
Ook dit jaar gaan we weer verder met de Klimop Courant en we hopen natuurlijk dat 

iedereen hem met veel plezier blijft lezen. We vinden het daarom belangrijk dat 

jullie je mening laten horen over de Klimop Courant. Zijn er dingen die je graag in 

de nieuwsbrief wilt zien? Laat het ons weten via peelkorf@kv-klimop.nl, dan kijken 

wij of we jouw idee erin kunnen zetten. Verslagen van evenementen zijn altijd 

welkom! 

Hallo Allemaal,  

Klimop Courant 
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Kalender 
 

30 

jan 

Korfbalclinic 1 

31 

jan 

Crazy Bingo 

22 

febr 

Carnavalsdisco 

23 

febr 

KlimOpen 

darttoernooi 

27 

febr 

Korfbalclinic 2 

15  

maa 

The Hunt 2.0 

16 

maa 

Rommelmarkt 

27 

maa 

Korfbalclinic 3 

Contact 

www.kv-klimop.nl 

www.twitter.com/
kvklimop 

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

 

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 december 
heeft KV Klimop voor de 44e keer het 
jaarlijkse Schoolkorfbaltoernooi 
georganiseerd. Ongeveer 350 Astense 

basisschoolleerlingen hebben in sporthal 
De Schop op sportieve wijze gestreden 
om verschillende prijzen. 
 

We kijken terug op een geslaagd 
toernooi waarin gebleken is dat er aardig 
wat korfbaltalent in Asten rondloopt. 

Hopelijk zien we daarvan nog wat terug 
bij één van onze trainingen.  
Tevens maken wij van de gelegenheid 
gebruik om alle vrijwilligers hartelijk te 
danken voor hun inzet op deze dag. 
Zonder de scheidsrechters en de hulp 

van de D en C met de scoreborden was 
het organiseren van het toernooi niet 
mogelijk geweest!  
 

Namens de organisatie, 
Erik Swinkels 
 

Schoolkorfbaltoernooi 2013 

Sponsoren 

- Autobedrijf M. Swinkels 
- Caron Bestratingen 
- Deska 

- Grafisch Service Bureau Berkers 
- Hoeben Installaties 
- LIHO Telecom & Safety Systems BV 
- Voegersbedrijf P. Bakens 

- Hoeben Rietdekkers BV 
- Electro Speciaal Sprengers 
- Dispolab Nederland BV  

Uitslag Schoolkorfbaltoernooi KV 
Klimop 2013: 
 
Groep 3/4: 

1. Deken van Hout A 
2. Horizon 
3. Antonius 
 

Groep 5/6: 
1. Bonifatius 
2. Voordeldonk C 

3. Het Lover 
 
Groep 7/8: 
1. Sint Pieter 
2. Antonius 
3. Voordeldonk B 

Activiteiten 

De activiteitencommissie presenteert: The 
Hunt 2.0 (Voor C en D jeugd op 15 maart) 
Durf jij mee op jacht naar “Mister X“? Tijdens 
deze jacht staan je onverwachte opdrachten 

en grote uitdagingen te wachten. 
 
Met een groepje ga je verschillende opdrach-
ten uitvoeren om zo meer informatie over de 
verblijfplaats van “Mister X” in te winnen. De 

groep die “Mister X” uiteindelijk het snelste 
vindt,  heeft de jacht gewonnen. Opgeven 

kan gaat via de website. 
 
www.kv-klimop.nl/TheHunt 



 

 
 
 
 

 
Indeling jeugdteams 

Onze jeugdteams presteren de laatste 
tijd naar tevredenheid. Echter mogen 
we ons wel realiseren dat al onze 
jeugdteams op het laagste niveau 
spelen. In de 2e helft van de 

veldcompetitie gaat hier bij sommige 
teams al verandering in komen: zij gaan 
dan een klasse omhoog. 
Omdat we in de toekomst, naast het 
wat vrijblijvend je sport beoefenen, ook 
kiezen om meer prestatiegericht bezig 
te zijn, hebben we besloten om de 

teams meer naar prestatie in te delen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit willen we doen met ingang van het 
volgende seizoen: vanaf de D-jeugd en 
lager, omdat we daar wat beter in onze 
leden zitten. 

De Korfbal Technische Commissie zal 
samen met de coaches aan het einde 
van het seizoen bij elkaar gaan zitten 
om de indeling te maken. Naast het 
talent zal ook gedrevenheid, 
trainingsopkomst,  leergierigheid en 
discipline meegewogen worden bij het 

indelen van de teams. 
 

