
Het zonnetje schijnt weer (nou soms in ieder geval) en we mogen weer buiten gaan 
korfballen. Of het nou lekker spelen is in de zon of trainen in de regen, alle klimoppers 
zijn altijd gewoon van de partij. Iedereen kan weer vol vertrouwen beginnen aan de 
nieuwe competitie en we hopen daarom met zijn allen 
weer op flink veel kampioenen. We hopen dat jullie er 
allemaal natuurlijk weer heel veel zin in hebben, wij in 
ieder geval wel. We wensen alle teams heel erg veel 
succes met de eerste wedstrijden van de nieuwe 
competitie! Ook willen we iedereen alvast een fijne 
Pasen wensen! 
Groetjes het Courant-Team 

Laura & Karel 
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schoolkorfbaltoernooi 

COURANT 

Kalender 
 

 

 

13-04 
Schoolkorfbaltoer-

nooi 

14-04 Kangeroe-training 

21-04 Kangeroe-training 

27-04 Vrijwilligersavond 

27-04 Geen trainingen 

05-05 Kangeroe-training 

09-05 Jeugdkamp 

10-05 Geen trainingen 

11-05 
Geen trainingen 

19-05 Kangeroe-training 

02-06 Kangeroe-training 

09-06 
Koppelschieten + 

Feestavond 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beste deelnemers, 

Voor de derde keer sinds het ontstaan van het schoolkorfbal toernooi vindt het toer-
nooi buiten op de eigen velden van KV Klimop plaats. Sinds enkele jaren beschikt KV 
Klimop over 2 mooie kunstgrasvelden welke perfect zijn voor een toernooi zoals dit. 
 
Op vrijdag 13 april organiseren we daarom voor de 48e keer het schoolkorfbal toer-
nooi voor de basisscholen uit Asten, Heusden en Ommel. De groepen gaan strijden 
om de diverse bekers en daarnaast staat voor groep 8 natuurlijk ook weer de wissel-
beker op het spel.  
 
Het toernooi zal plaatsvinden op sportpark “‘t Root” in Asten. Het toernooi is gratis 
toegankelijk voor alle belangstellende. We hopen dan ook op veel toeschouwers die 
hun favoriete ploeg komen aanmoedigen of die ge-
woon een aantal leuke korfbalwedstrijden willen zien. 

Graag willen we alle deelnemers veel succes en plezier 
wensen tijdens deze sportieve middag. 

Namens korfbalvereniging Klimop, 
Erik Swinkels 



 

In iedereen zit muziek en alles heeft een ritme! Ga 
jij dit jaar met ons mee naar een spetterend festival 
vol muzikale activiteiten? 

 

De openingsact is op woensdagavond 9 mei en we sluiten het festivalterrein weer op zondagmiddag 13 
mei. 
De locatie is: 
Scoutinggebouw Den Donk 
Bosstraat 1a 
5066 EB Moergestel 

(foto’s van de locatie en informatie over het verloop van het kamp zijn te vinden op de site) 

Jeugdkamp 2018 

Met Hemelvaart (9 t/m 13 mei) zal het jeugdkamp weer plaats vinden. Waar de kinderen vaak met de 
allerleukste verhalen naar huis komen, zijn er ook een aantal vrijwilligers achter de schermen bezig, om 
de kinderen het naar de zin te maken. Zo ook de kookstaf. De kookstaf houdt zich tijdens het kamp met 
diversen klusjes bezig zoals natuurlijk het koken, maar ook boodschappen doen, poetsen, spellen begelei-
den waarnodig en zo nog veel meer. 

Voor het kamp van dit jaar zijn we nog opzoek naar vesterking van de kookstaf. Hiervoor zoeken we ou-
ders/leden die één of meerdere dagen de kookstaf wil-
len ondersteunen.Het zou fijn zijn als je hierbij ook kan 
overnachten. 

Heb je interesse of wil je wat meer weten? Stuur dan 
een mailtje naar jeugdkamp@kv-klimop.nl of spreek 
Chantal v.d. Broek of Ingrid van Berkum eens aan. 

 

Gezocht: Kookstaf voor jeugdkamp 



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. 

De kampcommissie van KV Klimop nodigt alle vrijwilligers van de vereniging graag uit voor het jaarlijkse 
vrijwilligersfeest! Dit jaar gaan we volledig in kamp-style. 
Wil jij je nog een avondje jong voelen? Stiekem nog eens een avond lekker lang wakker blijven? Heb jij 
het nog in je? Geef je dan snel op! 

