishal 
of de schop! 
 
Groet, Bjorn   
 



      
     

Huldiging jubilarissen  

Klimop verwelkomt nieuwe sponsoren 

De afgelopen tijd is de sponsorcommissie druk 
bezig geweest met het werven van nieuwe 
sponsoren. Wij zijn dan ook verheugd te kunnen 
melden dat er in de afgelopen periode 
overeenstemming is bereikt met verschillende 
nieuwe bord- en shirtsponsors.  
Met trots presenteren wij JGS, Café Toff en 
Oranjedak als nieuwe bordsponsoren langs ons 
kunstgrasveld. Daarnaast hebben we drie van 
onze teams van een shirtsponsor kunnen 
voorzien. Oranjedak prijkt inmiddels ook op de 
wedstrijdshirts van Klimop F1 en Klimop E2, 
terwijl Klimop 2/MW speelt in shirts van Grand 
Café Markt 8 en Klimop E1 speelt in shirts 
gesponsord door Hoeben Rietdekkers BV.  

Twee korfballen worden gekeurd op doping gebruik... Tijdens een wedstrijd is er een door de mand ge-
vallen… 

Twee korbalclubs staan klaar op het veld, maar de sterspeler van de thuisploeg is er nog niet. De trainer 
weet zeker dat hij komt en vraagt de scheids en de tegenpartij om te wachten. Beide gaan akkoord. Na 
een half uur wachten is de sterspeler er nog niet en besluit de trainer te bellen.  “Waar zit je, je had hier 
al een uur geleden moeten zijn. Wat! Zit je nog thuis, hoe komt dat? Hoezo het is mijn schuld!” Waarop 
de sterspeler zegt: “Je hebt zelf gezegd dat we vandaag thuis moesten spelen!” 

De mop van Rob: Karel staat na de wedstrijd onder de douche met een paraplu. “Waarom doe je dat?” 
vraagt Luc. Dan antwoordt Karel: “Ik ben mijn handdoek vergeten!” 

     
     

KliMoppentrommel 

 

Tijdens de jaarvergadering van 26 augustus 
jongstleden mochten we maar liefst 10 jubilaris-
sen verwelkomen voor een huldiging in de kanti-
ne. 25 jaar lid van de vereniging is Inge Derks. 
Marja Peters, Ellis Feijen, Anita Maas, Ine Dir-
ven, Frans van Oosterhout en René van den 
Boomen mogen we feliciteren met hun 40 jarig 
lidmaatschap. Daarnaast zijn Johan Driessen, 
Peter van Oosterhout en Rinus Ceelen 50 jaar lid 
van KV Klimop. Helaas konden niet alle jubilaris-
sen aanwezig zijn tijdens de huldiging. Tijdens de 
huldiging werden Inge Derks, Marja Peeters, Ellis 
Feijen, Anita Maas en Ine Dirven toegesproken 
door Mariëtte en werd stilgestaan bij hun 
(actieve) periode bij KV Klimop. Alle jubilarissen 
ontvingen een bos bloemen en eventueel een 
speldje of oorkonde van de KNKV.  
 
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn 
worden nog benaderd door het bestuur om als-

nog in het zonnetje gezet te worden. We zijn er 
trots op dat er zoveel mensen al zo lang lid zijn 
van onze vereniging en willen dit niet zo maar 
voorbij laten gaan.  
Via deze weg willen we alle jubilarissen felicite-

ren met hun jubileum, maar zeker ook bedanken 

voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.  

Klimop heet de nieuwe sponsoren van harte 
welkom. 

Uiteraard is het ons doel om alle teams van 
gesponsorde wedstrijdshirts te voorzien en om 
nog veel meer sponsorborden langs het 
kunstgrasveld te kunnen plaatsen. Hierbij kunnen 
we de hulp van onze leden natuurlijk goed 
gebruiken. 

Ben of ken jij een potentiële sponsor van Klimop? 
Stuur dan eens een e-mail naar sponsoring@kv-
klimop.nl of neem contact op met Bart Ceelen, 
Roos van den Beuken of Dirk Cortooms. 