Uiteraard wil dit niet zeggen dat het ene 
team meer aandacht zal krijgen dan het 
andere. Het is primair bedoeld om 
betere, meer gedreven spelers sneller te 

laten doorgroeien door met elkaar te 
korfballen. Ook zullen we de zaken 
blijven evalueren, want het is altijd 
mogelijk dat inzichten veranderen. 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
iedereen met plezier en op zijn of haar 
niveau kan blijven korfballen. 

 
Korfbal Technische Commissie 

Toen afgelopen zomer het kunstgrasveld 
werd aangelegd kwam het idee naar voren 
dat het voor de uitstraling van Klimop erg 

mooi zou zijn als we het vaandelteam in 

nieuwe kleding konden steken en deze kled-
ing ook beschikbaar konden maken voor de 
rest van de vereniging. Hiervoor zijn we om 
de tafel gaan zitten met “Bij Willem” en 
“Erima”. Graag willen we jullie als onze leden 
hierover informeren. 
Namens de Promotie en Fondsenwervings-

commissie heeft Rudy Bruggers met deze 
twee partijen een sponsorcontract opgesteld. 
Dankzij deze overeenkomst kan de vereni-
ging de sportkleding van haar leden tegen 
zeer lage kosten verzorgen. Naast het eerste 
team, dat tijdens het openingsweekend reeds 

in het nieuw is gestoken, stelt deze deal ons 
in staat de komende jaren ook de andere 
teams, stap voor stap, te voorzien van 
gloednieuwe professionele kleding. Daarnaast 
krijgt KV Klimop 20% korting op haar aanko-
pen uit de Klimop kledinglijn.  
Het eerste initiatief voor de leden omtrent de 

nieuwe kledinglijn heeft er al voor gezorgd 
dat een groot gedeelte van de jeugd in een 
nieuwe Klimop trainingsjas rondloopt.  

De korting die Klimop daarbij heeft gekregen is 
volledig doorgegeven aan de leden. 
In februari willen we een vergelijkbaar  

initiatief opzetten voor de senioren afdeling. We 

gaan dan naast trainingsjassen ook trainings-
broeken en trainingsshirts aanbieden.  
De pas avonden hiervoor zijn donderdag 20 en 
27 februari van 18:00 tot 20:00 uur in de ten-
nishal. Ouders van leden zien we natuurlijk ook 
graag in een mooie Klimop jas, vandaar dat we 
dit breed communiceren. De coaches van onze 

jeugdteams willen we in de nabije toekomst 
vanuit de club aankleden. 
 
Bestuur KV Klimop  

Klimop kledinglijn:  
kek jasje, joh! 



 

 

      
     

Alcohol in onze kantine 
 
Met ingang van 1 januari aanstaande zijn de 
regels van de Drank- en Horecawet veranderd. 
Deze wijziging heeft gevolgen voor de verkoop 
en het gebruik van alcohol in onze kantine, 

zowel bij Klimop in onze kantine, als in De 
Schop en de tennishal. Aan personen beneden 
de 18 jaar mag niet langer bier, wijn of sterke 
drank verkocht worden.  
  
In de kantine van Klimop is het aan de 
vrijwilligers achter de bar om de 

leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten te 

houden. Volgens de Drank- en Horecawet zijn 
we verplicht om bij twijfel over de leeftijd naar 
een leeftijdsbewijs te vragen, aangezien het 
vaak moeilijk is om in te schatten hoe oud 
iemand is. Daarom kan alcohol geweigerd 
worden als iemand niet kan aantonen hoe oud 

hij is. De jongere kan zich met een paspoort of 
een identiteitskaart identificeren. Nog liever 
zien we natuurlijk dat onze leden en bezoekers 
hier zelf rekening mee houden. 
 
 
 

 
KV Klimop zal deze nieuwe regels voor 
alcoholgebruik gaan hanteren. Wij 
vragen aan al onze leden en bezoekers om 
dit ook te doen en mee te  

werken aan een goede toepassing hiervan.  
 
Bestuur KV Klimop 

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 
 
Als je een foto vergeet in te sturen 

zoeken we er een in ons archief. 
 
Dit keer is het de beurt aan Jolijn 

Janssen 

Naam:  Jolijn Janssen 
 
Leeftijd:  14 jaar 
 
Verjaardag:  20 juli 
 
Team:  C1 
 
Trainers:  John van Oosterhout, 
Joep Feijen, Anke Kerkers en Inge 
Derks  
 
Moeilijkste tegenstanders:  
Boemerang 
 
Hobby’s:  Korfbal 
 
Verliefd:  NEE! 
 
Lievelingskleur:  Rood 
 
Verder wil ik nog kwijt:  Ik ben 
super blij dat ik op korfbal zit en 
ik ben super blij met het team 
waar ik in zit.  
 
Ik geef de iPen door aan: 
Sanne van der Hulst - C1 


