
De tweede helft van de veldcompetitie is weer begonnen. Leg je gymschoenen dus 
maar weer in de kast en haal je buitenschoenen maar weer uit de kast. Hopelijk is het 
met de trainingen en wedstrijden wel lekker weer, zodat iedereen hier van kan 
genieten. Met regen en wind wordt het natuurlijk weer moeilijker om een bal in de 
korf te gooien. En het is ook weer wennen met het kunstgras onder je voeten in plaats 
van de harde vloer in de zaal. We hebben in de zaal maar liefst drie kampioenen 
gehad en hopen dat we ook weer veel winsten zullen behalen op het veld. Dus 
iedereen heel veel succes toegewenst en maak er een mooi eind van het seizoen van! 

Het Courant team 

Hallo Klimoppers,  Maart 2017 Jaargang 4, nummer 4 
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Kampioenen! 
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Ja ja, dit zaalseizoen hebben we ook weer 3 kampioenen! Daarom presenteren wij 
met trots de F1, E1 en de C1. Ze hebben hard hen best gedaan om alle wedstrijden te 
winnen. Bravo! En van harte gefeliciteerd met deze prestatie. We hopen dat ze weer 
zo’n goede resultaten buiten halen. We willen de coaches en de trainers ook heel erg 
hartelijk bedanken en feliciteren voor het goede werk dat ze hebben verricht. 

27-3 Rikcompetitie 

30-3 
Grote schoonmaak 

9-4 
Rommelmarkt 

14-4 
Schoolkorfbaltoer-
nooi 

22-4 
Vrijwilligersavond 

27-4 
Geen trainingen 

24-5 
Jeugdkamp ‘Back 
To The Future’ 

25-5 
Geen trainingen 

26-5 
Geen trainingen 

2-6 
Jubileum 70 jaar 

20-6 
Evaluatie avond 

6-9 
Jaarvergadering 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



We zijn hard aan het werk om het ledenaantal van Klimop te laten stijgen, na een aantal jaar van stabiele 
ledenaantallen willen we weer groeien. Middels een snoepzakkenactie hebben we onze jeugdleden ge-
vraagd om actief mee te zoeken met ons, de eerste snoepzakken zijn inmiddels uitgedeeld. Graag willen 
we deze nieuwe leden aan jullie voorstellen. 
 
Thijmen Stam   Linne Meursing  
11 jaar    8 jaar     
Hobby’s Scouting en   Hobby’s Streetdance   
Fietsen door de bossen.  en cup cakes bakken.  
2 keer meegespeeld.  Nog geen wedstrijden   
Snoepzak verdiend door Lindy!  Snoepzak verdiend door  
    Fleur van O!  
 

Tim Hauwe   Fay Houben  
10 jaar    10 jaar   
Hobby’s Scouting,  Hobby’s zwemmen,  
Handenarbeid en gym.  buiten spelen en tekenen. 
2 keer meegespeeld.  Nog geen wedstrijden  
    Snoepzak verdiend door  
                                                                        Fleur van O!  
 

Eva Bruystens   Naomi van den Broek  
7 jaar    7 jaar  
Hobby’s Streetdance en   Hobby’s gewoon lekker  
Hip Hop   televisie kijken  
Al 2 wedstrijden meegedaan.  Al een paar keer  
Snoepzak verdiend door  meegedaan met wedstrijd 
Ome Stefan!   Snoepzak verdiend door  

         Zus Caitlin! 

 
 
 
Naast deze zes nieuwe leden trainen er op dit moment twee vriendinnen van Chiara mee met de E2 en 
E1. 
Hopelijk mogen we deze dames binnenkort ook aan u voorstellen. Tijdens de veldcompetitie zal er ook 
weer een vrienden en vriendinnen (zussen, neefjes, nichtjes, kennissen) training georganiseerd worden, 
we hopen ook dan weer op een enorme opkomst en wellicht een paar nieuwe leden. 
 

