
Alweer een nieuw Courantje ligt er voor jullie klaar.  We zijn nu alweer in volle gang 
binnen aan het trainen, het duurt altijd weer even voordat we helemaal gewend zijn 
aan de harde vloer van de zaal. Maar wij vertrouwen er op dat we dit zaalseizoen 
weer gaan knallen en ook veel kampioenen 
krijgen!  

Groetjes het Courant-Team 

Laura & Karel 
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Kampioenen! 

COURANT 

Kalender 
 

 

 

 
Ook dit veld-seizoen hadden we weer een aantal kampioenen. De D2, D1 en de A1. 
We willen namens heel Klimop deze teams van harte feliciteren met deze geweldige 
prestatie! 
 

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

16-1 
Ledenvergadering 

20-1 
Teamavond 
(senioren +A) 

3-2 
Carnavalsdisco  

10-3 
NL Doet 

9-5 
Jeugdkamp  

9-6 
Koppelschieten + 
feestavond  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Beste leden, 

De hartstichting is onlangs een actie gestart voor een rookvrij sportterrein. Het bestuur van Klimop vindt 

het belangrijk om als sportvereniging het goede voorbeeld te geven aan kinderen. 

Wat velen van jullie waarschijnlijk niet weten is dat iedere week honderden kinderen verslaafd raken aan 

roken. Zien roken, doet roken ofwel als kinderen anderen zien roken dan lijkt dat normaal en misschien 

wel aantrekkelijk. 

Onze kantine is natuurlijk al jaren rookvrij, dit willen we proberen door te trekken naar het sportterrein/

sportveld. Hoe willen we dat doen? 

De asbak hangt nu nog langs de toegangsdeuren van de kantine, die zullen we gaan verplaatsen naar de 

zijkant van onze accommodatie bij het kleedlokaal van de scheidsrechter. 

Ook willen we u vragen om tijdens de jeugdwedstrijden (die worden voornamelijk ’s-Morgens gespeeld) 

niet te roken. 

Laten we als sportvereniging het goede voorbeeld geven, en laten we er samen alles 

aan doen om ons sportterrein rookvrij te maken. 

Een rookvrij sportterrein zet onze vereniging sportief op de kaart! 

Mochten er vragen zijn over het rookvrije sportterrein spreek dan een keer een van de bestuursleden 

aan, wij staan jullie graag te woord. 

Bestuur KV Klimop. 

Rookvrije korfbalclub 

In week 47 van 20 t/m 25 november krijgen alle leden van KV Klimop tegen inlevering van de voucher 

25% korting op hun aankopen bij Shoeby Asten..!! Een fijn cadeautje voor de kerst en sinterklaas! De 

voucher zal binnenkort uitgedeeld worden tijdens trainingen.  

 

Mocht je niet aanwezig zijn op trainingen, maar wil je graag gebruik maken van 25% korting? Mail dan 

naar sponsoring@kv-klimop.nl en er zal gezorgd worden dat de voucher jouw kant op komt!  

 

20-25 November 25% korting bij Shoeby Asten 



Poetsschema  

Zoals elk jaar leveren alle spelers en ouders van jeugdleden een bijdrage aan het schoonhouden van on-

ze accommodatie. Het betreft dan de kleedlokalen, de kantine en het scheidsrechterlokaal. 

Het is heel erg fijn dat er elk jaar weer zo’n goede inzet is om de club schoon te houden. Daarom alvast 
heel erg bedankt voor alle moeite! 
 
Op de pagina Vereniging – Poetsen is meer informatie en het poetsschema te vinden. Let goed op wie 
het contactpersoon is zodat je weet bij wie je jezelf af moet melden als je niet kan. 

Zondag 15 oktober zijn Peter Driessen (speler midweek) en Inge Driessen-Derks 

trotse ouders geworden van hun derde zoon, Cas. 

Hierbij feliciteren we Peter, Inge, Britt (speelster F1), Jelle en Sven met de ge-
boorte van hun zoon en broertje! 

