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Beste Klimoppers,
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Het seizoen is ten einde. Tijd voor korfbalvakantie! We kunnen terugblikken op een
mooi seizoen met veel hoogtepunten zoals kampioenschappen, de rommelmarkt en
jeugdkamp. In deze courant lees je er meer over! Wil je graag dat er in het begin van
het volgende seizoen jouw stukje in de courant staat? Zorg dan dat je vóór 22
augustus je stukje hebt opgestuurd naar peelkorf@kv-klimop.nl Veel lees plezier en
een fijne vakantie!
Lieke, Jolijn en Marly

Het Kampioenenseizoen
“Klimoppers, dat zijn wij allen, en daarom
zijn wij zo trots!”
En trots, dat mogen we zeker zijn! In dit
seizoen kende Klimop vele kampioenschappen. Tijdens de najaarscompetitie
wisten vier teams kampioen te worden
(MW1, B1, C1, D1). In de zaal konden we
daar nog eens vier teams aan toevoegen
(K1, F1, E1, C1). En als klap op de vuurpijl
wisten maar liefst acht teams (K1, MW1,
B1, B2, C1, C2, D1, D2) het kampioenschap binnen te slepen tijdens de voorjaarscompetitie.
“Om voor ons clubje het beste geven, dat
zo vast staat als een rots”
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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
- Art Garden
- Café Toff
- Grand Café Markt 8
- JGS BV

We kunnen dus ook wel stellen dat iedereen het beste heeft gegeven en gestreden
heeft tot de laatste minuut. Dit hebben
we natuurlijk niet alleen gezien tijdens de
wedstrijden maar ook bij alle andere activiteiten. Tijdens de rommelmarkt stonden
weer veel vrijwilligers klaar om te helpen
bij het sorteren, klaarzetten en verkopen
van alle spullen. Jeugdteams hebben wafels en kaarsen verkocht. Door deze inzet
hebben we dit jaar meer bezoekers mogen ontvangen en is de opbrengst geste- Grafisch Service Bureau Berkers
- Hoeben Installaties
- Rijschool Wilco
- Inde Hypotheekelarij
- LIHO Telecom & Safety Systems BV
- Voegersbedrijf P. Bakens
- Acknowledge Benelux
- Van Geffen Reclame
- Bij Willem

gen! Niet alleen tijdens de rommelmarkt
hebben vele vrijwilligers zich ingezet
voor de club. Zo hebben we tijdens de
“zetjes-actie” van Albert Heijn Asten
€297 bij elkaar gespaard en deden daarbij zeker niet onder voor andere Astense
verenigingen. Ook stond er iedere week
weer iemand achter de bar, werden de
kantine en kleedlokalen gepoetst, stonden er verschillende mensen trainingen
te geven, werden er wedstrijden gefloten, er werden sponsoren binnengehaald, et cetera. Vele mensen willen het
beste geven voor ons clubje, en zonder
deze mensen zou ons clubje niet kunnen
zijn waar we nu staan. En daar mogen
we ook zeker trots op zijn!
“Een afstandsschot, een doorloopbal,
niemand kan het beter doen. Dan voor
ons clubje het beste geven, Klimop (1,
MW1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, F1) zijn
kampioen!!!’
En natuurlijk niet alleen de kampioensteams mogen zich kampioen noemen,
maar alle vrijwilligers die bijdragen aan
ons mooie clubje!