Naast spelende leden zijn we natuurlijk ook op zoek naar steunleden, u kunt hierbij denken aan ouders 
van jeugdleden, opa’s en oma’s, ooms en tantes, eigenlijk iedereen die klimop een warm hart toedraagt! 
 

Namens de actiegroep ledenwerving 
 

Bjorn van Oosterhout 
 

Nieuwe leden! 



Ledenwerving doe je samen! 

Korfbalvereniging Klimop wil groeien!! Na een aantal jaren van gelijke ledenaantallen is het tijd voor 
groei. De afgelopen 5 jaar zien de leden- en teamaantallen  er als volgt uit: 
2012      185 leden met 11 teams in competitie  
2013      182 leden met 8 teams in competitie 
2014      178 leden met 8 teams in competitie 
2015      176 leden met 10 teams in competitie 
2016      180 leden met 11 teams in competitie. (2e helft buitencompetitie 12 teams). 
 

We hebben de doelstelling om te groeien. Of deze ambitie mogelijk is zal de komende tijd moeten blij-
ken. Om tot groei in ledenaantallen te komen zullen we ons met z’n allen  moeten inzetten. 
Met het 70 jarig jubileum op komst hebben we ons ten doel gesteld om te groeien tot 200 leden 
 

Vanaf het begin van dit seizoen zijn we gestart met de snoepzakkenactie bij de D, E en F jeugd in combi-
natie met een vriendinnen en vrienden training, met resultaat! De D jeugd heeft  2 nieuwe heren mogen 
verwelkomen. Bij de E en F hebben we tot op dit moment 4 nieuwe leden aangetrokken. Positief nieuws, 
en vanaf maart hebben we een nieuw team in competitie, de E2! 
 

We zijn natuurlijk niet alleen op zoek naar spelende leden, een groot bestand van onze leden zijn niet 
(meer) spelend, of zijn steun lid. Een steunlidmaatschap kost slechts €  35,- per jaar en we denken dat 
een groei in steunleden zeker mogelijk kan zijn. Hierbij kan gedacht worden aan oud-leden, familie van 
leden, vaders en moeders van jeugdleden, kortom iedereen die Klimop een warm hart toedraagt.  Door 
met z’n allen actie f te zijn denken we dat we kunnen groeien, met als motto: Durf te vragen! 
Ledenwerving is niet enkel de huidige generatie die op zoek gaat naar de volgende generatie, ledenwer-
ving doe je met z’n allen! Ben je (jeugd)lid, durf je broer of zus, vriend of vriendin,  neef of nicht, vader of 
moeder, oom of tante, opa of oma te vragen en zet je in voor de club.  
 

Er zullen nog meer ledenwervingsactiviteiten volgen; 21 februari was er een activiteit georganiseerd 
door Merel Moors voor haar maatschappelijke stage. Deze ledenwervingsactiviteit was gericht op de D, E 
en F jeugd en ook hier hebben we weer een grote opkomst van onze eigen jeugd met hun vrienden en 
vriendinnen kunnen zien. 
 

Naast nieuwe leden zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich samen met onze club actief wil inzetten om 
trainingen te verzorgen op de basisscholen. Hierbij kan gedacht worden aan leden, oud leden en ouders 
van leden die het leuk vinden om voor aanvang van het schoolkorfbaltoernooi training te geven aan de 
schooljeugd tijdens de gymlessen op school. Onze hoofdtrainer  Ferry Visser heeft al toegezegd enkele 
lessen te willen geven, het zou mooi zijn om dit aan te vullen met nieuwe vrijwilligers! Mocht je interesse 
hebben dan horen we dit natuurlijk graag. Vanuit diverse andere verenigingen uit de regio (DSC, Rust 
Roest, OEC) horen we dat dit een zeer effectieve methode is om nieuwe  jeugdleden te werven. 
 

