
Het nieuwe jaar is weer begonnen en kerstmis is ook al weer voorbij. We hopen dat 
jullie fijne dagen hebben gehad, lekker hebben gegeten en natuurlijk veilig mooi 
vuurwerk hebben afgestoken. Hopelijk kunnen jullie nog steeds goed trainen met 
jullie buiken vol van de oliebollen. Dit jaar gaan we zeker weer proberen zo’n goede 
uitslagen te halen met de wedstrijden als 
vorig jaar! We wensen iedereen een heel 
erg fijn en gelukkig 2017.  

Het klimop courant team  
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Het binnen-seizoen 

COURANT 

Kalender 
 

 Het binnen seizoen gaat tot nu toe echt geweldig. We zien dat de uitslagen van 
de wedstrijden steeds hoger zijn en dat elk team steeds meer wend aan de zaal. 
Dit is natuurlijk altijd weer even anders dan buiten.  We wensen daarom ieder-
een ook nog even extra succes met alle binnen-wedstrijden.   

 
Gedurende deze zaalcompetitie zullen de thuiswedstrijden 

van Klimop 1 in de Schop voorzien zijn van een Pupil van de 

Week. Deze pupil – afkomstig uit onze pupillen D, E of F – 

mag van dichtbij meemaken hoe het vaandelteam van Klim-

op zich voorbereidt op een wedstrijd, mag vervolgens de 

wedstrijdbal overhandigen aan de scheidsrechter en plaats-

nemen op de reservebank van Klimop. Dit alles wordt bege-

leid door Merel Moors, stagiaire MBO Sport en Bewegen. 

In de rust van de wedstrijd mag de pupil gedurende 3 minu-
ten doorloopballen nemen. Hiervan wordt de score bijgehou-
den en de winnaar krijgt aan het einde van zaalcompetitie … 
Ja dat blijft nog even een verrassing. Als Pupil van de Week 
krijg je in elk geval een mooi sportshirt met daarop dat je 
Pupil van de Week bent, een oorkonde en een snoepzak. 
 
Afgelopen twee keer zijn  Lindy Adriaans en Fleur van Bree 
geweest, ze hadden allebei een geweldig score! 

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  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Pupil van de week bij thuiswedstrijden klimop 1 



Het bestuur van KV Klimop maakt elk jaar een kaderbrief. In deze notitie worden missie, visie en speer-

punten vastgelegd voor de vereniging. Daarmee wordt richting gegeven aan de acties van het bestuur en 

de afzonderlijke commissies. Deze kaderbrief is weer geactu-

aliseerd voor het seizoen 2016-2017 en natuurlijk terug te 

vinden op de site van Klimop. Zie hiervoor de tab VERENI-

GING en daarna INFORMATIE. 

Heb je vragen hierover, aarzel dan niet een van de bestuurs-
leden aan te spreken of stuur een mail naar bestuur@kv-
klimop.nl 

Bestuur KV Klimop 

Kaderbrief KV Klimop 2016-2017 

Nieuwe aanwinst klimop 

Sinds kort hebben wij  bij klimop een nieuwe aanwinst. Zij is 17 jaar en haar naam is Merel Moors. 
Ze doet voor haar school, het Summa College Sport en Bewegen, een stage bij KV klimop. Dit doet ze 
door te helpen en te observeren bij trainingen van de D1. Ze is ook heel erg vaak aanwezig bij de wed-
strijden van de D1 Ze is ook de bedenker van het idee ‘’pupil van de week’’. Dit doet ze met heel erg veel 
plezier, hier een klein interview met de enige echte  Merel Moors: 
 
Waarom klimop als stage plek? 
Omdat ik toen ik jong was ook in de winterstop steeds even deed korfballen en ik vond dat altijd heel erg 
leuk en gezellig. Heel mijn familie heeft ook altijd gekorfbald, dus dat was gewoon een handige stageplek. 
Korfbal is ook gewoon een hele leuke sport! 
 
Wat vind je van de stage die je doet? 
Ik vind het een hele leuke gezellige stage, omdat ik met hele leuke en gezellige mensen training mag ge-
ven. Ik vind het team is ook heel erg leuk en gezellig. Wat ik vooral heel erg leuk vind aan de stage is dat 
het steeds iets anders is wat ik mag doen. Op dinsdag moet ik vooral de training observeren en op don-
derdag mag ik ook echt meehelpen met training geven. In het weekend heb ik dan natuurlijk nog pupil 
van de week wat ook heel erg leuk is! 
 
Nu wat meer persoonlijke vragen: 
Wat is je lievelingseten? 
Lasagne 
 
Wie is je idool? 
Karel Hoendervangers ;), nee grapje ik heb niet echt een 
idool. 
 
Wat voor muziek luister je? 
Vooral top 40 
 
Waar werk je? 
Ik heb eerst bij de Bakker Bart gewerkt, maar ik vond dat 
niet meer zo leuk. Dus nu werk ik bij Snackbar ‘t Stuupke in 
Asten 
 
Wat vind je van je school? 
Ik vind het een hele leuke school, omdat je altijd sportief bezig bent. Soms is het wel heel zwaar, omdat 
de sport die je moet doen meestal heel intensief is. 
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Media sponsoren 

Nieuwe kledinglijn klimop bekend! 

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 sportwinkel “Bij 
Willem”. De huidige kledinglijn wijkt niet veel af van de 
nieuwe kledinglijn. De nieuwe kledinglijn is namelijk een 
vervolg op de oude. 
  