Vlnr: Inge Derks, Ellis Feijen, Marja Peeters, Anita Maas en Ine 
Dirven 



Mijn vader/MOEDER/oma/opa is de beste!  

IRENE: Op vrijdag 2 oktober werd voor de derde 
keer mijn vader/moeder/opa is de beste georgani-
seerd. De voorgaande jaren werd er gewonnen 
door Janne en Marco en het was ons doel om hen 
te verslaan. Onze yell was dan ook; Wij zijn team 
GOUD, we voelen ons niet oud, we gaan er tegen-
aan, om Janne en Marco te verslaan! 
 
Heidi en Patricia hadden de avond weer leuk in el-
kaar gestoken. Er deden 12 vaders/moeders mee 
die gingen strijden voor de titel. We begonnen met 
een vragenronde. Er werd een thema genoemd (bv 
dieren) en de kinderen moesten aangeven of ze 
dachten dat de ouder het antwoord zou weten op 
de vraag. Jilke had er niet veel vertrouwen in, want 
zij gaf meerdere keren nee aan. Ik bleek toch te 
weten dat de tong de sterkste spier was en dat de 
olifant het beste geheugen heeft.  
 
Buiten volgde de volgende opdracht. We mochten 
(moesten) ouderwets elastieken. Er kwamen prach-
tige pogingen voorbij. Van sprong tot mooie radsla-
gen van meerdere ouders. Ondanks de niet zo ele-
gante radslag kwam ik aardig ver met dit spel.  
 
Tijdens de pauze konden we ons weer even opla-
den… 
Daarna moesten we naar buiten waar we water 
over moesten brengen op een dienblad en de kin-
deren mochten aan weerszijde met ballen gooien 
om het ons moeilijk te maken. Leuk, fanatiek spel 
waar door meerdere vaders/moeders geprobeerd 
werd om via een niet geziene weg extra water in 
hun emmer te krijgen. 
 
Als laatste opdracht werden de ouders naar het 
kleedlokaal gestuurd waar we een portrettekening 
moesten maken van onze zoon/dochter. Zij moes-
ten deze later herkennen om punten te scoren. Er 
waren prachtige kunstwerken bij en er werden er 

dan ook veel geraden. Toen we terug in de kan-
tine waren bleek dat de kinderen vragen had-
den moeten beantwoorden en de vraag aan 
ons of wij hetzelfde antwoord zouden geven. 
De vragen varieerden van lievelingskleur tot 
knuffel en vriend(in). Voor veel ouders was de 
lievelingsknuffel toch nog wel een probleempje, 
maar ja ze hebben er ook zo veel! 
Vervolgens volgde de prijsuitreiking…… 
 
JILKE: Mama en ik waren dan ook een heel goed 
team! Maar we moesten er natuurlijk wel voor 
werken. We deden het dan ook niet om te win-
nen maar we vonden het al goed dat we mee 
deden. Ik vond dat mama het nog goed deed 
maar dat we zouden winnen wisten we alle-
maal niet. Ik ben hartstikke blij dat we hebben 
gewonnen. Maar jammer dan dat ik volgend 
jaar waarschijnlijk met papa doe en dan is maar 
de vraag of ik weer win of dat mama nog een 
keer gaat winnen. Iedereen heeft natuurlijk zijn 
best gedaan en iedereen moet ook trots zijn dat 
die mee heeft gedaan. MAAR MIJN MOEDER IS 
DE BESTE!!!! 
 
Heidi en Patricia bedankt voor de geweldige 
avond, wij zijn er weer bij volgend jaar! 
 

Speculaas actie 

24 en 31 oktober zijn we weer met z’n 
allen langs de deuren gegaan om specu-
laas te verkopen. Met een lekker och-
tendzonnetje in het gezicht, werden er al 
heel veel pakken speculaas verkocht. Na 
een pauze met een lekker broodje en een 
kop soep,  ging iedereen weer met frisse 
moed de Astense wijken in om nog de 
laatste pakken speculaas te verkopen met 
de beste verkooppraatjes.  