Klimop, de gezelligste vereniging van Asten! Groeien doe je samen! 
 



Dit jaar deed Klimop mee met NL doet. En dat hebben we ook zeker goed gedaan! Op zaterdag 11 maart 

zijn verschillende mensen de hele dag in de weer geweest om onze accommodatie weer spik en span te 

maken.  

Tijdens deze dag hebben we: 

 Een stoep aangelegd naar het kunstgrasveld, 

met dank aan Caron Bestratingen. 

 Een sleuf gegraven naar de nieuwe lichtmast, 

en weer dicht gegooid. 

 De kantine getext, er is nu geen gele muur 

meer te bekennen 

 De stoep geveegd 

 De accommodatie gepoetst 

 De heg gesnoeid 

 De DJ booth opgeknapt 

 

We kunnen dus wel met trots zeggen dat we met z’n 

allen Klimop in het zicht hebben gezet! Het was een 

zeer geslaagde dag. Voor iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd aan het resultaat: Hartstikke bedankt, 

zonder jou hadden we dit resultaat niet kunnen be-

reiken! 

NL Doet! 

Het huidige seizoen is nog in volle gang en komende de trainingen op de kunstgrasvelden zijn weer her-

vat. 

Binnenkort moeten we echter de teams weer opgeven voor het volgende seizoen 2017/2018. 

Afmelden van leden dient vóór 1 APRIL 2017 te gebeuren. Meer informatie hierover is te vinden op de 

site. 

Een aantal aandachtspunten: 

1. Wanneer een lid zich na 1 april afmeldt dient deze de volledige contributie te betalen! 

2. Korfbal is een teamsport! Als je voor een teamsport kiest vinden wij dat je ook de verantwoordelijk 

moet hebben om er te zijn wanneer je team traint of speelt. Alleen met een compleet team kan je samen 

met trainers en coaches een teamsport goed beoefenen. Dus alleen bij hoge uitzondering afmelden voor 

trainingen en zeker voor wedstrijden. 

3. Rijden, poetsen en speculaasactie zijn verplicht!! Onze contributie kunnen we laag houden door rijden 

en poetsen door ouders & teamleden te laten doen en door de speculaasactie. Het kost maar een be-

perkte hoeveelheid tijd en houdt de contributie laag! 

4. Zoals ook in het lopende seizoen het geval is, zal er bij de teamindelingen, waar mogelijk, meer naar 

prestatie ingedeeld worden. 

5. Vanaf het volgende seizoen 2017/2018 zullen de leeftijdsgrenzen voor de indeling van jeugdspelers in 

leeftijdscategorieën en dus teams veranderen, meer hierover is te vinden op onze website. 

Hopelijk zijn deze verwachtingen duidelijk en kunnen jullie je hier ook in vinden, voor vragen kun je je 

altijd wenden tot iemand van de Korfbal Technische Commissie. 

Afmelden voor seizoen 2017-2018 vóór 1 april 



Join the Club! 

 

De sponsorcommissie is op dit moment zeer actief met het benaderen van nieuwe sponsoren en het op-
zetten van acties om de club te voorzien van extra inkomsten. 
Dit is duidelijk zichtbaar aan de nieuwe sponsorborden langs de velden van onze accommodatie en de 
toename van de advertenties in onze Klimop Courant. Nieuw voor ons 70 jarig jubileum is de actie vrien-
den van klimop! 
Om de sponsorcommissie bij meer lokale Astense bedrijven  binnen te laten komen hebben we jullie 
hulp nodig! Maatschappelijke betrokkenheid van de Astense ondernemers is groot, echter als we de be-
schikking hebben over een kruiwagen die ons over de drempel helpt wordt het voor ons een stuk makke-
lijker. 
 