- Hoeben Rietdekkers BV
- Electro Speciaal Sprengers
- Dispolab Nederland BV
- Praktijk Anode
- Essential Schoonmaakdiensten
- Café van Hoek
- Ceelen Grond & Groen
- In de Gloria
- Assurantiekantoor Schriks

Marly van Kemenade

- Winkeliersvereniging
Floraplein
- Trendo Communicatie en Webdesign
- Artgarden
- Erima
- Café van Hoek

Jeugdkamp 2016
Ook dit jaar zijn we weer met Klimop op kamp geweest. Het thema was dit jaar ‘Culinair’, het ging dus
over eten. Er waren zoals ieder ander jaar weer groepjes gemaakt, bestaande uit leden uit verschillende teams. Deze moesten het hele kamp samen zoveel mogelijk punten zien te halen om dan uiteindelijk het kamp te winnen. Ook dit jaar werden er weer verschillende lipdubs opgenomen en zelfs door
de leiders. Deze zijn allemaal terug te vinden op de site. Dit jaar werd het kamp gewonnen door de
Smikkelberen.
We hadden dit jaar ook erg geluk met het weer, het was warm en de zon scheen, daardoor konden we
ook spelletjes doen met water wat erg leuk was.
Dit jaar hadden we ook deels een nieuwe kookstaf. Anita is gebleven, maar André en Tosien waren vorig jaar voor het achtste en laatste jaar mee. Ze werden vervangen door Bjorn van Oosterhout, Anja
van Oosterhout en Chantal van den Broek. Zij werden samen met nieuwe leidster Inge van Oosterhout
ontgroend. Ze kregen vla over zich heen gegoten en werden versiert met hagelslag, slagroom en discodip.
Het was weer een mooi kamp op een mooie locatie. Vanaf nu wordt het weer afwachten waar we volgend jaar heen gaan en wat het thema zal zijn….

Contract getekend met Erima en Bij Willem
Op zondag 22 mei werd een nieuwe 3 jarige overeenkomst tussen Klimop, Bij Willem Sport en Erima nederland getekend. De ondertekening kreeg een extra feestelijke tint, doordat het eerste team deze middag het veldkampioenschap 2015-2016 in de wacht wist te slepen. Eerder dit jaar behaalde Klimop ook al
de zaaltitel in de derde klasse. Voorzitter Bjorn van Oosterhout, Willem van Dijk van Bij Willem (m) en Arian Verrijt (l) van ERIMA hopen samen nog veel kampioenschappen te kunnen vieren...... GET TOGETHER
AND WIN!

Rens van Heugten geslaagd als KNKV-scheidsrechter
Afgelopen seizoen heeft Rens van Heugten de opleiding tot
KNKV-scheidsrechter gevolgd. Na drie wedstrijden te hebben
gefloten in het wedstrijdkorfbal onder begeleiding van een begeleider van de KNKV was het op 2 april tijd voor Rens om zijn
Proeve van Bekwaamheid af te leggen tijdens de wedstrijd DKB
A1 – Tiel’72 A1. Dit examen heeft Rens met succes weten af te
ronden waardoor hij zich vanaf nu KNKV-scheidsrechter mag
noemen.
Vanuit de KTC en de rest van de vereniging willen wij Rens feliciteren met het behalen van zijn scheidsrechterdiploma en hopen
wij dat hij met veel plezier nog veel wedstrijden voor Klimop zal
gaan fluiten.

