
Het nieuwe korfbalseizoen is weer begonnen en natuurlijk hebben we er allemaal 
super veel zin in! Jullie weer even wennen aan het korfballen en super veel 
doelpunten scoren  en wij als het courant-team weer even wennen met het maken 
van de courant. We gaan er dit jaar weer met veel enthousiasme tegenaan en we 
hopen dat we dit seizoen ook weer veel kampioenen 
mogen feliciteren! 

Groetjes, 

Het courant-team (Laura & Karel) 

Beste Klimoppers,  September 2017 Jaargang 5, nummer 1 
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Beste Klimoppers, 
 
De vakantie is alweer voorbij en dat betekent dat het tijd is voor de seizoensope-
ning. Tijd om weer eens lekker bij te kletsen, sportief bezig te zijn en natuurlijk Klim-
op 1 aan te moedigen langs de lijn! 
Zondag 3 September speelt Klimop 1 de eerste wedstrijd van het seizoen. Vooraf 
aan de wedstrijd zijn er spellen georganiseerd voor alle jeugdleden. Je kunt met je 
team meedoen aan deze spellen en samen gaan voor de winst! Aansluitend gaan we 
samen lunchen met een drankje (voor leden op kosten van Klimop) en is er de gele-
genheid om een mooi spandoek te maken waarmee we Klimop kunnen aanmoedi-
gen. Klinkt goed toch? 

Wij zien jullie graag tussen 11.45 en 12:00uur bij de kantine. Wij hebben er zin in! 

NB Ook aanmoedigers van de jeugd en/of Klimop 1 zijn van harte welkom. 
 
 
 

Programma: 
11:45 Aanvang Seizoensopening 

12.00 – 12.15 Warming-up met Rens 
12.15 – 13.30 Sportieve spellen 

13:30 – 14.00 Dinertime. Broodjes hamburger/ knakworst met een drankje. 
14.00 – 14.30 Spandoeken maken 

14:30 – 16.00 Wedstrijd Klimop 1 – Springfield 1 

31-8 
Informatie avond 
technisch beleid 

3-9 
seizoen opening 

6-9 
jaarvergadering 

9-9 
Kangaroe-training 

23-9 
Kangaroe-training 

7-10 
Kangaroe-training 

13-10 

Dropping (D, B en 
A jeugd) 

11-11 
Filmavond (F, E en 
D jeugd) 

20-1 
Teamavond 
(senioren +A) 

3-2 
Carnavalsdisco  

9-5 
Jeugdkamp  

9-6 
Koppelschieten + 
feestavond  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Hallo beste ouders en kinderen, 

 

De Kangoeroe Klup is speciaal voor jongens en meisjes van 3 tot 6 jaar. 

Tijdens de trainingen maken de kinderen spelenderwijs kennis met (bal)sporten. Wij bewegen, doen 

spelletjes en leren ze gooien, vangen, rennen, springen en samenspelen. 

Wil jij ook mee doen of ken je iemand die mee zou willen doen? Kom dan naar het kunstgrasveld van KV 

Klimop op sportpark ‘t Root op: 

 Zaterdag 9 september 

 Zaterdag 23 september 

 Zaterdag 7 oktober 

De trainingen vinden plaats van 10.00 tot 11.00 uur. Door het invullen van het aanmeldformulier kunt u 

uw kind aanmelden voor de trainingen van de Kangoeroe Klup. De eerste drie trainingen kan uw kind gra-

tis meedoen om te kijken of het wil blijven meesporten. Tijdens de 4de training ontvangt u een aanmeld-

formulier van Klimop om uw kind aan te melden bij de vereniging. 

 

Meld je aan voor de kangoeroe klup 



Informatie seizoen 2017-2018 (jeugd en senioren) 

Jeugd 
Op dit moment vinden de laatste overleggen plaats en worden hopelijk binnenkort de laatste vacatures 
v.w.b. het kader ingevuld. Mocht je iemand kennen of 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 mogelijkhe-
den om uw steentje bij te dragen, een korfbalachtergrond is zeker geen vereiste. De teampagina’s en de 
pagina met het trainingsschema zijn weer bijgewerkt. Hier en daar nog een open plek helaas, die zullen 
bijgewerkt worden zodra er meer duidelijk is. 
 