In de kantine van Klimop (rechts langs de bar) 
staan een aantal sponsorplannen van onze 
mooie vereniging, deze staan er voor jullie om 
ons te helpen. 
Neem ze mee, geef ze aan jullie werkgevers en 
sein de sponsorcommissie even in zodat wij 
hierna kunnen informeren bij jullie werkgevers. 
Je kan het ons nog gemakkelijker maken door e
-mail adressen of contactgegevens van poten-
tiele sponsoren aan ons door te geven.  
Help ons om het hoofdveld vol te krijgen met 
sponsorborden! 
 

Kruiwagens gezocht! 



Puzzelpagina 

Rebus 

Woordzoeker 



Rare Race 

Het was een hele leuke speurtocht. We begonnen bij klimop en 
we kregen een lijst met allerlei opdrachten er op. Deze opdrach-
ten waren allemaal heel verschillend. Het ging van rebussen oplos-
sen tot de polonaise dansen.  
 
We begonnen in groepjes te lopen door Asten om mensen aan te 
spreken of ze ons misschien wilden helpen. Van alle opdrachten 
die we uit hadden gevoerd moesten we een filmpje of een foto 
maken zodat deze konden worden gecontroleerd. Er zijn echt heel 
erg veel rare opdrachten uitgevoerd. We moesten aan iemand 

vragen of we een kus van diegene moch-
ten, we hebben ook gevraagd of ze een 
foto wilden maken van ons in een boom. 
We hebben in de polonaise gedanst en 
het meest rare van deze race was dat we 
van trapleuningen af moesten glijden. 
We hebben ook nog veel meer andere 
raren dingen gedaan. 
 
Het was echt een super leuke speurtocht 
en iedereen deed heel erg goed mee! 
Merel Moors  

Dit jaar starten we deels met een nieuwe opzet van het jeugdkamp. Elk groepje heeft nog maar één vas-
te begeleider: de teamcaptain. Dit is vooraf en tijdens het kamp het aanspreekpunt voor de kinderen uit 
de groep en zal het gehele kamp samen met de groep alle activiteiten doorlopen. Ook gaat de teamcap-
tain, net zoals voorgaande jaren, vooraf met de groep samen een teamnaam verzinnen en een vlag ma-
ken. (De datum hiervoor wordt door de teamcaptain via de mail gecommuniceerd.) 
De overige leiding die meegaat is verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten tijdens het 
kamp. (Voorheen de hoofdleiding.) Wat echter nieuw is, is dat deze leiding zal aansluiten bij een van de 5 
groepjes als 2e groepsleider op het moment dat ze geen activiteit verzorgen. 
  
Ook nieuw dit jaar is dat de teamcaptains niet meer bij alle kinderen langs gaan. De teamcaptains ko-
men altijd bij de volgende kinderen langs:  
- Kinderen uit de F, E en D 
- Kinderen uit hogere teams die voor het eerste jaar meegaan 
Tijdens dit bezoek zullen de teamcaptains zich voorstellen, uitleggen hoe het kamp in elkaar zit en de 
kampboekje uit te delen. 
Voor de kinderen die in de C, B of A spelen geldt in principe dat dit verhaal voor zowel de kinderen als 
ouders bekend is vrijwel nooit een verrassing oplevert. Vindt u het als ouder toch prettig om vooraf toch 
even met de leiding gesproken te hebben, bijvoorbeeld in het geval van medicatie of andere zaken die je 
wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar jeugdkamp@kv-klimop.nl 
 
Betalen kosten 
Dit jaar willen we iedereen verzoeken om het verschuldigde bedrag, €50,00, via de bank over te maken 
naar IBANnummer NL 23 RABO 0103 6209 58 t.n.v. KV Klimop te Asten o.v.v. Kamp 2017 + de naam van 
uw kind! We hopen dat het iedereen lukt dit vóór maandag 24 april te doen. Indien u liever contant be-
taalt is dit ook nog mogelijk. Neem hiervoor even contact op met jeugdkamp@kv-klimop.nl om dit ver-
der af te spreken. 

