COURANT
Januari 2016

Kalender

11 jan

Rikcompetitie

16 jan

Jeugdquiz

25 jan

Rikcompetitie

30 jan

Carnavalsdisco

15 feb

Rikcompetitie

20 feb

Kangoeroetraining

22 feb

Rikcompetitie

7 mrt

Rikcompetitie

12 mrt

Kangoeroetraining

14 mrt

Rikcompetitie

21 mrt

Rikcompetitie

29 mrt

Start
buitenseizoen

Hallo allemaal,

Jaargang 3, nr. 3

De feestdagen zijn weer voorbij. Voor iedereen de beste wensen voor 2016. Tijd om
de kerst kilo’s eraf te sporten. De eerste wedstrijden van 2016 zijn alweer gespeeld.
Er zijn nog veel teams in de strijd om het kampioenschap binnen te slepen. De eerste
voorbereidingen voor kamp zijn weer getroffen, hopelijk hebben jullie je allemaal
opgegeven. Er staan ook weer leuke activiteiten gepland, dus check de kalender en
geef je op voor de activiteiten. Vergeet ook niet om weer mee te doen met de
prijsvraag! Heb je nog andere leuke ideeën of wil je ook graag iets kwijt in de Klimop
Courant? Stuur dan een mailtje naar peelkorf@kv-klimop.nl
Jolijn, Lieke en Marly

Bestuur weer voltallig met Bjorn van
Oosterhout als voorzitter
Na het aftreden van Mariette Berkers zijn
we lange tijd opzoek geweest naar een
nieuwe voorzitter. Deze is nu gevonden,
nu Bjorn van Oosterhout officieel als
voorzitter is aangenomen.
Bjorn is werkzaam bij Oranjedak, getrouwd met Elly en was in het verleden
als speler verbonden aan de club maar
heeft na een knieblessure negen jaar afstand genomen van de vereniging. De
laatste jaren, toen zijn dochters Fleur en
Renske gingen korfballen, werd hij, als
trainer en speler, weer actief binnen
Klimop.

Contact
www.kv-klimop.nl

Na een periode van enkele bestuurswisselingen, is het bestuur van KV
Klimop nu weer compleet. Naast
voorzitter Bjorn, bestaat het bestuur
uit secretaris Martin Driessen, penningmeester Anja van Oosterhout en
algemene leden Ruud Ermens en
Marly van Kemenade. Daarnaast blijft
Mariette nog op de achtergrond betrokken bij het bestuur als regiovertegenwoordigster.
In 2016 willen we graag mooie initiatieven
blijven
ondersteunen.
Schroom vooral niet om je ideeën te
delen. Daarnaast wensen we iedereen een sportief 2016 en hopen we
ook dit jaar weer vele kampioenen te
mogen feliciteren.

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

Sponsoren

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

Vlnr: Marly van Kemenade, Martin Driessen, Bjorn van Oosterhout,
Anja van Oosterhout en Ruud Ermens.

- Art Garden
- Café Toff
- Grand Café Markt 8
- JGS BV
- Grafisch Service Bureau Berkers
- Hoeben Installaties
- Rijschool Wilco

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

Rommelmarkt: hulp gezocht!
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, zodat we de rommelmarkt verschoven hebben naar
zondag 10 april 2016.
In het Boulodrome aan de Weivelden in Asten (net voorbij de hockeyvelden) is op die dag van alles te
koop. TV’s, lampen en huishoudelijke apparaten, sierspullen, glaswerk en servies, boeken, speelgoed,
ijzerwaren, meubels, kleding, huishoudelijke artikelen en keukengerei, potten en vazen en nog veel meer.
En dat allemaal voor een heel vriendelijk prijsje. 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 enthousiaste mensen die vaak ook al
heel lang actief zijn als vrijwilliger van de rommelmarkt.
De rommelmarktcommissie is op zoek naar 2 of 3 personen die een paar keer peer jaar de aangeleverd
kleding willen controleren en sorteren. Dat werk kan gedaan worden op een zaterdagochtend wanneer
de vaste ploeg van de rommelmarktcommissie aan het werk is, of op een ander moment, zelf te bepalen.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Anne-Marie Koppens, 06-57838447.

