
Sinterklaas en zijn pieten zijn het land weer uit, net zoals de kerstman die met zijn 
arrenslee ook weer is weggevlogen naar de noordpool. Het nieuwe jaar is zoals jullie 
weten ook net begonnen, wat gaat de tijd toch snel! We willen jullie nog een gelukkig 
nieuwjaar wensen. Hopelijk krijgen we in dit nieuwe 
jaar ook weer heel veel kampioenen bij klimop. We 
wensen jullie met alle wedstrijden heel veel succes in 
dit nieuwe jaar.  

Groetjes het Courant-Team 

Laura & Karel 
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Erik Swinkels geslaagd als KNKV-scheidsrechter 

COURANT 

Kalender 
 

 

 

16-1 Ledenvergadering 

20-1 
Teamavond 
(senioren +A) 

3-2 
Carnavalsdisco  

10-3 NL Doet 

9-5 Jeugdkamp  

9-6 
Koppelschieten + 
feestavond  

 
 

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

De afgelopen weken heeft Erik Swinkels de opleiding tot KNKV-scheidsrechter ge-
volgd. Na drie wedstrijden te hebben gefloten in het wedstrijdkorfbal onder begelei-
ding van een begeleider van de KNKV was het zondag 17 december tijd voor Erik om 
zijn Proeve van Bekwaamheid af te leggen tijdens de wedstrijd Arcades 1 – DOT 1. Dit 
examen heeft Erik met succes weten af te ronden waardoor hij zich vanaf nu KNKV-
scheidsrechter mag noemen. 

Vanuit de KTC en de rest van de vereniging willen wij Erik feliciteren met het behalen 
van zijn scheidsrechterdiploma en hopen wij dat hij met veel plezier nog veel wed-
strijden voor Klimop zal gaan fluiten. 

Op deze manier willen we Rob Cortooms ook nog van harte 
feliciteren met het behalen van een hele mooie prestatie. Rob 
is namelijk uitgeroepen tot de clubheld van de amateursport in 
gemeente Asten.  
 
Deze oorkonde mocht hij op 15 december in ontvangst nemen 
en ook al is niet van heel Nederland zijn we toch heel erg trots 
op onze Rob. Dat is ook wel te merken, omdat er namelijk 116 
keer op Rob is gestemd! 

Rob Cortooms clubheld van de amateursport 



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 (zoals ook vermeld staat in de 
kalender). 

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. 

Uitnodiging ledenvergadering omtrent privatisering 

Het is al weer een tijdje geleden maar het was zo leuk dat we het toch nog even wilden laten zien dat er 

twee zwarte pieten bij de trainingen van de Kangoeroes, Klimop F1, E1 en E2 zijn geweest. Ze hebben de 

kinderen goed bezig gehouden en konden zelf ook nog wel aardig een balletje gooien! Als cadeautje heb-

ben de kinderen allemaal een mooi rood Klimop-fluitje gekregen! Fuuuuuuut!  

Pietentraining! 



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. 

Op 23 december was de laatste kangaroetraining geweest. Deze training was super gezellig en helemaal 
in het kerstthema. In het nieuwe jaar beginnen de kangaroetrainin-
gen weer op zaterdag 13 januari. We hopen natuurlijk dat het dan 
weer heel gezellig wordt met veel (nieuwe) kinderen! 

 

 

Laatste kangaroetraining 

Klimop 1 speelde 16 december haar laatste thuiswedstrijd van 2017. Pupil van de week, Maud, 
scoorde in de rust maar liefst 25 goals! 

De volgende thuiswedstrijd is pas over een maand: zaterdag 20 januari. 
 
 

 
 

Pupil van de week 

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


Kleur pagina  

 



 
 



Korfballen met je vriendjes en vriendinnetjes? 

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”.  

 

  

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?  

Even terug naar… Jeugdkamp 2017 



Programma 

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 
 
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 

 

 
 
 


