
De vakantie is voorbij, tijd om de korfbalschoenen weer uit de kast te trekken en 
richting het korfbalveld te fietsen om lekker te gaan korfballen! Dit seizoen wordt de 
nieuwsbrief verzorgd door twee nieuwe schrijvers, weet jij al wie het zijn?. De 
nieuwsbrief zal rondgestuurd worden per mail, maar er zullen ook nog enkele 
exemplaren in de kantine liggen om mee te nemen naar huis. Dus houd iedere twee 
maanden je mailbox goed in de gaten om up-to-date te blijven over alles wat bij 
Klimop gebeurd. Veel lees plezier! Mocht je zelf nog leuke verhalen hebben of andere 
ideeën, stuur ze dan naar peelkorf@kv-klimop.nl.  
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COURANT 

Kalender 
 

2 sep Oefenwedstrijd 

ready ‘60 1— 

klimop 1 

4 sep Seizoensopening 
2016/2017 

14 sep Jaarvergadering 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

En dan nu, wie zijn de nieuwe schrijvers van 
de klimop courant?? Deze dame zit in de A1 
en is 15 jaar oud, ik heb het natuurlijk over 
Laura Kamminga! Hoi, ik ben Laura. Ik zit al 
bijna 10 jaar op korfbal. Sinds dit jaar geef ik 
ook officieel training aan de F1. Mijn hobby’s 
zijn shoppen en afspreken met vriendinnen. 
 
En natuurlijk hebben we ook nog een andere 
schrijver. Hij zit in de B1 en is 14 jaar oud. Dit 
is natuurlijk Karel Hoendervangers. Hallo, ik 
ben Karel. Ik zit nu al bijna 7 jaar op korfbal. 
Net zoals Laura geef ik dit jaar voor het eerst 
officieel training aan de D1 samen met Gert  
jan. Mijn hobby’s zijn: toneel en computeren.  
 
Wij vinden het super leuk dat wij de klimop 
courant dit jaar mogen schrijven onder bege-
leiding van Marly van Kemenade. Hopelijk 
gaan jullie de couranten die wij schrijven met 
plezier lezen. 
 
Groetjes Laura en Karel Dit is Marly op haar best, lekker op     

vakantie in Italië 

Dit zijn wij op ons best, lekker 
wazig... 

mailto:peelkorf@kv-klimop.nl


 
 

Het nieuwe seizoen is zoals jullie weten weer begonnen. Natuurlijk hebben we er allemaal weer zin in om 
terug te gaan naar ons oude vertrouwde lekkere kunstgrasveld. We mogen heel erg blij zijn met wat we 
hebben bereikt in het vorige seizoen, met namen op het veld. We hadden wel 8 teams die kampioen zijn 
geworden. Dit seizoen is er ook een nieuwe trainer en coach bijgekomen voor klimop 1, waarschijnlijk 
heb je al van hem gehoord of heb je hem zelfs al een keer zien lopen. Wie dit is komt zo nog ter sprake. 
Dit seizoen is er iets nieuws bij gekomen wat klimop al eventjes niet meer heeft gehad: een A-team. We 
zijn hier natuurlijk heel erg blij mee. Er zijn nu bij de aspiranten 2 gemengde teams: de B1 en de B2.  

Het nieuwe seizoen is weer begonnen 

 

En alweer: even voorstellen... 

Ferry visser, de nieuwe hoofdcoach en trainer van klimop 1. Ferry is 45 jaar en vervangt Jorn van Laarho-
ven. Jorn wist Klimop 1 helemaal naar de tweede klasse te brengen en Ferry neemt nu het stokje over om 
Klimop 1 nog hoger te krijgen. Nu een beetje meer over Ferry zelf. Ferry woont in Eindhoven en speelde 
zelf dertig jaar bij PSV. Hierna heeft Ferry zijn trainersdiploma’s gehaald en was hij jeugdcoördinator en 
trainer/coach bij de KNKV. Daarna werd hij hoofdcoach bij Melmac en Klimroos en nu natuurlijk bij Klim-
op.  
 

 Klimop jubileum 
70 jaar 

              In het weekend van 2 t/m 4 juni 
Houd je pinksterweekend dus alvast vrij! 