 
De speculaas actie is altijd een zeer ge-
slaagde actie en levert de vereniging 
altijd een mooi bedrag op dat we weer 
kunnen besteden aan allerlei facilitei-
ten binnen de club.  
Heb  je niet kunnen helpen met de spe-
culaas actie? We zijn maar een kleine 
vereniging en alle hulp is altijd welkom. 
Zorg dan dat je je hulp aanbiedt bij de 
rommelmarkt. 



Korfbal Challenge 2015  

Van 27 t/m 30 december 2015 vindt de 16e editie 
van de Korfbal Challenge plaats. Vier dagen lang 
komen breedte- en topsport samen in het Top-
sportcentrum Rotterdam.  De Korfbal Challenge is 
een bijzonder toernooi. Het is een springplank 
voor supertalenten, Mick Snel bijvoorbeeld kende 
er zijn grote doorbraak. Het is ook het toernooi 
waar jaarlijks geëxperimenteerd wordt met nieu-
we regels. De schotklok, de kunststofkorf, bijna 
alle regelwijzigingen kennen hun vuurdoop bij de 
Challenge in het topsportcentrum Rotterdam. 
Maar bovenal is het toernooi een aanvulling op 
het evenement waarbij voor elke doelgroep wat 
te doen is. Zo is er bijvoorbeeld een kampioenen-

parade, korfbal clinics, wedstrijden, een mega kan-
goeroedag maar ook de “Xperience” met spring-
kussens, schieten op korven, schmincken of waar 
je op de foto kunt met één van je korfbalhelden.   
 
Lijkt het je leuk om weer nieuwe dingen te leren en 
weer kennis te maken met een andere kant van 
het korfballen? Kijk dan even op www.knkv.nl/knkv
-corporate/evenementen-1/korfbal-challenge en 
meld je aan! 

 Ipen 

Prijsvraag 
In de vorige Courant was de prijsvraag: Hoeveel doelpunten heeft Klimop 1 ge-
maakt na het spelen van de eerste 7 wedstrijden van de competitie? Na het spelen 
van 7 wedstrijden wist Klimop 1 115 keer te scoren. Dit werd exact geraden door 
Maud Janssen, en zij won hier mee een boodschappenpakket van Albert Heijn As-
ten. Maar liefst  36 mensen deden mee met de prijsvraag.  
 
In deze Courant weer een nieuwe prijsvraag. Nieuwe ronde nieuwe kansen! De prijsvraag is:  
 
Hoeveel doelpunten weten alle teams van Klimop te maken tijdens alle wedstrijden tot en met zon-
dag 20 december? 
 
Stuur je antwoord op vóór 28 november naar peelkorf@kv-klimop.nl of vul je antwoord in op de site. 
Iedereen mag mee doen! Er zal op de site ook een teller staan, zodat bijgehouden kan worden hoe-
veel doelpunten er steeds in totaal zijn gescoord door de hele vereniging. In het geval dat niemand 
het exacte aantal weet te raden, zal diegene die het dichtstbij het aantal doelpunten zit winnen. Ho-
pelijk doen er bij deze prijsvraag weer meer mensen mee dan de vorige keer.  

De prijsvraag werd gewonnen door Maud Jans-
sen. Helaas kon zij niet aanwezig zijn bij de uit-
reiking. Toch benieuwd wie nu de winnares 
was? Lees dan snel verder want in deze Ipen 
maak je kennis met Maud Janssen.  

 
Naam: Maud Janssen 
Leeftijd: 13 jaar 
School: 2e jaar van TTO athene-
um te Asten. 
 
Ik speel in de C1 en mijn coaches en 
trainers zijn Frank, Erik en John. We 
zijn dit jaar kampioen geworden! We 
hadden één wedstrijd gelijk gespeeld 

en alle andere wedstrijden gewonnen. Omdat 

we al enkele jaren met dit team bij elkaar zijn, 
zijn we goed op elkaar ingespeeld en dat is terug 
te zien in onze wedstrijden. Natuurlijk geven on-
ze coaches en trainers ons ook goede aanwijzin-
gen en dat heeft ook zeker bijgedragen aan ons 
kampioenschap!:)  
 
Ik had het goede antwoord geraden op de prijs-
vraag en dat had ik een beetje uitgeteld en een 
beetje gegokt. Het was een leuke prijs en volgen-
de keer ga ik zeker weer meedoen!! 
 
