
Het begint weer koud te worden. De blaadjes krijgen kleur en vallen van de bomen, 
het is herfst! Dit betekent dat we weer naar 
binnen gaan.  Heb jij hier juist heel veel zin in, 
geen regen en het kan ook nooit te heet zijn. 
Of vind jij de buitenlucht veel fijner en vind je 
regen soms helemaal niet erg? Hoe dan ook 
het binnen seizoen is begonnen. Trek die 
gymschoenen maar weer uit de kast en in de 
kast met die kunstgrasschoenen.  

Hallo korfballiefhebbers, november 2016 Jaargang 4, nummer 2 

Contact 
www.kv-klimop.nl 

www.twitter.com/
kvklimop 

www.facebook.com/
klimopasten 
 
info@kv-klimop.nl 

Het buitenseizoen 

COURANT 

Kalender 

29 okt  Speculaasactie 

29 okt Battle of the 
south 

30 okt KlimOpen 
darttoernooi 

31 okt Start rikcompetie 

4 nov Oefenwedstrijd 
klimop 1 

5 nov Speculaasactie 

5 nov Quiznight voor C, 
B en A 

 Het buitenseizoen is alweer afgelopen en het was weer een succes! Met veel  
teams die in de top 3 staan. We hebben zelfs weer kampioenen! De F1 is er dit 
seizoen makkelijk doorheen gekomen, met winst na winst zijn ze makkelijk kam-
pioen geworden!  De C1 heeft hard haar best gedaan om kampioen te worden. 
Ze hebben maar 1 keer verloren en de andere wedstrijden met best wel wat ge-
mak gewonnen.  
 

F1 Kampioen 

Wij zijn met de F kampioen geworden, we hebben alle wedstrijden gewonnen. 
Voor iedere wedstrijd doen we altijd onze yell: 
Meiden meiden van Klimop, 
Meiden meiden zet hem op! 
Wie weet helpt de yell ons om beter te korfballen. 
We hebben heel goed ons best gedaan en hopelijk worden we binnen ook weer kam-
pioen. 
 
Groetjes van Renske van Oosterhout 
 

7-nov 
Rikcompetitie  

14-nov 
Rikcompetitie  

21-nov 
Rikcompetitie  

28-nov 
Rikcompetitie  

12-dec 
Rikcompetitie  

19-dec 
Rikcompetitie  

2-jan 
Rikcompetitie  

9-jan 
Rikcompetitie  

16-jan 
Rikcompetitie  

23-jan 
Rikcompetitie  

30-jan 
Rikcompetitie  

6-feb 
Rikcompetitie  

13-feb 
Rikcompetitie  

18-feb 
Carnavalsdisco  

20-feb 
Rikcompetitie  

6-mrt 
Rikcompetitie  

13-mrt 
Rikcompetitie  

20-mrt 
Rikcompetitie  

27-mrt 
Rikcompetitie  

9-apr 
Rommelmarkt  

14-apr 
Schoolkorfbaltoer-
nooi  



Zaterdag is de eerste speculaasactie alweer geweest. Het is super goed gegaan en klimop heeft weer su-
per veel verkocht aan de deuren met de geweldigste verkooppraatjes. Heb jij iets te vertellen over het 
leukste, spannendste of grappigste wat jou ooit is over-
komen tijdens de speculaasactie, laat dit dan weten! 
Stuur een mailtje naar: peelkorf@kv-klimop.nl. je kunt 
een leuke foto sturen, een leuk verhaal schrijven of jou 
allerbeste verkooppraatje vertellen. Aanstaande zater-
dag 5 november is er weer een speculaasactie, moet jij 
hier nou aan mee doen? Doe dan je uiterste best om 
zoveel mogelijk speculaas te verkopen, hier maak je de 
mensen aan de deuren blij mee, de bakker en natuurlijk 
klimop!  