Weer nieuwe sponsoren verwelkomt bij Klimop
Inmiddels zijn er weer nieuwe sponsoren verwelkomd. Voormalig sponsor van de jeugdshirts, Inde
Hypotheekelarij, is vanaf heden bordsponsor. Ga
je binnenkort een huis kopen? Kijk eens op de site:
www.hypotheekelarij.nl.
“Wij doen ons best om de klant zo veel mogelijk
zorgen uit handen te nemen. U mag uiteraard dingen zelf doen, maar het hoeft niet. Bij ons op kantoor kijken we graag samen met u naar de beste
oplossing voor uw hypotheekvraagstuk. In dat proces is er vaak veelvuldig contact. Naast persoonlijk
contact is internet en mailverkeer niet meer weg te
denken.”
Naast Inde Hypotheekelarij hebben we ook Rijschool Wilco mogen verwelkomen als nieuwe
sponsor. Met Rijschool Wilco is overeenstemming
bereikt over de shirtsponsoring van Klimop B1 en
Klimop B2, en de sponsoring van een bord naast
ons kunstgrasveld. Mag je binnenkort beginnen
met rijlessen of wil je nog een aanhangerrijbewijs
gaan halen? Check dan even de site:
www.rijschoolwilco.nl
“Bij Rijschool Wilco kun je vertrouwen op meer dan
25 jaar ervaring in het opleiden van leerlingen voor
hun rijbewijs. Voor zowel het autorijbewijs (B), het
aanhangerrijbewijs (BE), het motorrijbewijs (A) en

het bromfietsrijbewijs (AM). Als je op zoek bent
naar een leuke en goede rijschool waar kwaliteit
en aandacht voor de leerling voorop staat dan
moet je bij Rijschool Wilco zijn! “
Ook is Art Garden bordsponsor geworden. Ben je
van plan om binnenkort je tuin te verbouwen?
Neem dan eens contact op met Art Garden:
www.art-garden.nl
“Bij Art Garden kunt je terecht met alle vragen die
te maken hebben met groenvoorziening voor uw
tuin of bedrijfsterrein zoals bestrating, het aanleggen of onderhoud van een vijver, het rooien
van bomen of het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, renoveren of projectontwikkeling en nog
vele andere voorkomende wensen/vragen.”
We hebben niet alleen nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen in de sponsorcommissie, maar ook
een nieuw lid. Vanaf heden zal Bjorn van Oosterhout zich ook actief bezig gaan houden met het
binnenhalen van nieuwe sponsoren.
Ben of ken jij een potentiële sponsor van Klimop?
Stuur dan eens een e-mail naar sponsoring@kvklimop.nl of neem contact op met Bart Ceelen,
Roos van den Beuken, Bjorn van Oosterhout of
Dirk Cortooms.

Activiteiten B1 en B2
19 december: Friet eten en quiz met de B1 en B2
We zijn 19 december, ’s avonds na de wedstrijd van de B1, naar de kantine gefietst om daar friet en
een snack te eten en een quiz te houden. Voordat de friet er was, hebben we eerst gezellig nog wat
spelletjes gedaan zoals jungle speed en toepen. Na het eten hebben we een quiz gedaan. De quiz ging
over onderwerpen als Klimop, raadsels, algemene vragen, 30 seconds en Wie is het? Uiteindelijk hadden wij, Laura, Jolijn en ik, groepje 4, gewonnen. Gertjan, Danee en Lieke F waren 2e geworden, groep
1 met Isa, Luc, Femke en Anouk 3e en Karel, Meike en Marieke 4e. De hele avond was georganiseerd
door Anke en Marly en het was erg leuk.
Jelmer Sonnemans B1

2 januari: Sinterkerstennieuw Klimop B1
Zaterdag 2 januari gingen we met het team naar Karel. Iedereen had twee cadeaus gekocht, een
die je zelf leuk zou vinden (5 euro) en iets wat je eigenlijk niet zo leuk vindt (2,50). Aan het begin
van de avond hebben we een cadeauspel gedaan. Het was echt heel gezellig omdat er leuke en
minder leuke cadeaus waren. Toen we daarmee klaar waren hebben we met zn allen Wie Is De
Mol gekeken en allemaal theorieën besproken. Daarna hadden we nog even naar het darten gekeken en een spel met vragen gedaan. Het was heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!
Isa Feijen B1