In dit weekend zullen er                                
activiteiten zijn voor kinderen.  

Activiteiten en een feestavond voor 
de volwassenen 

Een BBQ, een fietstocht, een 
proeverij en nog veel meer! 



De kantine in een nieuw jasje  
 
Deze week hebben een aantal Klimoppers de kantine helemaal wit geverfd, hier heeft veel werk en tijd in gezeten. 
Daarom zijn er zoveel vrijwilligers nodig bij klimop. Wij willen daarom de vrijwilligers hierbij hartelijk bedanken. 
De make-over is nog niet klaar. Ga jij de verschillen zien de komende tijd? 
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Puzzelpagina 

Zoek alle  woorden in deze woordzoeker die iets te maken hebben met klimop en dit nummer van de cou-
rant, veel succes!! 

En hier hebben we ook nog een leuke rebus om op te lossen, ook hierbij veel succes!! 



De vakantie is bijna ten einde en ook het korfbalseizoen staat alweer voor de deur. Op zaterdag 10 sep-
tember spelen de jeugdteams hun eerste wedstrijd. 
Om het korfbalseizoen samen goed te beginnen en om iedereen gelegenheid te geven om wat bij te klet-
sen nodige we iedereen uit voor de seizoensopening, seizoen 2016/2017. 
 

Zondag 4 september, 11:30uur 
 
Klimop 1 speelt dit seizoen in de 2e klasse en heeft een nieuwe coach (Ferry Visser). Deze coach wil zich-
zelf ook graag aan alle jeugdleden voorstellen. Dat doet hij van 11:30 tot 13:00 door het geven van 
een Clinic aan alle jeugdspelers van klimop. 
Alle ouders, broertjes en zusjes van onze jeugdleden zijn uitgenodigd om naar onze kantine te komen. Er 
zijn lekkere broodjes (frikandel/knakworst/kaas). Voor de jeugdleden van Klimop zijn deze geheel gratis. 
Niet-leden en ouders betalen €2,00. Ook is er tijdens het eten voor iedereen gratis ranja. 
Aansluitend speelt Klimop 1 haar eerste competitie wedstrijd in de tweede klasse. Dus we nodigen ieder-
een uit om Klimop aan te moedigen zodat ze een goede start kunnen maken dit seizoen. 
 
Programma: 
11:00 – Kantine open 
11:30 – 13:00 – Clinic door Ferry Visser voor alle jeugd (Coach Klimop 1) 
13:00 – Seizoensopening met broodjes en ranja 
14:30 – Start wedstrijd Klimop 1 – Zwaluwen 1 
16:00 – Einde wedstrijd 
 
Graag tot zondag 4 september! 

Seizoensopening seizoen 2016/2017 

Kledingcommissie 

Pssst, een nieuwtje, vers van de pers. Vanaf dit seizoen zal er een kleding-
commissie actief zijn. Moeder en dochter, Lizeth en Tessa van Mourik  zul-
len dit seizoen opzoek gaan naar een nieuwe kledinglijn voor Klimop. Li-
zeth heeft jaren lang bij Klimop gekorfbald. Tegenwoordig staat ze trouw 
zondag langs de lijn om Tessa aan te moedigen, tijdens de wedstrijden van 
het vaandelteam.  
Tessa en Lizeth zullen ervoor zorgen dat er binnenkort Klimop-kleding te 
koop is bij sportzaak “Bij Willem”.  Houd de site in de gaten voor meer in-
formatie. Mocht je vragen hebben over het kopen van een nieuw rokje/
broekje of trainingsjas, klop dan even aan bij Tessa of Lizeth 
(tessa_van_mourik@hotmail.com).  