Speculaasactie 

Start rikcompetitie  

Zoals elk jaar organiseert klimop dit jaar ook weer een rikcompetitie.  De locatie is zoals altijd de ver-
trouwde kantine van klimop. Het rikken is elke maandag behalve op feestdagen. Iedereen is welkom van-
af 19:45 uur.  De prijs voor leden en niet-leden is 2 euro per avond en de eerste kop koffie of thee is gra-
tis. 
 
                                                                                         
Het rik programma: 
 
Voor iedere deelnemer die aan de competitie 
mee doet zijn er leuke eindprijzen. Ook zijn er 
iedere avond leuke dagprijzen.  
 
Ook zonder opgave bent u van harte welkom 
als u maar voor 19.45 uur aanwezig bent. U 
kunt dan altijd nog meedoen. 
Ook vrienden, buren en bekenden die graag 
in een ontspannen sfeer een kaartje leggen 
zijn van harte welkom. U hoeft echt geen top-
kaarter te zijn, de gezelligheid staat bij ons 
voorop. 
We hopen jullie allen weer te zien voor gezel-
lige en sportieve kaartavonden! 
 
 
Namens de organisatie: 
Antoon Driessen                              
Truus van de Kruijs 
Heidi van Roy 
Erik Thijs  



Media sponsoren 

Zaalwacht  

In het zaal seizoen moet er natuurlijk ook weer gezaalwacht worden. Hiermee willen wij de ouders van 
de jeugdleden en de senioren vragen om jezelf hiervoor op tijd in te schrijven. Dit kan via de website: kv-
klimop.nl onder het kopje competitie—> zaalwacht. Het is altijd heel fijn als mensen dit voor de club 
doen namens de hele club alvast bedankt. 

Oefenwedstrijd Klimop 1 (4 november) 

Ter voorbereiding op het zaalseizoen 2016-2017 speelt Klimop 1 om 20.00 uur een oefenwedstrijd tegen 
Rijko uit Rijkevorsel (België). Deze wedstrijd zal worden gespeeld op 4 november 2016. De wedstrijd be-
gint om 20:00 uur en zal ongeveer klaar zijn om 21:30 uur. De wedstrijd zal gewoon worden gespeeld in 
sporthal de schop aan de Lienderweg 66 te Asten. Deze wedstrijd zal ook gespeeld worden met schot-
klok. Er moet dan binnen 25 seconden geschoten zijn op de korf. Deze tijd gaat in op het moment dat de 
aanvallende partij de bal in het aanvalsvak ontvangt. Als de bal niet binnen 25 seconden de korf raakt, is 
dit een overtreding en gaat het balbezit naar de tegenstander. Het zou heel leuk zijn als klimop zelfs bij 
een oefenwedstrijd veel supporters krijgt, dus houd het plekje vrij in je agenda en wees erbij! 



 De nieuwe bordsponsors! 

Het is de oplettende Klimopper vast al opgevallen: De sponsorcommissie heeft twee bekende Astense 
restaurants toegevoegd aan de lijst van bordsponsors. Hiermee zijn we uiteraard zeer tevreden. 
Pesos 

Eten én drinken. Pesos heeft een warme, gezellige en bruisende uitstraling. U kunt hier 7 dagen in de 
week terecht voor lunch, diner en borrel. Dit veelzijdige restaurant heeft vanalles te bieden; cocktail-
avonden, borrelarrangementen, tientjesdagen, champagneontbijt en een groot bruisend terras in de 
zomer. Kijk voor meer informatie ook eens op www.pesos.nl 

 

Dinertijd 

Hét adres om ontspannen te genieten van een heerlijk All inclusive Wok Grill Buffet voor een vaste prijs. 
Geniet van een bijzondere combinatie van Aziatische en Europese gerechten. Aan de Prins Bernardstraat 
in Asten vind je dit gezellige restaurant met veel bijzondere arrangementen. Bezoek de website voor 
meer informatie: www.dinertijd.nl 

 

De sponsorcommissie is altijd op zoek naar nieuwe sponsors. Zo hebben we nog voldoende plaats voor 

bordsponsors langs ons kunstgrasveld en zijn we ook nog op zoek naar shirt- en kledingsponsors voor 

onze jeugdteams. Sponsor worden van Klimop? Stuur dan een e-mail naar sponsoring@kv-klimop.nl of 

neem contact op met Bjorn van Oosterhout of Dirk Cortooms voor meer informatie over de mogelijkhe-

den. 