Voor degene die niet meer kunnen wachten kun je dus 
vanaf nu terecht voor de huidige kledinglijn Bij Willem. 
Daarnaast kun je “Bij Willem” ook broekjes en rokjes ha-
len, die passen in de kledinglijn van Klimop. Mochten er 
nog vragen zijn, dan kun je terecht bij de kledingcommis-
sie: kledingcommissie@kv-klimop.nl.  

Je rommel opruimen, da’s heel normaal! 

De laatste weken hebben we gemerkt dat er veel lege plastic flesjes en snoep-

papiertjes rondslingeren op én rond het kunstgrasveld. Daarom aan ieder-

een het verzoek om je rommel weg te gooien in daarvoor bestemde prullenbak-

ken in de kantine. 

Na de wedstrijd ruim je niet alleen de korven op, maar kijk ook nog even achter-

om en neem het rondslingerende afval mee naar de kantine om het daar weg te 

gooien. 

Met medewerking van iedereen blijft onze buitenaccommodatie schoon! 



Puzzelpagina 

Rebus 

Woordzoeker 



VACATURES: Scheidsrechters-(coördinator) / jeugdwedstrijdleiders 

VACATURE Scheidsrechtercoördinator 

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

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

men. Als scheidsrechter coördinator 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 scheidsrechters cursus 

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. 

Quiznight  

Zaterdag 5 november was de  quiznight voor de C, B en de A teams. In totaal deden er  5 teams mee,  

met per groepje ongeveer 4 à 5 klimoppers. Het was een gezellige avond en 

we hebben allemaal veel gelachen.  Er waren veel vragen over verschillende  

onderwerpen, sommige waren makkelijk, maar er waren ook wel moeilijke 

vragen. De leukste ronde vond ik de  muziek ronde, hierbij moesten we lied-

jes raden door heel erg goed naar de muziek te luisteren. We kregen ook per 

groepje 1 consumptie  voor wat snacks. Er was ook thee of ranja. Uiteindelijk 

heeft mijn groepje de quiz gewonnen en n u mogen we met heel ons groepje 

gaan bowlen. Het was echt een mega leuke quiz en ik hoop dat ze dit volgend 

jaar weer organiseren, zodat we nog een keer winnen! 

Groetjes Laura 



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 16:30 Klimop D1 - Rust Roest D2 
za 07 jan 17:30 Klimop B2 - SDO (V) B2 
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 
za 14 jan ??:?? DOS F1 - Klimop F1 
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 11:00 Klimop F1 - DOS F1 
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 10:45 Euro Girls A1 - Klimop A1 
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 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 16:30 Klimop F1 - Treffers F1 
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 
 
 
 

Week 7 
za 11 feb 09:30 DAKOS F1 - Klimop F1 
za 11 feb 12:00 De Treffers C - Klimop C2 
za 11 feb 12:00 Rooi E3 - Klimop E1 
za 11 feb 14:00 Klimop A1 - Euro Girls A1 
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 18:30 Klimop B2 - Rust Roest B2 
za 18 feb 19:30 Klimop B1 - Tilburg B2 
za 18 feb 20:30 Klimop 2 - Rust Roest 6 
za 18 feb ??:?? DOT F1 - Klimop F1 
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 
za 04 mrt ??:?? Eendracht F1 - Klimop F1 
 
Week 11 
za 11 mrt 11:10 Rust Roest D2 - Klimop D1 
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 
zo 12 mrt 15:50 Zwaluwen 1 - Klimop 1 
 
Week 12 
za 18 mrt 11:00 Klimop B1 - DSC B3 

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 

Wist je dat…? 

Jubileum 

… Tijdens een bestuursvergadering de vergadering altijd wordt geopend met “attentie attentie”? ... 
 
… De heg komend seizoen flink gesnoeid gaat worden zodat omstanders ook kunnen zien wat zich achter de hoge 
heg bevindt?... 
 
… De korfbalfinale gespeeld wordt op 8 april in de Ziggodome i.p.v. in Ahoy?… 
 
… De rommelmarktcommissie dit jaar de vrijwilligersavond organiseert en druk bezig is met de voorbereidingen? 
 
… Martin en Irene Driessen op 23 december trotse ouders zijn geworden van hun tweede zoontje Jurre?... 
 
… De F1, E1, C1 en B2 kans maken om kampioen te worden in de zaal?... 

20 mei bestaat Klimop 70 jaar en dit gaan we vieren met een groots feestweekend. In het weekend van 3 en 4 juni 
zullen we met z’n allen vieren dat we al 70 jaar bestaan.  
 
Gedurende dit weekend zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. Het precieze program-
ma volgt zo snel mogelijk via de website. Om alvast een paar hints te geven komt er een avond voor de kids, een 
feestavond voor de volwassenen, een reünie, verschillende sportieve activiteiten, een fietstocht, proeverij, BBQ en 
nog veel meer. 
 
Zorg dus alvast dat je het (pinkster)weekend vrij houdt, houd de site goed in de gaten en voor vragen kun je altijd 
bij een van ons terecht. 
 
Tot dan. 
 
De jubileumcommissie, 
 
Marly van Kemenade 
Mariëtte Berkers 
Erik Swinkels 
Jorn van Laarhoven  

Op zaterdag 21 januari mag Klimop D1 oplopen als team van 
de week met de tegenstanders (DVO) van DSC 1. We zouden 
het heel erg leuk vinden als er veel Klimoppers mee komen 
kijken naar deze wedstrijd.  
 
De wedstrijd begint om 20.00 in de Vijfkamp in Eindhoven. 
 
Losse kaartjes kosten € 6,- vanaf 17 jaar.  
Jeugd tot 12 jaar krijgt gratis toegang.  
Jeugd van 12 t/m 16 jaar betaalt voor een los kaartje € 3,-  

Klimop D1 team van de week bij DSC 1 op 21 januari 


