
Pak die korfbalschoenen maar weer uit de kast, neem je goede zin mee, want het 
nieuwe seizoen is alweer in volle gang. Elk team heeft zijn eerste wedstrijden weer 
gespeeld. Er zijn alweer heel veel nieuwe activiteiten 
gepland voor komend seizoen en we hebben er allemaal 
heel veel zin in. Wij maken dit jaar alweer voor het 3de jaar 
de courant en wie weet hoelang we hier nog zullen zijn. We 
hopen natuurlijk dit jaar ook weer op vele winsten en 
kampioenschappen binnen klimop, maar heb vooral heel 
veel plezier! Wij wensen jullie een heel erg fijn seizoen. 
 
Groetjes, 

Het Courant-team (Laura en Karel) 
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Seizoensopening  

COURANT 

Kalender 
 

Zaterdag 15 september was de officiële seizoensopening bij KV-Klimop. Er werden 
deze dag verschillende wedstrijden gespeeld door verschillende teams. Na de wed-
strijd van Klimop 1 was er een gelegenheid voor leden en niet leden om een broodje 
frikandel of hamburger te eten. Ook was er een grandioze loting met maar liefst 10 
winnaars!  
 
Daarna werd er met  zijn alle een drankje gedaan en nog gezellig wat gekletst. Wij willen na-
mens de hele club de organisatoren van deze opening van harte bedanken!  
 

22-09 Kangoeroe training 

24-09 Jaarvergadering 

06-10 
Kangoeroe training 

20-10 
Kangoeroe training 

21-10 
KlimOpen darttoer-
nooi 

27-10 
Pong toernooi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



Op 25 augustus vond het jeugd(regio)toernooi plaats bij MKV in Milheeze. Door de regio uit te breiden 
hebben er ongeveer 350 speelsters deelgenomen. Verschillende teams van klimop zijn in de prijzen we-
ten te vallen. Iedereen heeft het heel erg leuk gevonden en zoals je aan de foto’s ziet is er met veel en-
thousiasme gekorfbald.  

 

 

Regio toernooi 2018 



27 oktober is het grote pong toernooi, deelname is voor jong en oud, dus schrijf je in! 

Pong toernooi  

Wij zijn als courant team heel erg blij om jullie voor te stellen aan onze nieuwe talenten: 
 
Hoi, 
 
Wij zijn Esther Adriaans en Lynn van Oosterhout. Dit jaar helpen wij mee aan de Klimop Courant. Wij zijn 
12 en 11 jaar oud. Esther is al ongeveer 6 jaar lid en Lynn is al ongeveer 7 jaar lid. Ook vinden wij het heel 
leuk om op kamp te gaan. Wij zitten in de C1. Onze trainers op dinsdag zijn Jolijn Janssen en Jelmer Son-
nemans. Op donderdag is Ingrid van Berkum onze trainster. Onze coaches zijn Ingrid van Berkum en 
soms Anja van Oosterhout. Wij zitten op het Varen-
donck College in Someren en in Asten. 
 
Groetjes, 
 
Esther en Lynn. 

 

 

Even voorstellen…. 



Wij, Esther en Lynn uit de C1 hebben onze trainers Jelmer en Jolijn geïnterviewd, 
zij trainen ons op dinsdag. 

 
Hoe oud zijn jullie? 

Jolijn: 19. 
Jelmer: 16. 

Wat zijn jullie hobby’s? 
Jolijn: korfbal. 
Jelmer: korfbal, met vrienden zijn. 

Op welke leeftijd zijn jullie begonnen met 
korfbal? 

Jolijn: 11 jaar.  
Jelmer: 6 of 7 jaar. 

Waarom zijn jullie op korfbal gegaan? 
Jolijn: omdat een vriendin van mij erop zat en omdat ik turnen niet meer leuk vond. 
Jelmer: omdat Gert-Jan op korfbal zat en het leek me ook een leuke sport. 

Hoeveel uur trainen jullie per week? 
Jolijn: 3 uur. 
Jelmer: 3 uur. 