De laatste buitentraining van dit jaar hebben we de eerste ledenwerving activiteit georganiseerd. Alle 

meiden en jongens van de D, E en F mochten zo veel als mogelijk vrienden en vriendinnen (broertjes, 

zusjes, neefjes, nichtjes) meenemen naar de training. 

Met meer dan 40 kinderen was het een gezellige en drukke boel, een geslaagde training en hopelijk ko-

men er kinderen terug om eens vaker mee te trainen. 

Zoals vanzelfsprekend mogen er iedere training vrienden en vriendinnen meegenomen worden, ieder-

een die eens mee wil komen trainen mag altijd 4 keer komen trainen zonder lid te worden.  

Mochten jullie ideeën hebben om meer leden te werven, of mocht je dusdanig enthousiast zijn over on-

ze vereniging en wil je je samen 

met andere in zetten om onze club 

meer naamsbekendheid te geven 

in Asten dan horen we dat natuur-

lijk graag. Stuur dan even een mail-

tje naar bestuur@kv-klimop.nl of 

spreek even iemand van het be-

stuur aan. 

Vriendjes & vriendinnetjes training 

http://www.pesos.nl
http://www.dinertijd.nl


De dat van het ophalen van de spullen voor de rommelmarkt zijn verandert. De data die nu op de site 
staan en dus fout zijn, zijn: 
Zaterdag 24 oktober 
Zaterdag 28 november 
Zaterdag 19 december 
Zaterdag 23 januari 
De goed data zijn: 
Zaterdag 12 november 2016 
Zaterdag 17 december 2016 
Zaterdag 21 januari 2017 
Zaterdag 25 maart 2017 
De spullen worden opgehaald tot 12:00 uur. Graag voor 
deze tijd je spullen die je wilt geven al klaar hebben lig-
gen. Spullen voor de rommelmarkt zijn altijd meer dan 
welkom. Je helpt hier de club heel erg mee en zelf heb je 
die oude rommel niet meer liggen, dus wees een goede supporter van klimop en lever je spullen in! 

Ophalen spullen rommelmarkt 

VIP-avond bij Shoeby Asten 

Sinds vorig seizoen is Shoeby sponsor van Klimop. Binnenkort organiseren zij een speciale VIP-avond voor 
Klimoppers en hun gezinsleden. Tijdens deze speciale avond geldt er een korting van 15% op kleding en 
accessoires. Dit is interessant voor onze leden, maar ook voor onze club. Shoeby zal namelijk 5% van de 
totale omzet van deze avond doneren aan onze clubkas. 
Shoeby zal tijdens deze avond zorgen voor professioneel stylingadvies, drankjes, hapjes en een gezellige 
sfeer. Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan deze gezellig avond dan mag je alvast een e-mail 
sturen naar sponsoring@kv-klimop.nl. In overleg met Shoeby zal dan de datum van de avond bekend 
worden gemaakt. Houd hiervoor de 
website van Klimop in de gaten! 
 

Klimop kleding te koop “Bij Willem” 

Er is een nieuwe kledinglijn bekend! Deze zal vanaf maart in de winkel liggen “Bij Willem”. Omdat de 

nieuwe kledinglijn pas in Februari uitkomt, kun je voorlopig de huidige kledinglijn kopen Bij Willem. De 

huidige kledinglijn wijkt niet veel af van de nieuwe kledinglijn. De nieuwe kledinglijn is namelijk een ver-

volg op de oude. Voor degene die niet meer kunnen wachten kun je dus vanaf nu terecht voor kleding Bij 

Willem. Daarnaast kun je “Bij Willem” ook broekjes en rokjes halen, die passen in de kleding lijn van Klim-

op.  