 

Peter en Inge trotse ouders van Cas! 

 
Op zondag 15 oktober speelde klimop 1 haar laatste wed-
strijd van de buiten competitie en wist na een spannende 
wedstrijd tegen "aartsrivaal" Ready '60, nog 1 punt mee naar 
huis te nemen, door van een 7-2 achterstand terug te komen 
naar 18-18.  
 
Daarnaast wist coach Rob Cortooms ook nog een andere prijs 
mee naar huis te nemen! Met deze 18 doelpunten heeft Klim-
op 1 in de eerste helft van de veldcompetitie in totaal 101 
doelpunten gemaakt. Rob had ingezet op 100 doelpunten, en 
wist hiermee Luc Geven nét achter hem te houden (103).  
 
Tijdens de eerste wedstrijd van het Klimop 1 werd de prijs 
uitgereikt aan Rob. Hij won een bierpakket gesponsord door 
Astein. 

Prijsvraag Winnaar 

http://www.kv-klimop.nl/vereniging/poetsen/


Technisch beleid 

 We zijn inmiddels alweer een paar weken onderweg in het nieuwe seizoen 2017-2018. De trainingen 
zijn in volle gang, veel wedstrijden zijn gewonnen ( ongeveer 2/3 van de wedstrijden :-) ) en de teams 
maken ook korfbal technisch weer stappen in de goede richting. De Korfbal Technische Commissie heeft 
een metamorfose ondergaan en is inmiddels weer op volle sterkte. Daarnaast hebben we een werk-
groep Technisch Beleid in het leven geroepen. 
 
Eind augustus hebben de trainers en coaches kennis gemaakt met de werkgroep Technisch Beleid 
(Stefan, Rens en John) en hebben ze de gemaakte afspraken tussen werkgroep Technisch Beleid en de 
trainers/coaches ontvangen. Hopelijk gaan ze ermee aan de slag en zoals aangegeven kunnen ze aan de 
bel trekken wanneer dat nodig is. Meer informatie over het Technisch Beleid is ook te vinden op onze 
website: http://www.kv-klimop.nl/technisch-beleid 
 
Zoals ieder jaar was het weer flink puzzelen om het kader voor de jeugdteams rond te krijgen maar zijn 
we er ook dit jaar weer in geslaagd met z'n allen. Eind oktober/begin november gaan we de zaal weer in 
(houdt de site in de gaten), daar zijn we dus alweer flink mee bezig. Daarbij kan vermeld worden dat we 
daar weer een nieuw F-team mogen verwelkomen. Sowieso zien we een groei bij onze jongste jeugdle-
den (D-E-F) en zien we ook dat de KangoeroeKlup veel nieuwe gezichten naar het sportpark trekt. 
 
Meer jeugdleden betekent automatisch dat er meer trainers/coaches benodigd zijn om deze te begelei-
den. Dus wil je wat betekenen dan laat het ons weten, alle hulp is welkom en daarbij is korfbalkennis 
zeker niet het belangrijkste. 
 
Namens de Korfbal Technische Commissie 
Rob Cortooms  

Graag stellen we jullie voor aan de dames van de F1, zij zullen vanaf de zaalcompetitie weer ac-
tief zijn in de regiocompetitie. Vanaf het begin van het seizoen zaten we krap in de F leden 

maar gelukkig zijn er voldoende leden bijgekomen om een team samen te stellen. We wensen 
de dames succes, en vooral heel veel plezier tijdens de trainingen en de wedstrijden. 

 Bregje, Liv, Britt, Jitte, Evi, Annabel, Jette. 
 

De F-jes van klimop 

http://www.kv-klimop.nl/technisch-beleid


Wist je dat? 

… We nog een kei in boekhouding zoeken voor onze administratie? Mocht je interesse hebben neem dan 
contact op met iemand uit het bestuur of mail naar bestuur@kv-klimop.nl... 