11 juni: G-korfbal evenement en Koppelschieten
Op zaterdag 11 juni zal het koppelschiet toernooi weer plaatsvinden. Er zal weer zowel een toernooi voor
de jeugd als voor senioren. Het toernooi zal rond 15.00 beginnen. Vorig jaar wisten Joyce en Lotte te winnen bij de jeugd. Joep en Dirk waren de kampioenen bij de senioren. Wie mogen zich het komend jaar
koppelschiet kampioen noemen?
Iedereen is welkom om mee te doen. Vraag je broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje vader, moeder, oom
of tante om ook mee te doen! Zo kunnen ook zij eens kennis maken met korfbal en ervaren dat het toch
niet altijd zo makkelijk is om die bal door de mand te krijgen. Opgeven kan via de site (kalender -> koppelschiettoernooi). Opgeven na 1 juni kan er toe leiden dat je op de reservelijst komt te staan, maar de kans
is ook aanwezig dat je nog gewoon mee kan doen.
Nieuw deze dag is dat er ook een G-korfbal evenement zal plaats vinden.
Op zaterdag 11 juni 2016 zal KV Klimop in samenwerking
met KansPlus Asten Someren het eerste Astense G-korfbal
evenement organiseren.
G-korfbal is korfbal voor kinderen met een verstandelijke
beperking, over het algemeen in de leeftijd van 8-18 jaar.
Maar alle leeftijden zijn welkom natuurlijk! De verstandelijke beperking houdt in dat zij een IQ van 75 of lager hebben en vaak diagnoses hebben als Syndroom van Down,
ADHD, PDD NOS of autisme. G-korfbal gaat om lekker
sportief bezig zijn en plezier maken.
Dag zal er als volgt uitzien:
We zullen om 14.00 beginnen met wat spelletjes en korfbaloefeningen. Als iedereen alle korfbaloefeningen onder de knie heeft gaan we rond 15.00 beginnen met het koppelschiettoernooi.
Ken je iemand die het leuk zou vinden om hier aan mee te doen? Opgeven kan via www.kv-klimop.nl of
via Kansplus bij Maico (maicomeyer@hotmail.com) of Ivar (ivarhoeben@gmail.com).

Klimop terug in de tijd

Erima cup—4 juni
Op zaterdag 4 juni vindt er bij korfbalvereniging
Klimop in Asten het officieus Nederlands kampioenschap plaats voor D-teams.
Alle kampioenen uit de verschillende klassen zijn
uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede
editie van de Erima Cup.

De finalewedstrijden vinden plaats vanaf
12.30 uur. De prijsuitreiking is om 15.00
uur.

Naast het kampioensteam van Klimop nemen ook
enkele andere kampioenen uit de regio deel aan
het toernooi. Zo zullen Korfrakkers (Erp) en Swift
(Velden) ook aanwezig zijn. De acht deelnemende
teams strijden om de felbegeerde beker, maar op
deze dag is er ook ruimte om alle kampioenen
speciaal in het zonnetje te zetten.
Hoofdsponsor Erima verzorgt de prijsuitreiking.
Alle toeschouwers en andere geïnteresseerden
zijn vanaf 9.45 uur welkom op sportpark ’t Root
in Asten.

Truus van de Kruijs winnares rikcompetitie 15-16
4 april stond de laatste rikavond van het seizoen 2015-2016 op het programma. Deze avond, waarop
ook de prijsuitreiking zou plaatsvinden, werd wederom goed bezocht.
De laatste avond werd gewonnen door Riëtte van Bree, zij behaalde 228 punten, Andre Geelen werd
tweede met 227 punten.
De avond eindigde met de prijsuitreiking.
De top 3 na 19 rikavonden (over 12 avonden en de laatste avond werd het totaalklassement gemaakt) is als volgt:
1. Truus van de Kruijs
2. Riëtte van Bree
3. Harrie Driessen
Ook schonk de organisatie van de rikcompetitie 150 euro aan de activiteitencommissie !!

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 (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…
… 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)…

… Wij altijd goede tuinders kunnen gebruiken?
of een paar handige Harrie's/Harriettes? Voor
info kun je terecht bij de accommodatiecommissie (Hetty)...

…wist je dat Hetty van der Hulst (de mama van
Sanne, Imke en Maud) de vertrouwens persoon
is binnen onze club? Mocht er iets zijn dat je
niet kwijt kunt bij je trainer/coach dan kun je
haar benaderen ….