Verder wil ik nog zeggen dat ik nog altijd veel 
plezier heb in het korfbal en hoop dit nog lang te 
doen!  



Rommelmarkt — 10 april 2016 

We zijn gewend om de rommelmarkt ieder jaar te 
organiseren in de maand maart. Komend jaar is 
de Boulodrome helaas niet beschikbaar in die 
maand,  en hebben dus de rommelmarkt verscho-
ven naar zondag 10 april.  
 
In het Boulodrome aan de Weivelden in Asten
(net voorbij de hockeyvelden) is op die dag van 
alles te koop. Aan het eind van de dag hopen we 
dat er voor Klimop een mooi bedrag overblijft dat 
besteed kan worden aan noodzakelijke dingen. In 
deze tijd van teruglopende inkomsten, denk aan 
de subsidie van de gemeente, kan Klimop iedere 
cent goed gebruiken. Al vele jaren lang wordt de 
rommelmarkt georganiseerd door een groep en-
thousiaste mensen die vaak ook al heel lang ac-
tief zijn als vrijwilliger van de rommelmarkt. 
 
We vinden het belangrijk dat de rommelmarkt 
een activiteit is van, voor en ondersteund door de 
vereniging. Daarom is er de laatste jaren regelma-
tig overleg geweest tussen de rommelmarktcom-
missie en het bestuur van Klimop, om ervoor te 
zorgen dat nog meer mensen hun steentje bijdra-
gen aan het slagen van de rommelmarkt. Er is 
veel werk te verzetten in het weekend van de 
rommelmarkt bij de opbouw, op de dag zelf en bij 
het opruimen na afloop op maandag.  “Vele han-
den maken licht werk”, dus alle hulp is welkom. 
Neem dan even contact op met  onderstaande 
personen.  
 
Vorig jaar was er een mooie opbrengst van de 
rommelmarkt en dit jaar proberen we die weer te 
overtreffen.  

 
Mochten er zo hier en daar nog bruikbare spul-
len zijn dan houden we ons daarvoor aanbevo-
len. We hebben nog een aantal ophaaldagen 
voor het rommelmarktweekend. Tussendoor 
kunnen er, na telefonische afspraak, ook spullen 
gebracht worden naar de loods aan de Keizers-
dijk waar we onze spullen verzamelen. Daarvoor 
maak je een afspraak met: Jan Verhees 
(691084), Willy Cortooms (692674) of  
Martien Koppens (06-16278539). 
 
De ophaaldagen voorafgaand aan de rommel-
markt zijn: 

Zaterdag 28 november 

Zaterdag 19 december 2015 

Zaterdag 23 januari 2016  

Zaterdag 27 februari 2016  

De rommelmarkt begint om 10.00 uur en duurt 
tot 14.00 uur. Tot 13.00 uur is de entree € 1,50 
(kinderen gratis) en vanaf 13.00 uur is het vrij 
entree voor iedereen. 

Namens de rommelmarktcommissie, Anne-Marie 
Koppens (tel 06-57838447) en Henny van den 
Boomen (tel 06-23689824) 

 

Wist je dat…? 

…  De rommelmarkt een aanhanger in bezit heeft 
die aan Klimopleden verhuurd wordt? Deze is te 
huur voor € 15,00 per dag. Telefonisch te reserve-
ren bij Martien Koppens, tel. 697095 / 06-
16278539… 
 
… Je als lid (of ouder van een lid) de kantine kan  
huren voor een (kinder)feestje? Informatie kunt je 
verkrijgen bij Roos van de Beuken. Email roos-
beuk_@hotmail.com… 
 
… Je als lid ook spullen van Klimop kunt huren? 
(hangtafels, koelkasten, geluidsinstallatie etc.) Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Roos 
van de Beuken (roosbeuk_@hotmail.com)... 