… We nog helpende handjes zoeken bij het organiseren van het schoolkorfbal toernooi? Vind jij het leuk 
om dingen te organiseren, neem dan contact op met Erik Swinkels (erik.swinkels@kv-klimop.nl)… 

… In oktober de dropping plaatst vond voor de aspiraten en junioren? Dit was een super leuke tocht 
waarbij allerlei opdrachten uitgevoerd moesten worden zoals liedjes raden. Daarna stond er nog soep 
klaar in de kantine om weer lekker op te warmen… 

… We dit jaar met de speculaasactie zo’n 2000 pakjes hebben verkocht? Super bedankt voor jullie hulp 
met de verkoop of het inpakken… 

… Er in de zaal weer een pupil van de week is tijdens wedstrijden van Klimop 1? Kom allemaal je teamge-
nootje en het eerste aanmoedigen!... 

… Rob Cortooms de Clubheld van de Amateursport competitie van het Eindhovens Dagblad heeft gewon-
nen? Hij heeft hierbij de meeste stemmen van Asten gekregen, en is hiermee de Clubheld van Asten!... 

… 10 maart NLDoet weer plaats vindt? Na het grote succes van vorig jaar, willen we ook dit jaar onze 
accommodatie weer aanpakken. Heb jij een goed idee voor NLDoet (bijv. kozijnen schilderen, reclame 
borden wassen etc.) stuur dan een mail naar bestuur@kv-klimop.nl … 

… Er nog een aantal vacatures zijn voor allerlei commissies? Wil je iets betekenen voor de vereniging en 
onderdeel zijn van de commissies? Check dan eens http://www.kv-klimop.nl/vereniging/bestuur-en-
commissies/... 

mailto:bestuur@kv-klimop.nl


Kleur pagina  

 



Uitnodiging ledenvergadering omtrent Privatisering 

Geachte leden, ouders van jeugdleden, 

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering omtrent de privatisering van de accommodatie. Deze vergadering zal worden gehou-
den op dinsdag 16 januari 2018 om 20:00 in de kantine aan de Beatrixlaan. 

De privatisering is al enkele jaren een belangrijk punt op de agenda tijdens bestuursvergaderingen. De 
gemeente heeft als doel gesteld dat alle sportgebouwen in de gemeente Asten geprivatiseerd worden, zo 
ook KV Klimop. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente dusver gevorderd, dat de privatisering 
binnenkort een feit zou kunnen zijn. 

Aangezien de privatisering een grote stap is, willen wij als bestuur hierin niet alleen een besluit nemen. 
Daarom nodigen we u uit voor deze ledenvergadering om uw stem voor het privatiseren van het clubge-
bouw, te laten horen. 

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

Zaalwacht 

Tijdens de thuiswedstrijden van onze teams dient Klimop zogenaamde zaalwachten te leveren. Sinds een 
aantal jaar wordt deze taak ingevuld door de (ouders van de) jeugdleden, om de vrijwilligers van Klimop 
enigszins te ontlasten.  

Wat is de taak van de zaalwacht? 
De zaalwacht houdt tijdens de wedstrijden de tijd en de score bij. Je zit aan de kant van de coaches en 
bedient het scorebord.  

Er staan momenteel nog enkele wedstrijden open. Je kunt je inschrijven op wedstrijden via de website: 
www.kv-klimop.nl. Ga dan naar Competitie— Zaalwacht, en je kunt u inschrijven voor een van de open-
staande wedstrijden. 

Kledinglijn 

Klimop heeft een eigen kledinglijn. De kledinglijn is verkrijgbaar “Bij Willem” in de winkel. Je kunt hier 
een trainingsjack met of zonder capuchon halen (zie foto). Daarnaast zijn er ook trainingsbroeken, rokjes, 
broeken, sokken en tassen verkrijgbaar. Wil jij ook shinen op het veld met een nieuwe trainingsjas en 
een nieuw rokje of broekje? Ga dan snel eens kijken bij Sportwinkel “Bij Willem”.  