Even voorstellen: Sportmasseur Egon
Mijn naam is Egon van Hulst en ben 32 jaar. Sinds
januari 2015 ben ik samen met mijn vrouw,
dochter en zoon en onze 2 honden vanuit Limburg naar Someren verhuisd. Ik ben geboren in
Harderwijk en altijd een retailer geweest. Voor
zolang ik mij kan herinneren heb ik altijd in een
winkel gewerkt.
Verandering van spijs doet eten. Zo heb ik in de
zomer 2015 de keuze gemaakt om te starten met
een carrière switch naar sport -en wellness masseur. Ik ben gestart met de opleiding tot sportmasseur bij Palmaris te Valkenswaard. Na het
behalen van deze opleiding wil ik gaan starten
met een eigen praktijk, tot die tijd is het nog veel
leren maar vooral veel oefenen. Hiervoor ben ik
opzoek gegaan naar een stageplaats.
Uiteindelijk ben ik bij KV Klimop terecht gekomen, niet geheel toevallig, aangezien ik zelf een
geruime tijd in mijn jeugdjaren zelf korfbal heb
gespeeld.
Het idee is nu dat ik dit seizoen de dames en heren van Klimop 1 tijdens de training en wedstrij-

den indien nodig ga verzorgen. Hierbij kun je denken aan een activerende massage (vooraf gaande
de wedstrijd) of een ontspannende massage (na de
wedstrijd) maar ook tapen en bandageren horen
hierbij. Dit laatste kan zijn ter remming of ter ondersteuning.
Voor mij zijn dit leuke en interessante leermomenten en de sporters hebben er baat bij.
Wanneer er vragen zijn schroom niet mij aan te
spreken.
Groeten, Egon

Ipen
De prijsvraag werd gewonnen door Maud van der Hulst. Met haar gok van 402 doelpunten, zat ze maar
2 doelpunten naast het totaal aantal doelpunten van 404. Maud stelt zich wat verder voor in de Ipen.
Naam: Maud van der Hulst

Nog verdere Hobby’s: Paardrijden

Leeftijd: 11 jaar

Verliefd: Nee

Verjaardag: 11-06-2004

Lievelingsdier: Paard (Summerin) en hond

Team: D1

(Benji)

Trainer(s): Tom, Hilde, Rob en Irene

Verder wil ik nog kwijt: Dat ik wedstrijd spelen

Moeilijkste tegenstanders: In de zaal

leuker vind dan trainen en dat ik Klimop bedank

competitie hebben we heel veel moeilijke

voor de Lunch bon van Toff

tegenstanders. We staan hoger inge-

Ik geef de iPen door aan: Speelster van het eer-

deeld.

ste: Hilde van Oosterhout

Korfbal carrière: Ik ben bij de Kangoeroes
begonnen toen ik 5 jaar was en daarna
nog in de E en de D gespeeld. Nu sta ik in
de D1
Waarom ik op korfbal zit: Omdat het een
leuke team sport is.

Scheidsrechters cursus aspiranten
Tijdens de eerste helt van de veldcompetitie zijn
alle aspiranten vanaf 14 jaar gestart met het behalen van het spelregelbewijs. Het spelregelbewijs is door de KNKV in augustus gelanceerd ter
vervanging van basisopleiding A en B. Na twee
spelregelavonden in de kantine, verzorgd door
Rob en Martin, is iedereen zelf aan de slag gegaan
met oefentoetsen en het doorlopen van verschillende levels. Op dit moment hebben we 13 geslaagden:
Sanne van der Hulst, Lieke Feijen, Imke van der
Hulst, Luc Geven, Gertjan Sonnemans, Jelmer
Sonnemans, Jolijn Janssen, Isa Feijen, Karel Hoendervangers, Melissa Joosten, Laura Ermens, Meike van Erp en Eric Joosten.
Gefeliciteerd met het behalen van jullie spelregelbewijs en succes met het fluiten van wedstrijden!
Vanaf de zaalcompetitie is deze groep aspiranten
ook begonnen met het fluiten van wedstrijden
van de F, E en D2 onder begeleiding van een seniorenlid. Deze scheidsrechters zijn te herkennen
aan de zwarte shirts met: Scheidsrechter in Opleiding.

Wil je meer weten over de spelregels voor het
korfbal kijk dan op www.korfbalmasterz.nl hier
staan alle regels met behulp van filmpjes en foto’s
uitgelegd. Daarnaast kan je ook je spelregel kennis
testen door het maken van oefentoetsen.