… Klimop in 2017 70 jaar bestaat? Dat willen 
we natuurlijk gaan vieren! Vind je het leuk om 
een feestje te organiseren en andere activitei-
ten rondom het 70 jarig jubileum? Stuur dan 
een mailtje naar bestuur@kv-klimop.nl… 
 
… De eerste voorbereidingen voor kamp 2016 
al getroffen zijn?  We zullen van  4 t/m 8 mei 
weer op kamp gaan! De locatie en het thema 
zullen nog even geheim blijven… 
 
… Je bij Klimop je maatschappelijke stage kunt 
doen? Wil jij iets voor de vereniging beteke-
nen? Neem contact op met Erik Swinkels 
(erik.swinkels@kv-klimop.nl)… 

mailto:roosbeuk_@hotmail.com
mailto:roosbeuk_@hotmail.com


Rabobank Clubkas Campagne: Bedankt voor het stemmen! 
Van 1 tot en met 12 oktober vond de Rabobank 
Clubkas Campagne weer plaats. Er kon weer ge-
stemd worden door leden van de Rabobank op 
KV Klimop, waarbij iedere stem €4,- waard was.  
 
Er zijn maar liefst  356 stemmen uitgebracht op 
Klimop, wat ons dus in totaal een bedrag van 
€1424 heeft opgeleverd. In 2014 leverde deze 
actie ons 330 stemmen op en in 2013 302, dus 
we  mogen ieder jaar meer stemmen ontvangen. 
Het bedrag zal gebruikt worden voor nieuwe ma-
terialen zoals korven en ballen.  
 

Heb je wel een rekening bij de Rabobank maar 
heb je geen stemkaart ontvangen? Dan ben je 
waarschijnlijk geen lid van de Rabobank. Je kunt 
kosteloos lid worden van de Rabobank, maar daar 
moet je je wel voor aanmelden. Word dit jaar nog 
lid, dan kun je volgend jaar ook je stem uitbren-
gen. Lid worden kan via de site van Rabobank 
peelland zuid. Vul het formulier in en schenk vol-
gend jaar ook twee stemmen aan Klimop.  
 
We willen graag iedereen bedanken die Klimop 
een warm hart toedraagt en heeft gestemd op 
Klimop! 

Kampioenen najaarscompetitie 

We hebben de najaarscompetitie afgesloten met maar liefst vier kampioenschappen! De midweek, B1, 
C1 en D1 werden allemaal kampioen.  

Klimop B1 wist de laatste wedstrijd te winnen 
van OJC ‘98 B2. Ze wisten maar liefst 5 van de 
6 wedstrijden te winnen. Hoogtepunt: de 20-0 
overwinning op Tilburg B3 

Klimop C1 won 5 wedstrijden en speelde 
er één gelijk en werd hierdoor kampioen. 
Met maar liefst 37 doelpunten en maar 9 
tegendoelpunten zijn ze terecht de kop-
loper van deze poule.  

De D1 verloor maar één wedstrijd en 
werd daarmee samen met DAKOS en 
Vessem D1 kampioen. De meiden 
hebben super hard gewerkt en zijn 
nu kampioen geworden in de eerste 
klasse! Petje af! 

Klimop MW1, een team gevuld met 
jong en oud, nog nooit samen getraind 
maar toch alle wedstrijden gewonnen! 
Had Harrie dus  gelijk! In de zaal speelt 
MW1 verder als Klimop 2… Benieuwd 
of ze in de weekenden hetzelfde kunst-
je kunnen flikken... 



Vrijwilligers gezocht! 

Dit jaar hebben we weer meer jeugdteams, wat 
dus ook betekent dat we meer krachten nodig 
hebben die deze teams gaan coachen en trai-
nen. Alle hulp is welkom! Heb je interesse? 
Stuur even een mailtje naar info@kv-klimop.nl.  
 
Daarnaast zijn we ook nog opzoek naar andere 
vrijwilligers. Ben je een handige Harrie, of juist 
een organisatorische talent of wil je ergens een 
steentje bijdragen voor de club? Stuur dan een 
mailtje naar bestuur@kv-klimop.nl of neem 
contact op met de kartrekker van de commissie 
waarin je geïnteresseerd bent. 