 

  



Korfballen met je vriendjes en vriendinnetjes? 

Neem eens een vriendje of vriendinnetje mee naar de training! Ze mogen 3x gratis mee komen trainen 
en kunnen eens komen kijken of ze het leuk vinden om te korfballen. 

Er is toch niets leuker dan lekker korfballen met je vriendjes en vriendin-
netjes?  

Wedstrijdverslag 

Heul veul doelpunten voor de E1 

Hoi Allemaal, Na het regiotoernooi van vorige week is het seizoen nu echt weer begonnen. We 
mochten tegen Arcades, en gelukkig was het heel mooi weer. Onze Coaches Lieke en Bjorn had-
den een goed plan uitgewerkt om het de tegenstanders heel moeilijk te maken in Asten, nu was 
het aan ons om het plan uit te voeren…… 

Chiara was de aanvoerdster en na het kiezen van de juiste kant mochten we beginnen De 
scheidsrechter floot voor het begin en binnen een half minuutje was het al kassa, 1-0 voor ons. 
We gooiden goede ballen, en waren goed in beweging waardoor het na 10 minuten al 7-0 was. 
Het publiek stond op de banken….. O nee, de banken stonden nog in het materiaalhok dus dat 
ging niet. 

Na 20 minuten stond het 11-0 en was het tijd voor Ranja. in de rust is onze Coach naar de tegen-
standers gegaan en heeft hij gezegd dat ze een meisje extra op mochten stelllen, de laatste 20 
minuten hebben we 4 klimoppers tegen 5 Arcadessen gespeeld. De eindstand is 16 tegen 0 ge-
worden. 

Volgende week mogen we uit, hopelijk weten we dan weer te winnen. 
Groetjes, Renske 

Even terug naar… Het Jubileum weekend! 



Programma 

Week 46 
za 11 nov 09:00 Klimop F1 - Bio F1 
za 11 nov 10:00 Arcades E2 - Klimop E2 
za 11 nov 12:00 De Peelkorf B3 - Klimop B2 
za 11 nov 12:00 Ready '60 A1 - Klimop A1 
za 11 nov 12:05 Klimop D2 - DES (V) D2 
za 11 nov 12:05 Klimop E1 - Corridor E2 
za 11 nov 13:00 De Peelkorf B2 - Klimop B1 
za 11 nov 13:05 Klimop D1 - DSC D2 
za 11 nov 14:15 Klimop A2 - Nijnsel A1 
zo 12 nov 14:25 Klimop 1 - EKC Naas 1 
zo 12 nov 15:35 Klimop 2 - Tilburg 6 
 
Week 47 
za 18 nov 10:55 SDO (V) D1 - Klimop D1 
za 18 nov 12:00 DAKOS B2 - Klimop B2 
za 18 nov 12:05 Klimop B1 - Lottum B1 
za 18 nov 14:15 Klimop D2 - Sporting ST D1 
za 18 nov 14:15 Klimop E2 - DAKOS E4 
za 18 nov 14:15 ODC E1 - Klimop E1 
za 18 nov 15:45 Elburg 1 - Klimop 1 
zo 19 nov 10:00 SDO (V) 6 - Klimop 2 
 
Week 48 
za 25 nov 09:00 Rosolo F1 - Klimop F1 
za 25 nov 11:00 Rosolo A3 - Klimop A2 
za 25 nov 11:10 Rust Roest D1 - Klimop D1 
za 25 nov 12:05 Klimop E1 - DAKOS E1 
za 25 nov 12:05 Klimop E2 - Rooi E3 
za 25 nov 13:25 Melderslo B1 - Klimop B1 
za 25 nov 16:40 Klimop A1 - Rust Roest A1 
za 25 nov ??:?? Gazelle D1 - Klimop D2 
zo 26 nov 13:20 Ready '60 2 - Klimop 2 