Senioren 
De teampagina’s en de pagina met het trainingsschema zijn weer bijgewerkt. Zoals daar te zien is heb-
ben we de vacature voor trainer/coach voor Klimop 1 nog niet weten in te vullen. Zodra meer bekend 
wordt over de invulling hiervan zullen we dit bekend maken aan de senioren en op deze website. 
 
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag, 
Korfbal Technische Commissie 

27 juli, zijn Jorn en Desie van Laarhoven trotse ouders geworden van hun eerste zoon, Lars. 

Namens heel Klimop worden de kersverse ouders van harte gefeliciteerd! 

 

Jorn en Desie trotse ouders van Lars 

 
Terug van weggeweest… De prijsvraag!  
 
Hoeveel doelpunten zal Klimop 1 maken tijdens de eerste helft van de veldcompetitie?  
Maak een mooie statistische berekening, of zuig een getal uit je duim en 
geef je antwoord door via de site (//www.kv-klimop.nl/nieuws/prijsvraag/) 
 
Inzetten kan tot zaterdag 16 september 20:00.  

PRIJSVRAAG!! 

http://www.kv-klimop.nl/trainingen/
http://www.kv-klimop.nl/trainingen/
http://www.kv-klimop.nl/?p=7442&preview=true


Naam: 

Leeftijd: 

 

Team:  

 

Trainer(s) & Coach(es):  

 

 

Ik zit op korfbal omdat:  

 

 

Wat is mijn grootste wens?: 

 

 

Ik word chagrijnig van: 

 

 

Mijn meest spectaculaire doelpunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geef dit vriendenboekje door aan: 

 

 

VRIENDENBOEKJE 

Laura Kamminga en Karel Hoendervangers 

16 en 15 jaar 

A2 en A1 

Rob, Frank, Erik, Hetty & Rens 

Het een super leuke sport is, en we er hele leuke vrienden heb gemaakt! 

Prof-korfballer worden! 

Onsportieve tegenstanders 

Gescoord vanaf de middellijn in de laatste 10 seconden van de eerste helft.  

Pizza & Sushi  

Marly van Kemenade 

TIM VAN HAUWE (D1) 

Kamp! 

Voor dit gerecht kun je me wakker maken: 

Deze persoon zou ik één dag willen zijn: 

Wat vind ik de leukste activiteit bij Klimop?: 



Jaarvergadering 2016-2017 

Geachte leden, ouders van jeugdleden, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering voor het seizoen 2016 – 2017. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 6 
september 2017 in de kantine aan de Beatrixlaan. 
 
Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken ter inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten. 
 
Agenda: 

Opening door de voorzitter 
Vaststellen van de agenda 
Notulen vorige jaarvergadering seizoen 2015-2016 
Diverse jaarverslagen 

Jaarverslag Accommodatiecommissie 
Jaarverslag Activiteitencommissie 
Jaarverslag Korfbal Technische Commissie (KTC) 
Jaarverslag Promotie- en fondsenwervingscommissie 
Jaarverslag Uitvoerende Administratie 
Jaarverslag Bestuur 

Presentatie financiën  
Voorstel contributie seizoen 2017-2018 
Verslag Kascontrole-commissie 
Bestuursverkiezing 
Rondvraag 
Afsluiting 

Wij hopen op uw komst. Afmelden voor deze vergadering kan door middel van een mail aan bestuur@kv
-klimop.nl. 

Heb jij een mee gedaan met een activiteit? Schrijf daar dan een stukje over, en verdien er een snoepzak 
mee! 
 
Het stukje mag overal over gaan, bijvoorbeeld: 

 Een spannende wedstrijd 

 De gezellige terugweg in de auto 

 De spelletjes tijdens de seizoensopening 

 De training en de grapjes van de trainer. 
 
Maak het zo gek als je zelf wil en verdien een snoepzak! 
 
 Je kunt je stukje insturen naar peelkorf@kv-klimop.nl.  
Lever het stukje aan vóór 1 november, en wie weet vind je 
jouw stukje terug in de nieuwe Courant! 

Schrijf een stukje en win een snoepzak! 