Wedstrijdverslagen 
 
Heb je een super spannende wedstrijd gespeeld? Verloren of gewonnen, dat maakt helemaal niet uit!! 
Schrijf er een leuk verslag over en mail het naar info@kv-klimop.nl. Iedereen vindt het leuk om te weten 
hoe jullie wedstrijd was! Zo schrijven de midweek en klimop 1 altijd een wedstrijdverslag, en ook de D2 
heeft een keer een mooi verslag gemaakt. Spreek bijvoorbeeld af met je team dat iedereen om de beurt 
een verslag schrijft na de wedstrijd. De coach kan ook om de beurt iemand aanwijzen, zodat er iedere 
week een verslagje op de site staat.  

 

Puzzel plekje 

mailto:info@kv-klimop.nl
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WK Korfbal 

Van vrijdag 30 oktober t/m zondag 8 novem-
ber 2015 vindt het WK Korfbal plaats in Bel-
gië. Op vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 ok-
tober zijn een aantal Klimoppers het Neder-
lands elftal aan gaan moedigen in België.  
 
Op vrijdag 30 oktober speelde Nederland te-
gen Tsjechië. Deze wedstrijd werd gewonnen 
met 41-16.  
 
Op zaterdag 31 oktober speelde het Neder-
landse team tegen de ooster buren, Duits-
land. Ook deze wedstrijd werd gewonnen 
door het Nederlandse achttal met 35-12.  

 
Ondanks dat de zaal waarin de wedstrijden ge-
speeld werden maar klein was, was de sfeer 
goed en was het erg leuk om te zien hoe het 
Nederlandse team de overwinning binnen sleep-
te. De Klimoppers wisten nog heel wat handte-
keningen binnen te slepen van alle spelers van 
het Nederlandse team. Zie hieronder de foto’s 
van de wedstrijden voor een sfeerimpressie. 
 
Helaas is de finale al uitverkocht (er van uitgaan-
de dat het Nederlandse team in de finale zal 
staan). Wil je toch eens de sfeer proeven van 
zo’n wedstrijd? Ga dan ook eens een kijkje ne-
men in april in Ahoy, tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen (korfbal league).  

Jilke met Nick Pikaar op de foto die  
deze wedstrijd  tegen Tsjechië 11 goals maakte 

De supporters van Klimop brengen de sfeer in 
de zaal! 

Imke, Sanne en Evi  
met Mirjam Maltha 
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Week 45 
za 07 nov 11:00 Nijnsel D1 - Klimop (A) D2  
za 07 nov 15:00 Klimop (A) E1 - PSV E1  
za 07 nov 15:00 Klimop (A) E2 - DOS (A) E2  
za 07 nov 16:00 Klimop (A) C1 - Blauw Wit (Ha) C1 
za 07 nov 17:00 Klimop (A) B2 - Klimroos B2  
za 07 nov 18:00 Klimop (A) B1 - Tilburg B1  
zo 08 nov 15:30 Klimop (A) 1 - Sperwers 1  

Week 46 
za 14 nov 09:10 DKB E1 - Klimop (A) E1  
za 14 nov 11:00 Gazelle E1 - Klimop (A) E2  
za 14 nov 11:30 EDN/DSV C2 - Klimop (A) C1  
za 14 nov 12:00 Rosolo B2 - Klimop (A) B2  
za 14 nov 14:00 Klimop F1 - DAKOS F2  
za 14 nov 14:00 Klimop (A) D2 - De Eendracht D1 
za 14 nov 15:00 Klimop (A) D1 - Swift (V) D1  
za 14 nov 15:30 OJC '98 B1 - Klimop (A) B1  
za 14 nov 16:00 Klimop (A) C2 - Tuldania C1  
zo 15 nov 16:00 Eymerick 1 - Klimop (A) 2  
zo 15 nov 18:45 NKV 1 - Klimop (A) 1 

Week 47 
za 21 nov 10:00 SVOC '01 D1 - Klimop (A) D1  
za 21 nov 10:00 Eymerick D1 - Klimop (A) D2  
za 21 nov 12:00 Klimop F1 - DOT F1  
za 21 nov 12:00 BIO C1 - Klimop (A) C2  
za 21 nov 12:00 Klimop (A) E2 - De Eendracht E1  
za 21 nov 13:00 Klimop (A) C1 - Flamingo's (M) C1 
za 21 nov 14:00 Klimop (A) B2 - Rietvogels B1  
zo 22 nov 14:10 Klimop (A) 1 - Conventus 1  
zo 22 nov 15:20 Klimop (A) 2 - DSC 7  

