
Hallo allemaal,  

Zoals jullie zien is hier de 

eerste editie van de 

‘nieuwsbrief’. We zullen 

jullie hierin op de hoogte 

houden van de laatste 

nieuwtjes, veranderingen en 

ledeninformatie.  

De ‘nieuwsbrief’ is geen 

brief die op een vast 

moment in het jaar komt. 

Wanneer er leuke 

activiteiten hebben 

plaatsgevonden komt dit in 

de nieuwsbrief.  

Als jullie leuke foto’s of 

verhalen hebben van 

activiteiten die bij Klimop 

hebben plaatsgevonden 

kunnen jullie deze opsturen 

naar: 

peelkorf@kv-klimop.nl 

 

 

 

 

Nieuwe naam 

Wij zijn nog op zoek naar 

een nieuwe naam voor de 

‘nieuwsbrief’. We vinden het  

leuk om een goede naam te 

hebben zodat deze helemaal 

past bij de club. Ben jij het 

creatieve brein van onze 

club met geweldige ideeën 

voor een goede naam?! 

Stuur deze dan op naar: 

peelkorf@kv-klimop.nl 

De origineelste/leukste 

naam wordt beloond met 

een prijsje! 

Introductie ‘Nieuwsbrief’ 

Pupillentoernooi 

Op zaterdag 16 februari 

vond het 2e 

pupillentoernooi in sporthal 

de Schop plaats. 

Klimop nam deel met een 

aantal ’nieuwe’ teams, zo 

speelde de E3 hun eerste 

wedstrijden en werden de  

D-teams versterkt door een 

aantal fanatieke jongens. 

Een paar van onze leden 

hebben een verslagje 

gemaakt over die dag. Met 

trots presenteren wij ze dan 

ook: 

 
 

Verslag van Megan - E1 
 
We hebben 5 wedstrijden 
gekorfbald, we hebben 3 
wedstrijden gewonnen en 1 
wedstrijd verloren en 1 
wedstrijd gelijk gespeeld. 
We zijn derde geworden en 
kregen een mooie beker. 
Ook hebben we strafworpen 
genomen, per team 
mochten we 7 minuten 
proberen te scoren. 
Toen was de finale van de 
strafworpen en ik zat in de 
finale. Je mocht 5 keer 
schieten. 
Ik had er 5 in gegooid, dus 
ik had gewonnen en kreeg 
een mooie beker waar ik 
trots op ben! 

We hebben nog een mooie 
groepsfoto gemaakt. 
Het was een leuke dag! 
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Voor meer informatie, kijk 

op www.kv-klimop.nl 

Contact 

www.kv-klimop.nl 

www.twitter.com/
kvklimop 

www.facebook.com/
klimopasten 
 
info@kv-klimop.nl 
 
 
Ideeën voor de 
‘nieuwsbrief’? 

 
peelkorf@kv-klimop.nl 
 



Naam:  Yvonne van den Einden 

Leeftijd:  23 jaar 

Verjaardag:  16 augustus 

Team:  Klimop 2 

Trainers:  Bart van Mierlo en Jan 

Wielink 

Geef zelf training aan: Klimop E1 

Moeilijkste tegenstanders:  ? 

Hobby’s:  korfballen, winkelen 

Verliefd:  een beetje ;) 

Lievelingsdier:  leeuwen 

Verder wil ik nog kwijt:  Na 

ongeveer 3 jaar weg te zijn 

geweest ben ik blij weer terug te 

zijn bij Klimop. 

Ik geef de iPen door aan: 

Guusje Janssen - D2 

Weer terug van weggeweest: de 

leukste rubriek van de club! Uiteraard 

hebben we deze in een nieuw jasje 

gestoken en helemaal gemoderniseerd. 

In iedere uitgave van de ‘Nieuwsbrief’ 

zal er op de laatste pagina ‘de iPen’ te 

vinden zijn. 

Er is telkens een ander lid van Klimop 

aan het woord. De iPen wordt 

onderling aan elkaar doorgegeven. 

Wanneer jij de gelukkige bent, kun je 

onderstaande vragen beantwoorden 

(eigen ideeën zijn altijd welkom!) en 

opsturen naar peelkorf@kv-klimop.nl 

De primeur is aan Yvonne van den 

Einden, voor sommigen misschien een 

nieuw gezicht binnen de club: 

 

 

 

 

iPen 

Er deden ook allemaal jongens 
mee die op voetbal zaten, dus ze 
hebben een paar keer getraind 
voor het toernooi. Met ons team 
stonden wij 2e. 
De jongens die op voetbal zitten 
hadden het heel goed gedaan en 
degenen die op korfbal zitten 
hebben het natuurlijk ook heel 
goed gedaan. 
Ik kreeg de beker want ik had hem 
gewonnen met loten. 
 
 

Verslag van Melissa, Femke en 
Maud - D2 
 
Zaterdag 16 februari was er een 
korfbaltoernooi van Klimop. 
We werden in verschillende teams 
ingedeeld. 
Alle D-tjes en een paar van de C 
werden door elkaar gehusseld. 
Het waren niet alleen kinderen van 
Klimop maar ook jongens, want 
het was een gemengd toernooi. 
We moesten ook tegen andere 
clubs. 
Er was ook een wedstrijd over 
welke club de meeste strafworpen 
kon maken, wie van je team de 
meeste strafworpen heeft 
gescoord, die kon nog een beker 
winnen. 
Het was heel erg leuk maar ook 
erg moeilijk, want er waren best 
goede teams bij!  
  
 
Verslag van Karel - D1 
 
Hallo ik ben Karel 
Hoendervangers, 
Zaterdag 16 februari 2013 was er 
een korfbal toernooi van Klimop, 
het was heel leuk geweest. 