Puzzelpagina 

Rebus 

 



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 

Programma 

Week 36 
za 02 sep 10:00 Klimop B2 - Flamingo's (M) B2  
za 02 sep 10:00 Klimop E2 - DOT (V) E1  
za 02 sep 10:45 Ready '60 D1 - Klimop D1  
za 02 sep 11:15 Klimop E1 - Arcades E1  
za 02 sep 11:15 Klimop D2 - Arcades D3  
za 02 sep 11:30 Klimop B1 - DES (V) B1  
za 02 sep 12:30 Eymerick A1 - Klimop A1  
za 02 sep 13:00 Klimop A2 - Lottum A1  
zo 03 sep 14:30 Klimop 1 - Springfield 1  
 
Week 37 
di 05 sep 20:00 NKV MW1 - Klimop MW1  
za 09 sep 10:15 Klimop D1 - NKV D2  
za 09 sep 10:30 Klimop A1 - Mariarade A1  
za 09 sep 11:00 Korloo D2 - Klimop D2  
zo 10 sep 14:30 Movado 1 - Klimop 1  
 
Week 38 
di 12 sep 20:00 Klimop MW1 - OJC '98 MW1  
za 16 sep 10:00 MKV D1 - Klimop D2  
za 16 sep 10:00 Swift (V) E1 - Klimop E1  
za 16 sep 10:30 SDO (V) D1 - Klimop D1  
za 16 sep 11:00 Kraanvogels B1 - Klimop B2  
za 16 sep 11:15 De Peelkorf B2 - Klimop B1  
za 16 sep 11:45 Rosolo E3 - Klimop E2  
za 16 sep 12:15 Ready '60 A1 - Klimop A1  
za 16 sep 13:30 Gazelle A1 - Klimop A2  
zo 17 sep 14:30 Klimop 1 - PSV/lifovragen.nl 1  
 
Week 39 
di 19 sep 20:00 Klimop MW1 - Eymerick MW1  
za 23 sep 09:30 Klimop B2 - Merselo B1  
za 23 sep 09:30 Klimop E2 - DAKOS E4  
za 23 sep 10:00 Klimop D2 - MKV D1  
za 23 sep 10:45 Klimop E1 - ODC E1  
za 23 sep 11:00 Klimop A2 - Arcades A2  
za 23 sep 12:00 Klimop D1 - SDO (V) D1  
za 23 sep 12:45 Klimop B1 - Melderslo B1  
za 23 sep 13:00 Klimop A1 - Ready '60 A1  
zo 24 sep 14:30 Keep Fit '70 1 - Klimop 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 40 
wo 27 sep 20:00 Eymerick MW1 - Klimop MW1 
za 30 sep 09:15 Arcades E2 - Klimop E2  
za 30 sep 10:00 Arcades D3 - Klimop D2  
za 30 sep 10:15 Klimop D1 - Ready '60 D1  
za 30 sep 10:30 Klimop A1 - Eymerick A1  
za 30 sep 11:00 DAKOS E2 - Klimop E1  
za 30 sep 12:15 DAKOS B2 - Klimop B2  
za 30 sep 13:00 Oxalis A2 - Klimop A2  
za 30 sep 14:00 Oranje Wit (L) B1 - Klimop B1  
zo 01 okt 14:30 Dordrecht 1 - Klimop 1  
 

Week 41 
di 03 okt 20:00 Klimop MW1 - NKV MW1  
za 07 okt 09:30 Klimop B2 - Arcades B1  
za 07 okt 09:30 NKV D2 - Klimop D1  
za 07 okt 10:00 Klimop E1 - Melderslo E1  
za 07 okt 11:00 Klimop B1 - ODC B1  
za 07 okt 11:30 Klimop D2 - Korloo D2  
za 07 okt 11:30 Mariarade A1 - Klimop A1  
za 07 okt 12:30 Klimop A2 - DAKOS A2  
zo 08 okt 14:30 Klimop 1 - Ten Donck 1  
 
Week 42 
di 10 okt 20:15 OJC '98 MW1 - Klimop MW1  
za 14 okt 10:00 De Peelkorf E1 - Klimop E1  
za 14 okt 10:00 MKV E1 - Klimop E2  
za 14 okt 11:30 MKV A1 - Klimop A2  
za 14 okt 11:30 DOT (V) B1 - Klimop B1  
za 14 okt 13:00 Roka B1 - Klimop B2  
zo 15 okt 14:30 Ready '60 1 - Klimop 1  