Week 48 
 za 28 nov 09:00 DSC E2 - Klimop (A) E1  
za 28 nov 09:00 DAKOS E3 - Klimop (A) E2  
za 28 nov 09:30 DAKOS F1 - Klimop F1  
za 28 nov 11:00 VVO B1 - Klimop (A) B2  
za 28 nov 11:00 Klimop (A) D2 - Eymerick D2  
za 28 nov 12:00 DKB B1 - Klimop (A) B1  
za 28 nov 14:15 Klimop (A) D1 - DES (V) D1  
za 28 nov 15:15 Klimop (A) C2 - Kraanvogels C1  
zo 29 nov 14:40 Keep Fit '70 1 - Klimop (A) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 50 
za 12 dec 09:30 DAKOS F2 - Klimop F1  
za 12 dec 10:00 De Peelkorf D1 - Klimop (A) D1  
za 12 dec 10:00 Kraanvogels E1 - Klimop (A) E2  
za 12 dec 11:00 Bladella C2 - Klimop (A) C2  
za 12 dec 14:15 Klimop (A) E1 - SDO (V) E2  
za 12 dec 14:15 Klimop (A) D2 - Eymerick D1  
za 12 dec 15:15 Klimop (A) C1 - Rooi C1  
za 12 dec 16:15 Klimop (A) B2 - Stormvogels (L) B2 
za 12 dec 17:20 De Boemerang B1 - Klimop (A) B1 
zo 13 dec 10:30 Klimop (A) 1 - PSV 1  
zo 13 dec 11:45 Klimop (A) 2 - De Boemerang 3  

Week 51 
za 19 dec 08:35 NKV E2 - Klimop (A) E1  
za 19 dec 09:00 De Eendracht D1 - Klimop (A) D2 
za 19 dec 09:30 DOT F1 - Klimop F1  
za 19 dec 11:00 Spoordonkse Girls C1 - Klimop (A) C1 
za 19 dec 14:15 Klimop (A) D1 - Merselo D1  
za 19 dec 15:15 Klimop (A) C2 - NeCa C2  
za 19 dec 16:15 Klimop (A) B1 - DSC B3  
zo 20 dec 16:00 Klimop (A) 1 - Ready '60 1  
zo 20 dec 17:15 Klimop (A) 2 - DKB 4  

Week 1 

za 02 jan 11:00 Klimop (A) D2 - Nijnsel D1  

Week 2 
za 09 jan 09:00 DAKOS E4 - Klimop (A) E2  
za 09 jan 12:55 De Korfrakkers D1 - Klimop (A) D1 
za 09 jan 13:30 Eyckelkorf C1 - Klimop (A) C2  
za 09 jan 16:30 Klimop (A) E1 - Tilburg E2  
za 09 jan 17:30 Klimop (A) C1 - Corridor C1  
za 09 jan 18:30 Klimop (A) B2 - SDO '99 B1  
zo 10 jan 13:15 BMC 1 - Klimop (A) 1  
zo 10 jan 15:45 Fortuna '68 4 - Klimop (A) 2  

Week 3 
za 16 jan 10:00 PSV E1 - Klimop (A) E1  
za 16 jan 10:00 Eymerick D2 - Klimop (A) D2  
za 16 jan 11:00 Swift (V) D1 - Klimop (A) D1  
za 16 jan 12:30 Tuldania C1 - Klimop (A) C2  
za 16 jan 14:15 Klimop F1 - DAKOS F1  
za 16 jan 14:15 Klimop (A) E2 - Gazelle E1  
za 16 jan 15:00 Tilburg B1 - Klimop (A) B1  
za 16 jan 15:15 Klimop (A) C1 - EDN/DSV C2  
za 16 jan 16:15 Klimop (A) B2 - Rosolo B2  
zo 17 jan 16:45 Sperwers 1 - Klimop (A) 1  

 
 
 
  