Nieuwe opzet Jeugdkamp 



Klimop 1 blijft in de tweede klasse! 

Klimop 1 speelde op zaterdag 18 maart om 17:30 de beslissende wedstrijd voor handhaving in de 2de 
klasse. Klimop moest het opnemen tegen SDO uit Veldhoven. Het was een spannende wedstrijd waarbij 
SDO in het begin de leiding nam. Na 15 minuten ging klimop toch aan kop met 3-2 en uiteindelijk liepen 
ze zelfs uit naar 4-7, een verschil van 3 doelpunten. Klimop ging de rust in met 7-8, hierdoor werd de 
wedstrijd nog veel spannender en was de wedstrijd ook nog ver van ge-
speeld. 
 
Klimop ging de 2de helft toch in met heel erg veel vertrouwen en pas bij 11
-13 werd het verschil in doelpunten 2. Dit was niet voor lang, want SDO 
wist alweer snel de score gelijk te maken. Vervolgens nam klimop toch 
weer de voorsprong met 15-17, waarbij de laatste minuten aanbraken. Uit 
een vrije worp scoorde SDO nog een keer en in de laatste seconden kregen 
ze nog een vrije worp. Iedereen hield zijn adem in, er werd gemist en daar 
was het eindsignaal alweer. 
 

De afgelopen week hebben we in goed overleg met Klimop 1, het bestuur en onze hoofdtrainer Ferry 
Visser besloten om de samenwerking voortijdig te beëindigen. Twee maanden geleden was sowieso al 
besloten om na dit seizoen afscheid te nemen van elkaar. 
 
Ondanks de prima prestatie tijdens de zaalcompetitie, waar Klimop 1 zich vorige 
week handhaafde in de 2e klasse, zijn we allemaal van mening dat dit de beste 
keuze is. 
 
Op vrijdag 24 maart heeft de groep en Ferry al afscheid van elkaar genomen en 
heeft de groep Ferry bedankt voor zijn inzet tijdens dit seizoen. We willen Ferry 
bedanken voor zijn inzet en enthousiasme en wensen hem het beste, zowel privé 
als in zijn verdere korfbal carrière. 
Het verzorgen van de trainingen en het coachen van de wedstrijden van Klimop 1 
zal intern ingevuld worden. 

Afscheid Ferry 

Ben jij ook zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren tijdens het jubileum weekend? Houd dan de ko-
mende tijd de site extra goed in de gaten, want binnenkort zal daar meer informatie verschijnen over het 
feestweekend!  
 
Hierbij alvast een klein voorproefje van het programma: 
 

JUBILEUM (2, 3 & 4 juni) 



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 13 
za 01 apr 09:30 Klimop F1 - Eendracht F1 
za 01 apr 10:00 Swift (V) E2 - Klimop E1 
za 01 apr 11:00 PSV/lifovragen.nl B1 - Klimop B2 
za 01 apr 11:00 Merselo E1 - Klimop E2 
za 01 apr 11:00 Lottum C1 - Klimop C1 
za 01 apr 11:45 OEC D1 - Klimop D1 
za 01 apr 13:45 Melderslo C1 - Klimop C2 
za 01 apr 14:00 De Boemerang B1 - Klimop B1 
za 01 apr 15:30 Rosolo A3 - Klimop A1 
zo 02 apr 14:30 Zwaluwen 1 - Klimop 1 
 
Week 14 
di 04 apr 20:00 Klimop MW1 - BMC MW1 
za 08 apr 10:00 MKV F1 - Klimop F1 
za 08 apr 10:00 Klimop C2 - De Treffers/De Eendracht/ZSV  
za 08 apr 10:30 Klimop E2 - Oxalis E2 
za 08 apr 11:15 Klimop C1 - SVOC '01 C1 
za 08 apr 11:30 Klimop E1 - Oxalis E1 
za 08 apr 12:30 Klimop A1 - Oxalis A2 
zo 09 apr 14:30 Klimop 1 - Duko 1 
 