Digitaal wedstrijd formulier vanaf 1 maart voor alle teams
verplicht!
Met ingang van dit seizoen is de KNKV gebruik
gaan maken van het digitale wedstrijd formulier.
Dit digitale wedstrijd formulier werkt doormiddel
van een app, genaamd Sportlinked. Met de app
blijf je eenvoudig op de hoogte van je team, de
prestaties en het programma. Daarnaast kan de
scheidsrechter resultaten doorgeven en kunnen
alle teamleden hun spelersopgaaf via het wedstrijdformulier doen online op een tablet of
smartphone. De spelerskaarten zijn dan ook digitaal dus de boekjes met spelerskaarten zijn in principe ook niet meer nodig.
Klimop 1 en 2 maken al gebruik van het digitaal
wedstrijd formulier, maar dit zal ook dit jaar verplicht worden voor alle andere teams. Vanaf januari wordt het digitale wedstrijd formulier ook beschikbaar gesteld voor B/C/D-jeugd. De voorkeur
heeft het om het formulier al te gaan gebruiken,
want vanaf 1 februari zal het gebruik van het digitaal wedstrijd formulier ook verplicht worden voor
deze groep.

op met Ilse Derks (ledenadministratie@kvklimop.nl)
Om het digitaal wedstrijd formulier in te vullen
ga je via de knop “programma” naar de relevante wedstrijd. Door vervolgens je eigen team aan
te klikken, kun je de spelersopgaaf invoeren. Je
kunt spelers in de basis plaatsten door ze aan te
vinken en vervolgens op de knop met de pijltjes
te drukken.
Er moet ook altijd een aanvoerder aangewezen
worden. Ook alle wissels moeten alvast ingevuld
worden. Vervolgens kan het formulier opgestuurd worden.
Op de site van de KNKV staat alles duidelijk uitgelegd hoe alles werkt. Het is erg makkelijk om
gebruik te maken van de app, uiteindelijk scheelt
het veel tijd. Het enige wat je nodig hebt is een
telefoon met android/IOS en een internet verbinding.

Vanaf 1 februari wordt het digitaal wedstrijd
formulier beschikbaar gesteld voor de E- en Fjeugd in het breedtekorfbal, waarna het vanaf 1
maart verplicht wordt in deze categorie. Hiermee is vanaf 1 maart het digitaal wedstrijd formulier in het gehele korfbal van toepassing.
De app kan gedownload worden in de Appstore
en Playstore door te zoeken op sportlinked.
Daarna moet je je registreren. Meer informatie
hierover vind je op de site van de KNKV: http://
www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijdformulier/. Heb je problemen met het invoeren
van een (geldig) mailadres? Neem dan contact

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 reserveren bij Martien Koppens, tel. 697095 / 0616278539…

… Je als lid ook spullen van Klimop kunt huren?

… 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 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 activiteiten rondom het 70 jarig jubileum? Stuur dan
een mailtje naar bestuur@kv-klimop.nl…

(hangtafels, koelkasten, geluidsinstallatie etc.)
Voor meer informatie kun je contact opnemen
met
Roos
van
de
Beuken
(roosbeuk_@hotmail.com)…

Bram Knoops wint 3e KlimOpen van 2015
Zondag 27 december, werd er weer gedart in onze
eigen kantine. De 3e KlimOpen van 2015 stond op
het programma, dit keer met 20 deelnemers.
Er werd gespeeld in 4 poules van 5 deelnemers. In
de poulefase werd er best-of-3 gespeeld en de
nummers 1 en 2 zouden zich plaatsen voor de
kwartfinale.
Uitslagen kwartfinalewedstrijden (best-of-5):
Michael – Bjorn van Oosterhout: 2-3
Henk Peeters – Dirk Cortooms: 1-3
Dirk Fransen – Ruud Raijmakers: 2-3
Tom Derks – Bram Knoops : 1-3
Na de twee halve finale wedstrijden wisten Bjorn
en Bram zich te plaatsen voor de finale:
Bjorn v Oosterhout – Ruud Raijmakers : 3-0
Dirk Cortooms – Bram Knoops: 2-3

De finale was erg spannend maar Bram wist uiteindelijk toch te winnen met 3-2. Hij heeft hiermee zijn eerste KlimOpen-titel te pakken (bekijk
hier de historie).
De kleine finale om de 3e plek werd met 3-2 gewonnen door Dirk Cortooms.
De hoogste finish van de middag, namelijk 91,
werd gegooid door Tom Derks en Dirk Fransen.
Ook werd er 1 maal 180 gegooid, door finalist
Bjorn van Oosterhout.
Na de prijsuitreiking werd er nog wat nagepraat
aan de bar onder het genot van een hapje en een
drankje.
De eerste KlimOpen van 2016 zal binnenkort
aangekondigd worden. Houd daarom de site,
Twitter en Facebook goed in de gaten.