Spoed-bel-service Fysiotherapie/Sportrevalidatie Ronald de Haan bij blessures  

Als je ‘s-avonds of in het weekend een blessure oploopt, bel dan 0493 697781. 
Je krijgt dan direct een ervaren (sport-)fysiotherapeut van Fysiotherapie/Sportrevalidatie Ronald de Haan 
aan de lijn, die je kan adviseren over hoe te handelen. 
Moet je koelen, rusten, naar het ziekenhuis voor een foto? Kun je afwachten of moet je juist in beweging 
blijven? 
Als je in de eerste herstelfase (dat wil zeggen de eerste dagen) na het oplopen van een blessure goed 
handelt, scheelt dit zomaar weken hersteltijd op het eind! Je verkleint de kans dat je onnodig lang en on-
nodig ernstig last houdt van een blessure. 
Deze belservice wordt gratis en vrijblijvend aangeboden door Fysiotherapie/Sportrevalidatie Ronald de 
Haan. Zij zorgen dat in principe het hele weekend en ‘s avonds door de week een ervaren (sport-)
fysiotherapeut bereikbaar is via het praktijknummer 0493 697781 voor directe telefonische diagnose en 
advisering. 
Maak van deze service gebruik! Beter vijf keer overbodig gebeld dan één keer te weinig! 
Blessure? Bel 0493 697781 



 

KV Eymerick organiseert clinic voor jeugd met Oranje! 

Op dinsdag 6 september 2016 komt het Nederlands Korfbalteam naar Heeze. Vanaf 20.00 uur wordt er 
een onderlinge wedstrijd gespeeld in sporthal De Pompenmaker in Heeze. Dit als voorbereiding op het EK 
in oktober in Dordrecht. 
De Wereldkampioenen blijven ook woensdag 7 september nog in Heeze en de Internationals gaan in de 
middag een clinic van ongeveer een uur verzorgen voor oa jeugdleden van Klimop!!! 
Dit is toch helemaal te gek! Eindelijk komt het topkorfbal naar het zuiden van het land! 
Hierbij nodigen we jullie uit om in te schrijven voor de clinic van woensdag 7 september. Je kunt je in-
schrijven op de website. Vanaf 13.30 uur start de ontvangst en vanaf 14.00 uur start van de clinic. 

Ook dit jaar organiseren we weer verschillende activiteiten zoals mijn vader/moeder/opa/oma is de bes-
te, de senioren quiz, koppelschieten, filmavond et cetera. Wil je geen enkele activiteit missen? Houd dan 
de site de komende tijd goed in de gaten.  
 
Na het succes van afgelopen jaar, zal ook dit jaar het schoolkorfbaltoernooi weer plaats vinden op ons 
eigen kunstgras. Zou je hier graag bij willen helpen, stuur dan een mailtje naar erik.swinkels@kv-
klimop.nl.  

Berichtje van de activiteitencommissie 

Moet jij dit jaar een maatschappelijke stage doen? Bij Klimop kun je verschillende dingen doen zoals hel-
pen bij het schoolkorfbaltoernooi, het helpen bij activiteiten,  verzorgen van trainingen, ondersteuning 
bieden bij de rommelmarkt et cetera. Zou jij graag je stage willen doen bij Klimop en iets willen beteke-
nen voor de vereniging? Stuur dan een mailtje  naar erik.swinkels@kv-klimop.nl of spreek hem eens aan 
tijdens de trainingen.  

Maatschappelijke stage bij Klimop 

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering voor het seizoen 2015 – 2016. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 14 
september 2016 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. 
Wij hopen op uw komst. Afmelden voor deze vergadering kan door deze email te beantwoorden. 
 
Het bestuur zal terugblikken op het afgelopen seizoen. Tevens zullen 
de resultaten van alle commissies aan bod komen. Vanzelfsprekend is 
er de gelegenheid tot vragen stellen. De exacte agenda is te vinden in 
het jaarverslag. Aansluitend aan de vergadering vindt de huldiging 
van enkele jubilarissen plaats. 
 
Klimop bestaat door en voor onze leden en juist een jaarvergadering 
is een plek om je stem te laten horen. 
Graag nodigen wij alle leden en ouders van (jeugd-)leden van harte 
uit hierbij aanwezig te zijn. 

Uitnodiging jaarvergadering 

…. De kantine tegenwoordig telefonisch bereikbaar is via 06-83512200? Deze telefoon kan ook gebruikt 
worden door scheidsrechters om het digitaal wedstrijd formulier in te vullen, mochten zij geen internet  
of smartphone hebben… 
 
…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 …. 

Wist je dat? 