De feestzaal gaat open op zaterdagavond 21 april om 20:00u en wordt weer opgeruimd op zondagnacht 
22 april om 2:00u. We gaan naar: 

Kantine KV Klimop 
Beatrixlaan 44 
5721 LZ Asten 

 
Kom jij ook? Geef je dan op via de site of geef! Voor vragen kun je terecht bij Dirk (06-53587768), Erik 
(06-39754560) of Anke (06-11151677). Voor onze vrijwilligers kost deze geweldige avond kost hele-
maal niks! Van de partners vragen wij een kleine bijdrage van €10. 

 

Vrijwillegers feest 

Na 16 avonden te hebben gespeeld, is dit de uiteindelijke top 3 geworden: 
1. Truus van de Kruijs 
2. Mariet Thielen 
3. Riny Verhees 

Het gehele totaalklassement is op de site te vinden 
 
Wij willen Truus namens de hele club van harte feliciteren! 

Truus van de Kruijs winnares rikcompetitie 17-18 

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


Kleur pagina  

 



Korfballen met je vriendjes en vriendinnetjes? 

Reminder: spaaractie plus 

Heb je zegels gekregen? Dan kun je deze, zoals bij de voorgaande acties, bij Truus van de Kruijs in de 
brievenbus doen. Deze brievenbus is te vinden tussen Bakker Bart en Lidl. Het adres is Burgemeester 
Ruttenplein 116. De actie loop nog maar tot 14 april, dus spaar er nog even op los! 

 

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… het jubileum weekend 70 jaar 

Wist je dat korfbal door een Nederlander is uitgevonden? 
Wist je dat de oudste Nederlandse korfbalvereniging al meer dan 100 jaar bestaat? 
Wist je dat korfbal tot 1991 in 3 vakken werd gespeeld? 
Wist je dat korfbal de enige gemengde teamsport is? 
Wist je dat korfbal in meer dan 55 landen wordt gespeeld? 
Wist je dat het Nederlands team al 8 keer wereldkampioen is geworden? 
Wist je dat Doutzen Kroes heel lang heeft gekorfbald? 

Leuke weetjes... 

https://i0.wp.com/www.kv-klimop.nl/wp-content/uploads/2018/01/PLUS09275_726_Erik-Gorissen_Sponsorcampagne_14_Facebook_Header_Winkel-2.jpg


De Klimop courant Quiz! 

 1. Hoeveel paaseieren zijn er te vinden in deze courant? 

2. Welke bekende Nederlandster heeft er heel lang gekorfbald?  

3. Wat is de afkorting van de korfbalbond? 

4. In hoeveel landen wordt er korfbal gespeeld? 

5. In hoeveel vakken werd korfbal eerst gespeeld? 

6. Hoeveel jaar bestond Klimop bij het laatste jubileum? 

7. Wat is het thema van jeugdkamp 2018? 

8. Welk toernooi wordt er binnenkort gehouden bij Klimop? 

9. Wie is de winnaar van de rikcompetitie 2017-2018? 

10. Wie maken de Klimop courant? ;) 

 

 

1. 25 paaseieren 
2. Doutzen Kroes 
3. KNKV 
4. Meer dan 55 landen 
5. In 3 vakken  
6. 70 jaar 
7. Kimop on stage 
8. Het schoolkorfbaltoernooi 
9. Truus van de Kruijs  
10. Karel en Laura 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbk9jH9JPaAhUFL1AKHfs3Bk0QjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fexcelsior20.nl%2Fhome%2Fnieuwsarchief%2F30%2F06%2F17%2Finschrijving-van-alles-en-nog-wat-quiz-geopend%2F708


Programma 

Week 14 
za 31 mrt 09:00 Kraanvogels D1 - Klimop D2 
za 31 mrt 09:30 ODC F1 - Klimop F1 
za 31 mrt 09:45 Roka B1 - Klimop B2 
za 31 mrt 10:00 Klimop D1 - Rust Roest D2 
za 31 mrt 10:00 Flamingo's (M) E2 - Klimop E3 
za 31 mrt 11:00 Tilburg A2 - Klimop A1 
za 31 mrt 16:00 De Peelkorf B3 - Klimop B1 
 
Week 15 
wo 04 apr 20:00 Eymerick MW1 - Klimop MW1 
za 07 apr 09:30 Klimop F1 - ODC F2 
za 07 apr 09:30 Klimop D2 - Eyckelkorf D1 
za 07 apr 10:00 Klimop D1 - SDO (V) D1 
za 07 apr 10:00 Rooi E3 - Klimop E3 
za 07 apr 11:00 Rust Roest A1 - Klimop A1 
za 07 apr 11:00 Odisco B1 - Klimop B2 
za 07 apr 13:00 ODC B2 - Klimop B1 
zo 08 apr 14:30 Klimop 1 - Movado 1 
 