Mochten er nog vragen zijn, dan kun je terecht bij de kledingcommissie: kledingcommissie@kv-klimop.nl. 

mailto:sponsoring@kv-klimop.nl
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VACATURES: Scheidsrechters-(coördinator) / jeugdwedstrijdleiders 

VACATURE Scheidsrechtercoördinator 

Anke Kerkers was vanuit de Korfbal Technische Commissie o.a. verantwoordelijk als scheidsrechterscoör-

dinator. Anke treedt echter toe tot het hoofdbestuur en zoeken we iemand die deze taak op zich wil ne-

men. Als scheidsrechterscoördinator ben je, ondersteund door de Korfbal Technische Commissie, o.a. 

verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

Jeugdwedstrijden 

– Zorgen dat alle jeugdwedstrijden en van de midweek voorzien zijn van een scheidsrechter/begeleider 

(paar weken voor aanvang start competities) waarbij de spelende senioren zichzelf kunnen inschrijven 

voor de wedstrijden (op onze website); 

– Bijhouden van het totaaloverzicht wie wat heeft gefloten; 

– Opleiding jeugd, inlogcodes verzorgen Korfbalmasterz; 

– Spelregelavonden voor ouders/jeugdleden; 

KNKV-scheidrechters (enkele senioren fluiten uitwedstrijden) 

– Voor uitwedstrijden mensen “actief” benaderen om zich in te schrijven; 

– Declaraties uitwedstrijden indienen bij het KNKV (vervoerskosten); 

– Aanmelden scheidsrechterscursus 

Meer info: info@kv-klimop.nl of spreek één van de KTC-leden aan. 

VACATURE Scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders 

Onze eigen jeugdwedstrijden en van de midweek worden gefloten door onze eigen spelende senioren 

(en daarnaast William, Stefan en Jorn). 

Voor ieder wedstrijdkorfbalteam moet Klimop ook een aantal uitwedstrijden (KNKV-scheidsrechter) flui-

ten, een aantal seniorenheren nemen op dit moment deze taak op zich. 

We zijn eigenlijk op zoek naar versterking om de senioren wat meer te ontlasten. Dus ben of ken je ie-

mand die ervoor open staat om enkele jeugdwedstrijden of uitwedstrijden te fluiten voor Klimop, dan 

horen we dat graag. Ook al heb je (bijvoorbeeld als ouder) weinig korfbalervaring, dan kunnen we voor 

begeleiding zorgen. 

Meer info: info@kv-klimop.nl of spreek één van de KTC-leden aan. 

Filmavond F, D & E / 5 november quiznight C, B & A 

Filmavond 

Op zaterdagavond 29 oktober vond de filmavond voor de F, D & E 

plaats. Tijdens deze avond hebben zij de spannende film ”Dummie de 

mummie” gekeken. Met een lekker bakje popcorn, chips en ranja heb-

ben zij een leuke avond gehad.  

Quiznight 

Op zaterdag 5 november is de quiznight voor de C, B & A jeugd. Heb je 

je nog niet opgegeven? Zoek nog snel 4-5 vrienden/vriendinnen bijel-

kaar en doe mee met de quiznight. Iedereen is welkom, dus neem 

vooral ook je schoolvrienden of vriendinnen mee. Opgeven kan via de 

site.   

 

 



8 vooroordelen over korfbal die voor eens en altijd moeten verdwijnen 

Korfbal wordt gezien als een sport waarbij de meisjes lomp zijn en de jongens erg vrouwelijk. Er zijn over 

geen enkele sport zoveel vooroordelen als over korfbal. Hier de 8 clichés die voor eens en voor altijd 

moeten verdwijnen. 

1. “Het is geen sport”  

O jawel, korfbal is wel een sport. Zie punt 7.  