Jeugdkamp 2016
Eten en drinken doen we iedere dag. Maar is dat wel
altijd even lekker? En wat voor andere leuke dingen kun
je eigenlijk met eten doen? Recept maken, boodschappen doen, koken, eten, drinken, opruimen, afwassen,
uitbuiken. En dat 5 dagen lang!
Het is weer zo ver we gaan weer op kamp 5 dagen lang
eten, slapen en spellen spelen. Dit jaar gaan we van 4
tot en met 8 mei naar Oirschot. Alle aanmeldingen zijn
binnen en de groepen worden binnenkort bekend gemaakt die kun je binnenkort vinden op de site.

Puzzelplekje
Rebus
Zoek de verschillen

Schoolkorfbal toernooi 2015/2016
Afgelopen kerstvakantie vond het
schoolkorfbal toernooi niet traditiegetrouw plaats tussen kerst en
oud & nieuw. Dit jaar is er gekozen voor een nieuwe insteek en is
het toernooi verplaatst naar vrijdagmiddag 15 april, zodat het
toernooi op onze eigen accommodatie gehouden kan worden. Alle
basisschoolleerlingen vanaf groep
3 zijn dan uitgenodigd op sportpark ‘t Root. De leerlingen kunnen
dan zowel kennismaken met het

korfballen als met ons clubgebouw
en onze mooie kunstgrasvelden.
Heb jij toch een vriendje of vriendinnetje die graag eens zou willen
komen kijken bij het korfballen?
Neem hem of haar dan een keer
mee naar de training, ze mogen 4x
gratis mee komen trainen.
Meer informatie volgt via de scholen!
Activiteitencommissie

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.

Kom jij ook bij de Kangoeroe Klup?
De kangoeroe klup is een gezellig clubje voor
kinderen van 3 tot 6 jaar. Samen met je leeftijdgenootjes kun je lekker sporten en spelletjes
doen.

Heb je een zusje, broertje, neefje, nichtje,
buurjongetje, buurmeisje of ken je gewoon
iemand tussen de 3 en 6 jaar? Nodig hem of
haar dan uit om een keertje te komen kijken
bij de Kangoeroe Klup.

De Kangoeroe Klup is niet gericht op het aanleren van korfbaltechnieken en het spelen van
wedstrijden. Het gaat juist om veel plezier maken en bewegen. Uiteraard hebben veel spelvormen wel een vette knipoog naar het korfbal.

Ben jij 3, 4 of
5 jaar oud?
DOE MEE!

Het doel is om de algemene beweging bij kinderen te stimuleren. Dit wordt bij Klimop gedaan
onder begeleiding van een afgestudeerde sportleraar.
De volgende kangoeroe trainingen in de gymzaal
in de Schoolstraat zullen zijn op zaterdag 20 februari en zaterdag 12 maart van 10.00-11.00.
Daarna zullen er nog twee kangoeroe trainingen
plaats vinden op sportpark ’t Root op zaterdag
16 april en zaterdag 21 mei, ook van 10.00-11.00.

We trainen
1x per
maand van
10.00-11.00

KliMoppentrommel
Mop van Rob: Er zit een man in de trein en recht tegenover hem gaat een dinosaurus zitten. Dus de
man blijft de hele tijd naar die dinosaurus te staren. Tot de dinosaurus zich een beetje irriteert en zegt:
"Heb ik wat van je aan ofzo?!?"
"Nou," zegt de man, "Een dinosaurus tegenover mij in de trein. Dat heb ik nog nóóit meegemaakt."
Waarop de dinosaurus antwoord: "Het zal ook de laatste keer zijn, want morgen is mijn brommer weer
gemaakt."
Er zitten 2 vliegen op de kale kop van een oude man zegt de een tegen de ander: "Weet je nog dat we
hier vroeger verstoppertje speelden".
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor iets dat je niet gedaan
hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je
dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik even opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet gedaan."