Week 16 
di 10 apr 20:00 Klimop MW1 - DKB MW1 
za 14 apr 09:30 Klimop F1 - DAKOS F1 
za 14 apr 09:30 Klimop E3 - Rooi E3 
za 14 apr 10:30 Klimop A1 - OJC '98 A1 
za 14 apr 10:30 DES (V) B1 - Klimop B1 
za 14 apr 10:30 ODC E1 - Klimop E1 
za 14 apr 10:45 Klimop D2 - Euro Girls D1 
za 14 apr 12:30 DAKOS E2 - Klimop E2 
za 14 apr 13:00 Swift (V) A2 - Klimop A2 
za 14 apr 13:45 Arcades B1 - Klimop B2 
zo 15 apr 14:30 PSV/lifovragen.nl 1 - Klimop 1 
 
Week 17 
di 17 apr 20:00 Melmac MW2 - Klimop MW1 
wo 18 apr 18:30 Klimop E1 - De Peelkorf E1 
za 21 apr 09:30 Klimop F1 - ODC F1 
za 21 apr 09:30 Klimop B1 - Sporting ST B1 
za 21 apr 09:30 Klimop E2 - NKV E2 
za 21 apr 10:00 DSC D2 - Klimop D1 
za 21 apr 10:30 Klimop E3 - DAKOS E3 
za 21 apr 10:50 Klimop B2 - Kraanvogels B1 
za 21 apr 11:00 Eyckelkorf D1 - Klimop D2 
za 21 apr 11:30 Klimop A1 - Rust Roest A1 
za 21 apr 12:10 Klimop A2 - United A2 
zo 22 apr 14:30 Klimop 1 - Keep Fit '70 1 
 
Week 18 
di 24 apr 20:15 Klimop MW1 - Melmac MW2 
za 28 apr 09:30 Klimop E2 - Arcades E1 
za 28 apr 10:30 DKB D1 - Klimop D1 
za 28 apr 11:00 Klimop A2 - Roka A1 
za 28 apr 11:30 Klimop B2 - DSC B3 
 

Week 19 
vr 04 mei 20:15 Springfield 1 - Klimop 1 
za 05 mei 10:00 Rooi E2 - Klimop E2 
 
Week 20 
zo 13 mei 14:30 Klimop 1 - Dordrecht 1 
 
Week 21 
di 15 mei 20:00 Klimop MW1 - Eymerick MW1 
wo 16 mei 18:00 Corridor E3 - Klimop E1 
za 19 mei 09:30 DAKOS F1 - Klimop F1 
za 19 mei 09:30 Klimop B1 - Swift (V) B2 
za 19 mei 09:30 Klimop E1 - Melderslo E1 
za 19 mei 10:30 DAKOS E3 - Klimop E3 
za 19 mei 15:15 Arcades A1 - Klimop A2 
 
Week 22 
di 22 mei 20:30 DKB MW1 - Klimop MW1 
za 26 mei 09:30 ODC F2 - Klimop F1 
za 26 mei 09:30 Klimop D2 - Kraanvogels D1 
za 26 mei 09:30 Klimop E2 - OJC '98 E2 
za 26 mei 09:45 Klimop A2 - ODC A2 
za 26 mei 10:45 Klimop E1 - Swift (V) E1 
za 26 mei 10:45 Klimop E3 - Flamingo's (M) E2 
za 26 mei 12:00 Klimop A1 - Tilburg A2 
za 26 mei 12:00 Klimop D1 - Tilburg D1 
zo 27 mei 14:30 Ten Donck 1 - Klimop 1 
 
Week 23 
za 02 jun 09:00 Arcades E2 - Klimop E2 
za 02 jun 10:00 Klimop B1 - United B1 
za 02 jun 10:00 PSV/lifovragen.nl D1 - Klimop 
D1 
za 02 jun 10:00 Euro Girls D1 - Klimop D2 
za 02 jun 11:00 OJC '98 A1 - Klimop A1 
za 02 jun 11:15 Klimop B2 - Merselo B1 
za 02 jun 11:15 DAKOS E1 - Klimop E1 
za 02 jun 15:00 Lottum A1 - Klimop A2 
zo 03 jun 14:30 Klimop 1 - Ready '60 1 
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