zo 26 nov 14:30 Apeldoorn 1 - Klimop 1 

Week 49 
za 02 dec 09:00 Bladella F1 - Klimop F1 
za 02 dec 11:10 De Peelkorf E1 - Klimop E1 
za 02 dec 13:00 NeCa A1 - Klimop A2 
za 02 dec 15:35 OJC '98 A1 - Klimop A1 
za 02 dec 16:25 Klimop B1 - De Peelkorf B2 
za 02 dec 17:25 Klimop B2 - DAKOS B2 
zo 03 dec 16:35 Klimop 1 - Duko 1 
zo 03 dec 17:50 Klimop 2 - DSC 7 
 
Week 50 
za 09 dec 09:00 Swift (V) E1 - Klimop E1 
za 09 dec 09:00 Klimop F1 - Rosolo F1 
za 09 dec 12:00 Arcades A2 - Klimop A2 
za 09 dec 12:00 Klimop D2 - HBSV D1 
za 09 dec 12:00 Klimop E2 - DOT (V) E1 
za 09 dec 12:15 OEC A1 - Klimop A1 
za 09 dec 12:55 Klimop D1 - Ready '60 D1 
za 09 dec 13:55 Klimop B1 - Oranje Wit (L) B1 

za 09 dec 14:55 Klimop B2 - ODC B2 
zo 10 dec 16:10 Zwaluwen 1 - Klimop 1 
 
Week 51 
za 16 dec 09:00 VVO F1 - Klimop F1 
za 16 dec 10:00 Arcades E1 - Klimop E2 
za 16 dec 11:00 Arcades D3 - Klimop D2 
za 16 dec 12:05 Klimop E1 - Swift (V) E1 
za 16 dec 15:20 Klimop A1 - Ready '60 A1 
za 16 dec 16:40 Klimop A2 - Rietvogels A1 
za 16 dec 17:25 Oranje Wit (L) B1 - Klimop B1 
za 16 dec 18:00 Klimop 1 - DOS-WK 1 
 
Week 52 

za 23 dec 10:00 DSC D2 - Klimop D1 

za 23 dec 12:00 Corridor E2 - Klimop E1 

Week 2 
za 06 jan 10:00 Bio F1 - Klimop F1 
za 06 jan 11:00 Lottum B1 - Klimop B1 
za 06 jan 12:05 Klimop D2 - MKV D1 
za 06 jan 12:05 Klimop E2 - MKV E1 
za 06 jan 13:05 Klimop B2 - De Peelkorf B3 
za 06 jan 14:00 DAKOS A2 - Klimop A2 
zo 07 jan 13:00 DOT (O) 4 - Klimop 2 
zo 07 jan 14:30 DOT (O) 1 - Klimop 1 
 
Week 3 
za 13 jan 09:00 Klimop F1 - Klimroos F1 
za 13 jan 14:00 Nijnsel A1 - Klimop A2 
za 13 jan 14:15 Ready '60 D1 - Klimop D1 
za 13 jan 17:25 Klimop B2 - United B1 
zo 14 jan 14:15 DSC 7 - Klimop 2 
zo 14 jan 14:35 EKC Naas 1 - Klimop 1 
 
Week 4 
za 20 jan 12:15 Sporting ST D1 - Klimop D2 
za 20 jan 13:00 DAKOS E4 - Klimop E2 
za 20 jan 13:00 Klimop F1 - VVO F1 
za 20 jan 13:05 Klimop E1 - ODC E1 
za 20 jan 14:00 Klimop D1 - SDO (V) D1 
za 20 jan 15:00 Klimop A1 - Tilburg A2 
za 20 jan 16:10 Klimop B1 - DES (V) B1 
za 20 jan 17:10 Klimop B2 - Sporting ST B1 
za 20 jan 18:15 Klimop 1 - Elburg 1 
zo 21 jan 11:30 Klimop 2 - SDO (V) 6 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 5 
za 27 jan 11:00 Rooi E3 - Klimop E2 
za 27 jan 11:00 Swift (V) B2 - Klimop B2 
za 27 jan 12:00 Klimop D2 - Gazelle D1 
za 27 jan 12:30 DAKOS E1 - Klimop E1 
za 27 jan 13:00 Klimop B1 - Melderslo B1 
za 27 jan 14:00 Klimop A2 - Rosolo A3 
za 27 jan 14:20 Rust Roest A1 - Klimop A1 
za 27 jan 16:50 Klimop D1 - Tilburg D1 
zo 28 jan 12:45 Klimop 1 - Apeldoorn 1 
zo 28 jan 14:05 Klimop 2 - Ready '60 2 