Week 15 
di 11 apr 20:00 Melmac MW1 - Klimop MW1 
za 15 apr 10:00 De Peelkorf E3 - Klimop E2 
za 15 apr 10:00 MKV E1 - Klimop E1 
za 15 apr 10:00 Klimop D1 - Ready '60 D1 
za 15 apr 10:00 Klimop B2 - DKB B2 
za 15 apr 10:30 DAKOS F2 - Klimop F1 
za 15 apr 11:30 Klimop B1 - OJC '98 B1 
za 15 apr 11:30 Swift (V) C2 - Klimop C2 
za 15 apr 13:30 De Peelkorf C2 - Klimop C1 
za 15 apr 14:00 Gazelle A1 - Klimop A1 
za 15 apr 15:30 SDO (V) 1 - Klimop 1 
 
Week 16 
di 18 apr 20:00 PSV/lifovragen.nl MW1 - Klimop MW1 
 
Week 18 
za 06 mei 09:30 Klimop F1 - DAKOS F1 
za 06 mei 09:30 Klimop C2 - Oranje Wit (L) C1 
za 06 mei 09:30 Klimop E2 - DAKOS E3 
za 06 mei 10:15 DSC D3 - Klimop D1 
za 06 mei 10:30 Klimop E1 - United E1 
za 06 mei 10:45 Klimop C1 - United C1 
za 06 mei 12:00 Klimop B2 - Rust Roest B2 
za 06 mei 13:30 Klimop B1 - Ready '60 B1 
za 06 mei 15:00 Klimop A1 - Sporting ST A2 
zo 07 mei 14:30 Klimop 1 - Steeds Hooger 1 

Week 19 
di 09 mei 20:00 Klimop MW1 - PSV/lifovragen.nl 
MW1 
za 13 mei 09:30 Klimop F1 - Olympia/DOS 
za 13 mei 09:35 Klimop E2 - DOS (A)/Olympia (O) 
E1 
za 13 mei 10:00 Klimop C2 - Merselo C1 
za 13 mei 10:35 Klimop E1 - DAKOS E2 
za 13 mei 11:15 Klimop C1 - DAKOS C2 
za 13 mei 11:45 Ready '60 B1 - Klimop B1 
za 13 mei 11:45 Klimop D1 - DSC D3 
za 13 mei 12:30 Klimop A1 - United A2 
za 13 mei 13:15 Rust Roest B2 - Klimop B2 
zo 14 mei 14:30 Zwart Wit (D) 1 - Klimop 1 
 
Week 20 (LET OP! Wedstrijden op zaterdag wor-
den nog verzet ivm kamp) 
di 16 mei 20:00 BMC MW1 - Klimop MW1 
za 20 mei 09:30 Klimop F1 - Treffers F1 
za 20 mei 09:30 DKB B2 - Klimop B2 
za 20 mei 09:30 De Treffers E2 - Klimop E1 
za 20 mei 10:30 HBSV E1 - Klimop E2 
za 20 mei 10:30 DES (V) C1 - Klimop C2 
za 20 mei 11:00 Ready '60 D1 - Klimop D1 
za 20 mei 11:30 DOT (V) C1 - Klimop C1 
za 20 mei 13:00 OJC '98 B1 - Klimop B1 
za 20 mei 14:15 Avanti (S) A2 - Klimop A1 
za 20 mei 15:30 Regio '72 1 - Klimop 1 
 
Week 21 
za 27 mei 09:30 DOT F1 - Klimop F1 
za 27 mei 10:15 Klimop B2 - PSV/lifovragen.nl B1 
za 27 mei 11:00 Klimop D1 - OEC D1 
za 27 mei 11:45 Klimop B1 - De Boemerang B1 
zo 28 mei 14:30 Klimop 1 - DOT (O) 1 