 

2. “Het is een homo-sport”  

Korfbal is een gemengde sport, dus wat is nou een betere manier om in contact te komen met het ande-

re geslacht? Slimme jongens dus.  

3. “Het is voor slappelingen” 

Er wordt wel eens gezegd dat korfbal voor slappelingen is. Maar het is juist heel zwaar en best lomp. 

Korfbal staat in Nederland in de top drie van sporten waarbij er veel spelers geblesseerd raken. 

4. “Je mag elkaar niet aanraken, dus boring” 

Bij korfbal is net als bij basketbal fysiek contact tussen spelers wél toegestaan. De scheidsrechter moet 

fluiten wanneer het nodig is.  

5. “Iedereen doet het met elkaar” 

Het zou binnen de korfbalvereniging soms iets té gezellig zijn. No way. Er kunnen natuurlijk wel stelletjes 

ontstaan, maar dit kan ook bij alle andere sporten. 

6. “Bij korfbal douchen jongens en meiden gemengd”  

*Schudt langzaam het hoofd met ogen dicht.* Er zijn gewoon mannen-en vrouwenkleedkamers.  

7. “Alleen Nederlanders kennen korfbal”  

Er bestaat een wereldkampioenschap korfbal. Do we need to say more? 

8. “Korfbal is een sport voor wie niets anders kan”  

Try it en je praat wel anders. Korfbal vereist techniek en tactiek. Je moet véél trainen om er beter in te 

worden. Niet iedereen krijgt het meteen onder de knie. 

DSC Eindhoven in de Korfbal League 

Het is nog even wennen maar DSC speelt komend zaalseizoen in de Korfbal League! 

Het definitieve programma is bekend geworden en DSC speelt op zaterdag 19 november de eerste wed-

strijd THUIS om 20:00 uur tegen Blauw-Wit uit Amsterdam, nr. 3 van Nederland!  

Ga jij ook een keertje kijken bij DSC 1? Voor alle wedstrijden van DSC 1 in de Korfbal League wordt er 

entree gevraagd. Bij de thuiswedstrijden van DSC 1 en 2 kunnen er naast de losse kaartverkoop ook pas-

separtouts gekocht worden. Kijk even op de site van DSC voor meer informatie over kaarten. 

Zaterdag 19 november 2016 20:00 DSC - Blauw Wit (A) 

Woensdag 30 november 2016 20:30 DSC - PKC/SWKgroep 

Zaterdag 10 december 2016 20:00 DSC - KZ/Hiltex 

Zaterdag 7 januari 2017  20:00 DSC - TOP?Quoratio 

Zaterdag 21 januari 2017 20:00 DSC - DVO/Accountor 

Zaterdag 4 februari 2017 20:00 DSC - Fortuna/Delta Logistiek 

Zaterdag 11 februari 2017 20:00 DSC - AW.DTV 

Zaterdag 25 februari 2017 20:00 DSC - DOS '46 

Zaterdag 11 maart 2017  20:00 DSC - LDODK/AH Gorredijk 



Week 46 
za 12 nov 11:00 Tilburg D2 - Klimop D1 
za 12 nov 11:00 Klimop E1 - DSV/EDN E2 
za 12 nov 12:00 Klimop C2 - Melderslo C1 
za 12 nov 13:00 De Boemerang B1 - Klimop B1 
za 12 nov 13:05 Klimop A1 - DSV/EDN A2 
zo 13 nov 10:55 DOT (O) 5 - Klimop 2 
zo 13 nov 15:45 DOT (O) 1 - Klimop 1 
 
Week 47 
za 19 nov 10:30 Lottum C1 - Klimop C2 
za 19 nov 11:00 NeCa E2 - Klimop E1 
za 19 nov 12:30 Klimroos C1 - Klimop C1 
za 19 nov 14:00 Klimop D1 - SDO (V) D1 
za 19 nov 14:35 Tuldania A1 - Klimop A1 
za 19 nov 15:00 Klimop B2 - PSV/lifovragen.nl B1 
za 19 nov 16:00 Klimop B1 - OJC '98 B1 
zo 20 nov 15:20 Klimop 1 - HKC (He) 1 
 