Week 6 
za 03 feb 11:00 DES (V) D2 - Klimop D2 
za 03 feb 12:05 Klimop E2 - JES E2 
za 03 feb 12:05 Klimop E1 - Melderslo E1 
za 03 feb 13:00 Tilburg D1 - Klimop D1 
za 03 feb 13:15 Sporting ST B1 - Klimop B2 
za 03 feb 14:10 DES (V) B1 - Klimop B1 
za 03 feb 15:30 Klimop A1 - OEC A1 
za 03 feb 16:45 Klimop A2 - NeCa A1 
zo 04 feb 15:50 Duko 1 - Klimop 1 
 
Week 8 
za 17 feb 09:30 DOT (V) E1 - Klimop E2 
za 17 feb 10:00 MKV D1 - Klimop D2 
za 17 feb 10:00 DDW F1 - Klimop F1 
za 17 feb 13:00 DOT (V) B1 - Klimop B1 
za 17 feb 13:15 United B1 - Klimop B2 
za 17 feb 15:30 Klimop A1 - KVS '17 A1 
za 17 feb 16:45 Klimop A2 - DAKOS A2 
za 17 feb 17:55 DOS-WK 1 - Klimop 1 
zo 18 feb 12:30 Fortuna '68/Steensel 1 - Klimop 2 
 
Week 9 
za 24 feb 10:00 HBSV D1 - Klimop D2 
za 24 feb 12:05 Klimop E1 - De Peelkorf E1 
za 24 feb 12:05 Klimop E2 - Arcades E2 
za 24 feb 13:00 KVS '17 A1 - Klimop A1 
za 24 feb 13:15 Klimop D1 - Rust Roest D1 
za 24 feb 14:25 Klimop A2 - Arcades A2 
za 24 feb 16:55 ODC B2 - Klimop B2 
zo 25 feb 16:30 Klimop 1 - Zwaluwen 1 
zo 25 feb 17:45 Klimop 2 - Fortuna '68/Steensel 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week 10 
za 03 mrt 09:00 Klimop F1 - Bladella F1 
za 03 mrt 12:00 Klimop D2 - Arcades D3 
za 03 mrt 12:00 Klimop E2 - Arcades E1 
za 03 mrt 12:50 Melderslo E1 - Klimop E1 
za 03 mrt 13:55 Klimop D1 - OEC D1 
za 03 mrt 14:20 Rietvogels A1 - Klimop A2 
za 03 mrt 14:55 Klimop B2 - Swift (V) B2 
za 03 mrt 15:55 Klimop B1 - DOT (V) B1 
za 03 mrt 16:55 Klimop A1 - OJC '98 A1 
zo 04 mrt 11:30 Tilburg 6 - Klimop 2 
 
Week 11 
za 10 mrt 09:30 OEC D1 - Klimop D1 
za 10 mrt 10:00 MKV E1 - Klimop E2 
za 10 mrt 15:00 Tilburg A2 - Klimop A1 
zo 11 mrt 15:30 Klimop 1 - DOT (O) 1 
zo 11 mrt 16:45 Klimop 2 - DOT (O) 4 
 
Week 12 
za 17 mrt 11:00 JES E2 - Klimop E2 

 