Prijsvraag!!!
Na twee succesvolle prijsvragen, is er ook in deze Klimop Courant weer een nieuwe prijsvraag. Je
mag weer een gokje wagen. Deze keer is de vraag:
Hoeveel doelpunten maken alle heren van Klimop 1 samen in de laatste 7 zaalwedstrijden?
Als een heer invalt in Klimop 1 die niet officieel in het eerste staat, maar wel doelpunten maakt, dan
tellen deze doelpunten ook mee voor het totaal aantal doelpunten.
Op de site zal weer een teller staan zodat iedereen bij kan houden hoeveel er steeds gescoord is
door de mannen. Je antwoord kun je weer opsturen naar peelkorf@kv-klimop.nl of het formulier
invullen op de site. Zorg ervoor dat je je antwoord vóór zondag 14 februari hebt opgestuurd.

Programma
Voor meer informatie zie www.kv-klimop.nl

Week 3
za 16 jan 10:00
za 16 jan 10:00
za 16 jan 11:00
za 16 jan 12:30
za 16 jan 14:15
za 16 jan 14:15
za 16 jan 15:00
za 16 jan 15:15
za 16 jan 16:15
zo 17 jan 16:45

PSV E1 - Klimop (A) E1
Eymerick D2 - Klimop (A) D2
Swift (V) D1 - Klimop (A) D1
Tuldania C1 - Klimop (A) C2
Klimop F1 - DAKOS F1
Klimop (A) E2 - Gazelle E1
Tilburg B1 - Klimop (A) B1
Klimop (A) C1 - EDN/DSV C2
Klimop (A) B2 - Rosolo B2
Sperwers 1 - Klimop (A) 1

Week 4
za 23 jan 10:00
za 23 jan 10:30
za 23 jan 12:00
za 23 jan 15:15
za 23 jan 15:15
za 23 jan 15:30
za 23 jan 16:15
za 23 jan 17:15
za 23 jan 18:15
zo 24 jan 17:30
zo 24 jan 18:45

Flamingo's (M) C1 - Klimop (A) C1
De Eendracht E1 - Klimop (A) E2
Nijnsel D1 - Klimop (A) D2
Klimop F1 - DAKOS F2
Klimop (A) E1 - DKB E1
Rietvogels B1 - Klimop (A) B2
Klimop (A) D1 - SVOC '01 D1
Klimop (A) C2 - BIO C1
Klimop (A) B1 - OJC '98 B1
Klimop (A) 1 - NKV 1
Klimop (A) 2 - Eymerick 1

Week 5
za 30 jan 11:00
za 30 jan 11:00
za 30 jan 11:00
za 30 jan 11:10
za 30 jan 12:00
zo 31 jan 12:40
zo 31 jan 15:15

DES (V) D1 - Klimop (A) D1
Klimop (A) D2 - De Eendracht D1
Klimop (A) E2 - DAKOS E3
Kraanvogels C1 - Klimop (A) C2
Klimop (A) B2 - VVO B1
DSC 7 - Klimop (A) 2
Conventus 1 - Klimop (A) 1

Week 7
za 13 feb 09:00
za 13 feb 09:30
za 13 feb 10:00
za 13 feb 10:00
za 13 feb 11:00
za 13 feb 11:15
za 13 feb 12:30
zo 14 feb 14:15
zo 14 feb 15:50

DOS (A) E2 - Klimop (A) E2
DAKOS F1 - Klimop F1
SDO (V) E2 - Klimop (A) E1
Eymerick D1 - Klimop (A) D2
Blauw Wit (Ha) C1 - Klimop (A) C1
Klimop (A) B1 - De Boemerang B1
Klimroos B2 - Klimop (A) B2
De Boemerang 3 - Klimop (A) 2
PSV 1 - Klimop (A) 1

Week 8
za 20 feb 11:00
za 20 feb 13:00
za 20 feb 14:00
za 20 feb 14:00
za 20 feb 15:00
za 20 feb 16:00

Stormvogels (L) B2 - Klimop (A) B2
Rooi C1 - Klimop (A) C1
Klimop (A) E1 - DSC E2
Klimop (A) E2 - Kraanvogels E1
Klimop (A) D1 - De Peelkorf D1
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
za 27 feb 11:45
za 27 feb 16:15
za 27 feb 16:15
za 27 feb 17:15

NeCa C2 - Klimop (A) C2
Merselo D1 - Klimop (A) D1
Klimop F1 - DOT F1
Klimop (A) D2 - Eymerick D2
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