Week 48 
za 26 nov 12:25 OEC B1 - Klimop B2 
za 26 nov 14:00 Ready '60 D1 - Klimop D1 
za 26 nov 15:00 Ready '60 B1 - Klimop B1 
za 26 nov 15:35 SDO (V) 1 - Klimop 1 
za 26 nov 17:30 Klimop E1 - Tovido E2 
za 26 nov 18:30 Klimop C2 - Swift (V) C2 
za 26 nov 19:30 Klimop C1 - Bladella C1 
za 26 nov 20:30 Klimop A1 - Euro Girls A1 
zo 27 nov 10:00 SDO (V) 4 - Klimop 2 
 
Week 49 
za 03 dec 11:00 Vessem C1 - Klimop C1 
za 03 dec 11:30 Eyckelkorf E1 - Klimop E1 
za 03 dec 13:00 United C1 - Klimop C2 
za 03 dec 14:00 Klimop D1 - DSC D3 
za 03 dec 14:15 Rosolo A2 - Klimop A1 
za 03 dec 15:00 Klimop B2 - DKB B2 
za 03 dec 16:00 Klimop 2 - OEC 2 
zo 04 dec 11:40 Klimop 1 - Movado 1 
 
Week 50 
za 10 dec 11:00 Mariarade B1 - Klimop B1 
za 10 dec 11:00 Klimop E1 - Rooi E3 
za 10 dec 12:00 Klimop C2 - Treffers/Eendracht/ZSV C 
za 10 dec 13:00 Klimop C1 - DAKOS C2 
zo 11 dec 12:20 Klimop 1 - Juliana 1 
 
Week 51 
za 17 dec 12:15 Eymerick D1 - Klimop D1 
za 17 dec 13:00 Tilburg B2 - Klimop B1 
za 17 dec 13:00 Klimop C2 - SVOC '01 C1 
za 17 dec 14:00 Klimop C1 - DOT (V) C1 
za 17 dec 14:25 Rust Roest 6 - Klimop 2 
zo 18 dec 14:35 Steeds Hooger 1 - Klimop 1 

Week 2 
za 07 jan 13:05 Corridor E1 - Klimop E1 
za 07 jan 13:15 De Peelkorf C2 - Klimop C1 
za 07 jan 14:00 Fortuna '68 A1 - Klimop A1 
za 07 jan 17:30 Klimop B2 - SDO (V) B2 
za 07 jan 18:30 Klimop B1 - DSC B3 
zo 08 jan 15:45 Klimop 2 - DSC 7 
zo 08 jan 17:00 Klimop 1 - Zwaluwen 1 

Week 3 
za 14 jan 10:00 DSV/EDN E2 - Klimop E1 
za 14 jan 13:00 Klimop D1 - Tilburg D2 
za 14 jan 13:15 DSV/EDN A2 - Klimop A1 
za 14 jan 14:00 Klimop B1 - De Boemerang B1 
za 14 jan 16:10 Melderslo C1 - Klimop C2 
zo 15 jan 09:30 Klimop 2 - DOT (O) 5 
zo 15 jan 10:50 Klimop 1 - DOT (O) 1 
 
Week 4 
za 21 jan 10:00 SDO (V) D1 - Klimop D1 
za 21 jan 11:00 Klimop E1 - NeCa E2 
za 21 jan 12:00 PSV/lifovragen.nl B1 - Klimop B2 
za 21 jan 12:00 Klimop C2 - Lottum C1 
za 21 jan 13:00 Klimop C1 - Klimroos C1 
za 21 jan 14:00 Klimop A1 - Tuldania A1 
za 21 jan 17:40 OJC '98 B1 - Klimop B1 
zo 22 jan 15:20 HKC (He) 1 - Klimop 1 
 