Week 36 
zo 04 sep 14:30 Klimop 1 - Zwaluwen 1 
 
Week 37 
za 10 sep 09:30 Klimop C2 - BIO C1 
za 10 sep 09:30 DOS F1 - Klimop F1 
za 10 sep 10:15 Klimop D1 - De Boemerang D1 
za 10 sep 10:30 Klimop C1 - Stormvogels (L) C1 
za 10 sep 11:30 Klimop B2 - Ready '60 B1 
za 10 sep 12:45 Klimop B1 - De Boemerang B1 
za 10 sep 14:00 Klimop A1 - Spoordonkse Girls A1 
zo 11 sep 14:30 Duko 1 - Klimop 1 
 
Week 38 
di 13 sep 20:00 Klimop MW1 - TOG MW1 
za 17 sep 09:30 Klimop F1 - Treffers F1 
za 17 sep 10:30 HBSV E1 - Klimop E1 
za 17 sep 11:00 NeCa C2 - Klimop C2 
za 17 sep 11:45 Bladella C1 - Klimop C1 
za 17 sep 12:45 Klimop B2 - DSC B3 
za 17 sep 13:30 Klimop D1 - Tilburg D2 
za 17 sep 14:00 Klimop B1 - OJC '98 B1 
za 17 sep 14:45 Rosolo A3 - Klimop A1 
za 17 sep 15:30 Klimop 1 - SDO (V) 1 
 
Week 39 
di 20 sep 20:00 Klimop MW1 - TOG MW1 
za 24 sep 10:00 Klimop C2 - Spoordonkse Girls C1 
za 24 sep 10:30 Tilburg D2 - Klimop D1 
za 24 sep 11:00 Klimop C1 - SDO '99 C1 
za 24 sep 11:00 Klimop E1 - De Peelkorf E1 
za 24 sep 12:00 Klimop A1 - VVO A1 
za 24 sep 12:00 DSC B3 - Klimop B2 
za 24 sep 12:45 OJC '98 B1 - Klimop B1 
zo 25 sep 14:30 Steeds Hooger 1 - Klimop 1 
 
Week 40 
di 27 sep 20:00 Klimop MW1 - DKB MW1 
za 01 okt 09:30 Klimop F1 - DOT F1 
za 01 okt 11:15 Rosolo C2 - Klimop C2 
za 01 okt 11:30 DAKOS E1 - Klimop E1 
za 01 okt 11:45 Klimop B2 - DKB B2 
za 01 okt 12:30 Klimop D1 - PSV D1 
za 01 okt 13:00 Klimop B1 - Tilburg B2 
za 01 okt 13:00 Vessem C1 - Klimop C1 
zo 02 okt 14:30 Klimop 1 - Zwart Wit (D) 1 
 
 
 
 

Week 41 
za 08 okt 09:30 Eendracht F1 - Klimop F1 
za 08 okt 11:15 De Boemerang D1 - Klimop D1 
za 08 okt 11:30 Ready '60 B1 - Klimop B2 
za 08 okt 11:30 DSV/EDN C1 - Klimop C2 
za 08 okt 12:30 Rosolo C3 - Klimop C1 
za 08 okt 13:00 DSV/EDN A2 - Klimop A1 
za 08 okt 14:00 De Boemerang B1 - Klimop B1 
za 08 okt 15:00 United E1 - Klimop E1 
za 08 okt 15:30 Klimop 1 - Regio '72 1 
 
Week 42 
di 11 okt 20:00 Klimop MW1 - OJC '98 MW1 
za 15 okt 09:30 Klimop F1 - DAKOS F1 
za 15 okt 10:00 DKB B2 - Klimop B2 
za 15 okt 10:00 PSV D1 - Klimop D1 
za 15 okt 10:30 Klimop C2 - VVO C1 
za 15 okt 10:45 Klimop E1 - Swift (V) E2 
za 15 okt 11:00 Tilburg B2 - Klimop B1 
za 15 okt 11:30 Klimop C1 - Klimroos C1 
za 15 okt 12:30 Klimop A1 - Tuldania A1 
zo 16 okt 14:30 DOT (O) 1 - Klimop 1 
 
Week 43 
di 18 okt 20:00 Melmac MW1 - Klimop MW1 
 
Week 44 
di 25 okt 20:00 PSV/lifovragen.nl MW1 - Klimop MW1 
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