Nieuwe sponsoren!
De sponsorcommissie heeft wederom niet stilgezeten. Wij zijn trots om te mogen vermelden dat
we met verschillende bedrijven een sponsorovereenkomst voor bordsponsoring en mediasponsoring hebben gesloten! Zo zijn drie nieuwe bordsponsoren verwelkomd: Van Roy & van Diessen
Daktechnniek (www.vanroyenvandiessen.nl), Trattoria Aglio e Olio (www.trattoriaaglioeolio.nl) en
Gebroeders van Eijk Transport (www.gebroedersvaneijk.nl). Naast deze nieuwe bordsponsoren,
hebben we ook vele nieuwe mediasponsoren mogen verwelkomen.
Nieuwe mediasponsoren
Installatietechniek Van Eersel
Levert al meer dan 115 jaar, een breed scala aan
producten en diensten, die in onderstaande vakgebieden kunnen worden onderverdeeld: Loodgieterswerk, Verwarming, Klimaat en Energiebeheersing.
Het laatste decennium zijn wij ons sterk gaan toeleggen op het gebied van duurzame energie, hierdoor kunnen we dan ook zeggen dat wij een ruime
ervaring en kennis hebben in het installeren en onderhouden van zonne-energie en warmtepomp installaties. Dit wil echter niet zeggen dat wij de traditionele installaties uit het oog zijn verloren.

Eetcafé de Kantine
Een plek om de dag te beginnen met een krant en
een kop koffie. Een plek om lekker bij de kachel te
zitten, een kaartje te leggen of een sportwedstrijd
te kijken. Een plek om te buurten en borrelen met
vrienden en familie. Een plek om te genieten van
bourgondische gerechten en Brabantse gezelligheid.
Eetcafé De Kantine in Asten is het allemaal en meer.
Gewoon een plek om van het leven te genieten.

Shoeby Asten
Jouw personal shopper bij shoeby asten
Jij bent van harte welkom in Shoeby Asten . Het
team van personal shoppers en onze franchisenemers Ton en Petra Koppens gaan ervoor zorgen dat
jij die te gekke outfit scoort. Bij de Shoeby in Asten
kun je terecht voor diverse merken. Heb je de tijd?
Dan krijg jij ook nog een goede kop koffie, of thee.
Tot zo!

Tulkens Makelaardij
Bij de verkoop van uw woning gaat u niet over
één nacht ijs. U zoekt een actief makelaarskantoor waarin u vertrouwen heeft en die uw
woning optimaal in de markt zet. Tulkens Makelaardij biedt u de ervaring en de daadkracht
die hiervoor nodig is. Kortom: Tulkens Makelaardij, uw vertrouwen waard!

Alphega Apotheek
Je goed voelen, dat gaat om meer dan alleen
je fysieke gezondheid. Bij Alphega apotheek
nemen we de tijd voor je. Voor goed advies
en de aandacht die jij verdient. Bij Alphega
apotheek sta jij centraal. Je kunt daarom altijd
rekenen op persoonlijke begeleiding, ongeacht je zorgvraag. Bij Alphega apotheek kun je
terecht voor goed advies en persoonlijke aandacht. We bieden je handige oplossingen en
uitgebreide aandacht voor preventie.

Kampioenenhuldiging
Op zaterdag 28 mei werden alle kampioenen van de voorjaarscompetitie gehuldigd. Elk team
werd even apart in het zonnetje gezet. Nadat alle teams apart gehuldigd waren, volgde een lange
rij van alle kampioenen en konden alle kampioenen gefeliciteerd worden door alle aanwezigen.
Hieronder elke foto’s van de geslaagde huldiging.

Schoolkorfbaltoernooi
Vrijdag 15 april was de 46e editie van het schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar was het eerste jaar dat we dit toernooi
bij onze eigen kantine organiseerde. Gelukkig zat het
weer mee en liet het zonnetje zich zien tussen de wolken
door. Er deden ruim 230 kinderen mee van basisscholen
uit Asten, Heusden en Ommel. In groep 3/4 werd het Talent C eerste, het Lover A tweede en won het Lambertus
B de strafworpencompetitie. In groep 5/6 werd Bonifatius A eerste, Lambertus B tweede en het Sint Antonius
derde. In groep 7/8 wist Het Talent te winnen van Voordeldonk A in de finale en werd daardoor eerste.
Basisschool St. Bonifatius won de strafworpencompetitie.
We willen alle vrijwilligers bedanken die hebben bijgedragen aan dit mooie toernooi. Het organiseren
van het toernooi op onze eigen velden is dan ook zeker voor herhaling vatbaar en hopen dat er volgend
jaar vele mensen klaar zullen staan om te helpen bij het begeleiden van de wedstrijden of andere dingen.