Week 5 
za 28 jan 10:00 Tovido E2 - Klimop E1 
za 28 jan 11:00 Swift (V) C2 - Klimop C2 
za 28 jan 12:00 Bladella C1 - Klimop C1 
za 28 jan 13:00 Klimop D1 - Ready '60 D1 
za 28 jan 13:15 Euro Girls A1 - Klimop A1 
za 28 jan 14:00 Klimop B2 - OEC B1 
za 28 jan 15:00 Klimop B1 - Ready '60 B1 
za 28 jan 16:05 Klimop 1 - SDO (V) 1 
zo 29 jan 15:45 Klimop 2 - SDO (V) 4 
 
Week 6 
za 04 feb 10:00 DSC D3 - Klimop D1 
za 04 feb 10:20 DKB B2 - Klimop B2 
za 04 feb 12:20 OEC 2 - Klimop 2 
za 04 feb 16:30 Klimop E1 - Eyckelkorf E1 
za 04 feb 17:30 Klimop C2 - United C1 
za 04 feb 18:30 Klimop C1 - Vessem C1 
za 04 feb 19:30 Klimop A1 - Rosolo A2 
zo 05 feb 15:30 Movado 1 - Klimop 1 
 
 
 

Programma 



COURANT 
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 

Week 7 
za 11 feb 12:00 Treffers/Eendracht/ZSV C -Klimop C2 
za 11 feb 12:00 Rooi E3 - Klimop E1 
za 11 feb 14:00 DAKOS C2 - Klimop C1 
za 11 feb 15:00 Klimop B1 - Mariarade B1 
zo 12 feb 14:30 Juliana 1 - Klimop 1 
 
Week 8 
za 18 feb 12:00 DOT (V) C1 - Klimop C1 
za 18 feb 14:45 SVOC '01 C1 - Klimop C2 
za 18 feb 17:30 Klimop D1 - Eymerick D1 
za 18 feb 19:30 Klimop B1 - Tilburg B2 
za 18 feb 20:30 Klimop 2 - Rust Roest 6 
zo 19 feb 13:35 Klimop 1 - Steeds Hooger 1 
 
Week 10 
za 04 mrt 09:30 Klimop E1 - Corridor E1 
za 04 mrt 10:30 Klimop C1 - De Peelkorf C2 
za 04 mrt 11:30 Klimop A1 - Fortuna '68 A1 
 
Week 11 
za 11 mrt 12:00 SDO (V) B2 - Klimop B2 
za 11 mrt 16:00 DSC B3 - Klimop B1 
zo 12 mrt 12:30 DSC 7 - Klimop 2 

Wist je dat…? 

Programma 

… Vanaf dit seizoen Marco van Bree de kartrekker van de accommodatie commissie is? Mocht je vragen hebben of 
zou je aan handje willen meehelpen, dan kun je een mailtje sturen naar accommodatie@kv-klimop.nl 
 
… Er verschillende kinderen twee dagen hebben helpen met het verkopen van speculaas? 
 
… We in de top tien zijn geëindigd met de Rabo Clubkas Campagne? We willen iedereen bedanken voor het stem-
men op onze vereniging. 
 
… We een nieuwe lichtmast hebben op het veld, maar deze het nog niet doet door een probleempje met de beka-
beling? 
 
… We met Pinksteren ons jubileum vieren en er veel leuke activiteiten op de agenda staan? 
 
… Het eerst KlimOpen van 2016 werd gewonnen door Ruud Raijmakers? En dit zijn derde keer was dat hij het Klim-
Open toernooi won? 
 
… Klimop 1 in de veldcompetitie al 118 doelpunten heeft gemaakt, en er maar 3 andere ploegen in de poule meer 
doelpunten hebben gemaakt? 
 
… Er op zondag 30 oktober met 25 Klimoppers naar de EK finale werd gekeken in de kantine? 