Programma 
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Week 4 
za 23 jan 10:00 Flamingo's (M) C1 - Klimop (A) C1 
za 23 jan 10:30 De Eendracht E1 - Klimop (A) E2  
za 23 jan 12:00 Nijnsel D1 - Klimop (A) D2  
za 23 jan 15:15 Klimop F1 - DAKOS F2  
za 23 jan 15:15 Klimop (A) E1 - DKB E1  
za 23 jan 15:30 Rietvogels B1 - Klimop (A) B2  
za 23 jan 16:15 Klimop (A) D1 - SVOC '01 D1  
za 23 jan 17:15 Klimop (A) C2 - BIO C1  
za 23 jan 18:15 Klimop (A) B1 - OJC '98 B1  
zo 24 jan 17:30 Klimop (A) 1 - NKV 1  
zo 24 jan 18:45 Klimop (A) 2 - Eymerick 1  

Week 5 
za 30 jan 11:00 DES (V) D1 - Klimop (A) D1  
za 30 jan 11:00 Klimop (A) D2 - De Eendracht D1 
za 30 jan 11:00 Klimop (A) E2 - DAKOS E3  
za 30 jan 11:10 Kraanvogels C1 - Klimop (A) C2  
za 30 jan 12:00 Klimop (A) B2 - VVO B1  
zo 31 jan 12:40 DSC 7 - Klimop (A) 2  
zo 31 jan 15:15 Conventus 1 - Klimop (A) 1  

Week 7 
za 13 feb 09:00 DOS (A) E2 - Klimop (A) E2  
za 13 feb 09:30 DAKOS F1 - Klimop F1  
za 13 feb 10:00 SDO (V) E2 - Klimop (A) E1  
za 13 feb 10:00 Eymerick D1 - Klimop (A) D2  
za 13 feb 11:00 Blauw Wit (Ha) C1 - Klimop (A) C1 
za 13 feb 11:15 Klimop (A) B1 - De Boemerang B1 
za 13 feb 12:30 Klimroos B2 - Klimop (A) B2  
zo 14 feb 14:15 De Boemerang 3 - Klimop (A) 2  
zo 14 feb 15:50 PSV 1 - Klimop (A) 1 

Week 8 
za 20 feb 11:00 Stormvogels (L) B2 - Klimop (A) B2 
za 20 feb 13:00 Rooi C1 - Klimop (A) C1  
za 20 feb 14:00 Klimop (A) E1 - DSC E2  
za 20 feb 14:00 Klimop (A) E2 - Kraanvogels E1  
za 20 feb 15:00 Klimop (A) D1 - De Peelkorf D1  
za 20 feb 16:00 Klimop (A) C2 - Bladella C2  
za 20 feb 17:00 Klimop (A) B1 - DKB B1  
zo 21 feb 12:00 Klimop (A) 1 - Keep Fit '70 1 

Week 9 
za 27 feb 10:00 NeCa C2 - Klimop (A) C2  
za 27 feb 11:45 Merselo D1 - Klimop (A) D1  
za 27 feb 16:15 Klimop F1 - DOT F1  
za 27 feb 16:15 Klimop (A) D2 - Eymerick D2  
za 27 feb 17:15 Klimop (A) C1 - Spoordonkse Girls C1 

 
 

Week 10 
za 05 mrt 11:30 SDO '99 B1 - Klimop (A) B2  
za 05 mrt 12:00 Klimop (A) E1 - NKV E2  
za 05 mrt 12:00 Klimop (A) E2 - DAKOS E4  
za 05 mrt 13:00 Klimop (A) D1 - De Korfrakkers D1 
za 05 mrt 14:00 Corridor C1 - Klimop (A) C1  
za 05 mrt 14:00 Klimop (A) C2 - Eyckelkorf C1  
za 05 mrt 15:30 DSC B3 - Klimop (A) B1  
zo 06 mrt 10:00 DKB 4 - Klimop (A) 2  
zo 06 mrt 13:00 Ready '60 1 - Klimop (A) 1  

Week 11 
za 12 mrt 10:00 Tilburg E2 - Klimop (A) E1  
zo 13 mrt 15:45 Klimop (A) 1 - BMC 1  
zo 13 mrt 17:00 Klimop (A) 2 - Fortuna '68 4  

 

  


