
Hier is hij dan, de lang verwachte tweede nieuwsbrief. Wegens een technisch probleempje is de 

vorige Klimop Courant niet onder de leden verspreid en heeft het wat lang geduurd totdat de 

volgende er was. Onze excuses hiervoor.  

Deze keer heeft de ’nieuwsbrief’ een nieuwe naam.  De nieuwe naam is bedacht door Joep van 

Kemenade en hij is bij deze dus ook uitgeroepen tot winnaar van de prijs! In de nieuwsbrief 

staat een verslag over het openingsweekend, de kampioenen van de veldcompetitie en een 

overzicht van de trainingsavonden in de zaal. 

Hallo Allemaal,  

Klimop Courant 
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Kalender 
 

26 okt Speculaasactie 

27 okt KlimOpen 2013 

2 nov Speculaasactie 

2 nov Zwemmen 

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 

In het weekend van 20—21 september zijn de nieuwe 
kunstgrasvelden feestelijk geopend met op 
vrijdagavond ‘Mijn vader/moeder is de beste!’ en op 
zaterdag de openingswedstrijd van Klimop 1, 
koppelschieten en een aansluitende feestavond. 
 
Met ‘Mijn vader/moeder is de beste!’ hebben dit jaar 
Janne en Marco wederom gewonnen! 
Met het koppelschieten waren Beau en Stan de beste 
van de jeugd, Rian en Hilde hebben de felbegeerde 
wisselbeker gewonnen bij de volwassenen. 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal! 
 
Dat iedereen een fijne tijd mag hebben op de 
kunstgrasvelden!  
 
 

Openingsweekend 20—21 september 2013 

Kampioenen veldcompetitie! 

Bij de wedstrijden op het veld is door 
ieder team weer hard gewerkt om 
punten te scoren. Sommige teams 
wisten de hoogste punten in de poule 
te halen en zijn daardoor kampioen 
geworden. De meiden van de E1 namen 
het voortouw, waarna al snel de 
meiden van de D1 volgden en ook een 
mooi kampioenschap binnen hebben.  
 
Alle speelsters, coaches en trainers van 
Harte gefeliciteerd! 



Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 

november gaan we weer de deuren langs om de 

lekkerste speculaas van Asten te verkopen. Het is 

ook dit jaar weer de bedoeling om zoveel mogelijk 

speculaas te verkopen. Hieronder vinden jullie nog 

een keer de indeling wanneer welk team verwacht 

wordt.  

  

 

 

 

 

De dag duurt  vanaf 9:30 tot ongeveer 16:00 

wanneer je niet kunt graag even afmelden bij Hilde 

Ermens. (06-40957100 of 

691915/ hildeermens@hotmail.nl).   

 

 

Speculaasactie 

  

 

 

iPen 

Een nieuwe uitgave van de nieuwsbrief 
betekent een ander lid aan het woord 
in de iPen. 
 
Mocht jij degene zijn die  de volgende 
iPen in handen krijgt, beantwoord dan 
de volgende vragen (waarbij eigen 
ideeën altijd welkom zijn!) en stuur ze 
op naar peelkorf@kv-klimop.nl 
 
Dit keer is het de beurt aan Guusje 
Janssen:  

Naam:  Guusje Janssen 
 
Leeftijd:  11 jaar 
 
Verjaardag:  8 maart 
 
Team:  D1 
 
Trainers:  Rob Cortooms, Erik Swinkels 
en Lotte van de Mortel 
 
Moeilijkste tegenstanders:  Eymerick 
 
Hobby’s:  korfbal en scouting 
 
Verliefd:  - 
 
Lievelingskleur:  oranje 
 
Verder wil ik nog kwijt:  het is super 
leuk op korfbal, en ik ben blij dat ik op 
korfbal zit. 
 
Ik geef de iPen door aan: Jolijn 
Janssen - C1 

Zaterdag 26 oktober Zaterdag 2 November 

Senioren 1 Senioren 2 

Aspiranten C1 Niet spelende leden 

Pupillen D1 Aspiranten C2 

 Pupillen D2 