Quizavond senioren
Op zaterdag 23 april vond de quizavond voor senioren
plaats. De activiteiten commissie wist de 9 deelnemende teams te verrassen met allerlei moeilijke vragen.
Onder leiding van quizmasters Heidi en Sander werd
de algemene kennis getest van bloemen en planten tot
handwerken en nagerechten.
Uiteindelijk bewees team “Super gezellig” de meeste
kennis in huis te hebben en wist de quiz te winnen
(Dirk, John, Mark en Roy). Team “Gebakken eitje
(Wim, Monique, Joep, Brigitte en Marly) wist de tweede plaats binnen te slepen en “The 4 blondes” (Hilde,
Trudy, Bertine en Anke) werden derde.

Team: “Super gezellig”

Het was een uitdagende, competitieve, maar vooral
gezellige avond. We hopen dat volgend jaar weer veel
teams de strijd aan durven te gaan en proberen “super
gezellig” van hun troon te stoten. Ook ouders zijn van
harte welkom!
Team: “The 4 blondes”

Nieuwe teams 2016/2017
Op 25 mei zijn de nieuwe teamindelingen bekend
gemaakt voor het seizoen 2016/2017. De teams zijn
terug te vinden op de site, en zullen door velen al
opgemerkt zijn.
Zoals ook vorig jaar bij enkele teams het geval was,
vinden er ook dit jaar weer een aantal selectietrainingen plaats, en wel op dinsdag 7 en donderdag 9
juni. Zoals aangekondigd willen we de teams waar
mogelijk meer indelen op prestatie. Daarbij wordt
gekeken naar talent, gedrevenheid, trainingsopkomst, leergierigheid en discipline. Hierbij zal ook
overlegd worden met de trainers en coaches van het
afgelopen seizoen. Daarnaast spelen bij de teamindeling natuurlijk de leeftijd van het kind en de gemiddelde leeftijd van het team ook mee.
Daarnaast is de KTC nog druk bezig om alle teams te
voorzien van trainers en coaches. Omdat we nog
een heel aantal lege plaatsen hebben, zijn deze nog
niet ingedeeld bij de teams. Mocht je als ouder zin
hebben en bereid zijn om mee te helpen tijdens trainingen en/of wedstrijden laat dit dan even weten. In
overleg zijn er veel mogelijkheden om uw steentje
bij te dragen. Mocht je interesse hebben spreek dan
iemand aan van de KTC of stuur een mail naar info@kv-klimop.nl

gen zijn, dan kunt u zich per mail aanmelden voor
een gesprek met de KTC. Deze gesprekken vinden
plaats in de kantine van Klimop op donderdag 16
juni vanaf 19.00 uur. Aanmelden hiervoor is mogelijk
tot uiterlijk dinsdag 14 juni via info@kv-klimop.nl
Verder is het belangrijk om in de grote vakantie de
site te bekijken om te weten op welke avond en tijd
de trainingen zullen zijn en vanaf wanneer de jeugdtrainingen weer starten met de trainingen. Aan het
begin van het seizoen gaan de meeste jeugdteams
ook altijd naar het regiotoernooi. Echter is op dit
moment nog maar de vraag of het regiotoernooi
doorgaat, gezien de late grote vakantie. Houd ook
daarom de site goed in de gaten.
Klimop F1 en E1 gaan 4Korfball spelen, meer informatie over 4Korfball is hier te vinden.

Als Korfbal Technische Commissie zijn we van mening dat we tot een goede teamindeling zijn gekomen. Mochten hierover echter vragen of opmerkin-
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