Wie is jullie grootste korfbal voorbeeld? 
Jolijn: Marly van Kemenade. 
Jelmer: Dirk Cortooms. 

Wie ervaren jullie als moeilijkste tegenstander? 
Jolijn: Keizer Karel Nijmegen. 
Jelmer: Keizer Karel Nijmegen. 

Wat doen jullie allemaal binnen Klimop? 
Jolijn: ik geef training aan de C1, ik speel zelf en ik help met de speculaasactie. 
Jelmer: ik geef ook training aan de C1 en ik speel zelf. 

Wat vinden jullie ervan om in het eerste te spelen? 
Jolijn: ik vind het pittig want het tempo ligt hoger dan in de A1. 
Jelmer: ik vind het wel zwaar maar ook heel leuk en gezellig. 

Waarom zijn jullie ons gaan trainen? 
Jolijn:  ik werd gevraagd en ik geef ook al langer training en het 

leek me ook wel leuk. 
Jelmer: ik werd gevraagd en het leek me wel leuk. 

Wat is jullie eerste indruk van ons team, de C1? 
Jolijn: druk. 
Jelmer: druk maar ook een leuk team. 

 Wanneer willen jullie stoppen met korfbal? 
Jolijn: voorlopig nog niet. 
Jelmer: Pas als ik niet meer kan korfballen. 
 
 

Dit was ons interview, bedankt Jelmer en Jolijn dat wij jullie 
mochten interviewen. 

Courant interview met…. 



Kleur pagina  

De kangoeroe trainingen zijn natuurlijk ook weer in volle gang, daarom hier een mooie Kangoeroe Klup 
kleurplaat. 



Korfballen met je vriendjes en vriendinnetjes? 

Jaarvergadering 

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering voor het seizoen 2017 – 2018. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 24 
september 2018 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. 
Tijdens de vergadering zal ook kort de stand van zaken omtrent de privatisering worden toegelicht. 

Graag nodigen wij alle leden en ouders van (jeugd-)leden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
 
Het jaarverslag is per mail onder de leden verspreid. 

Bestuur KV Klimop 

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… Kampioenswedstrijd Klimop 1 vs Ready ‘60 1 

Bij deze willen we even een oud onderdeel weer terug in het leven roepen, persoonlijk was dit het on-
derdeel waarvoor Laura en ik vroeger de krant moesten hebben en lezen. Dus hier is hij dan weer, onze 
favoriet : De mop van Rob.  
 
Joepje zit te huilen bij een beekje. Een voorbijganger vraagt hem wat er is. “Marly heeft mijn boterham 
in de beek gegooid!” Voorbijganger: “Met opzet?” Joepje: “Nee, met kaas!” 

De mop van Rob 



Programma pagina 

di 18 sep 20:00 Klimop MW1 - PSV/lifovragen.nl MW2 
za 22 sep 09:15 Arcades E2 - Klimop E2 
za 22 sep 10:00 Klimop D3 - Odisco D1 
za 22 sep 10:30 Klimop A2 - Oxalis A1 
za 22 sep 10:45 DKB C2 - Klimop C1 
za 22 sep 11:00 Dakos F1 - Klimop F1 
za 22 sep 11:10 Klimop D1 - Eendracht D1 
za 22 sep 12:15 Klimop A1 - Oranje Wit (L) A1 
za 22 sep 12:15 Klimop B1 - Melderslo B1 
za 22 sep 15:30 OJC '98 1 - Klimop 1 
 
di 25 sep 20:00 FSC MW1 - Klimop MW1 
za 29 sep 10:00 Eendracht D1 - Klimop D1 
za 29 sep 11:00 Dakos F2 - Klimop F1 
za 29 sep 11:00 Melderslo E2 - Klimop E2 
za 29 sep 12:15 Sporting ST A1 - Klimop A1 
za 29 sep 13:30 Klimop E1 - ODC E1 
za 29 sep 13:30 Klimop D2 - BMC D1 
za 29 sep 14:00 Klimop C1 - DKB C2 
za 29 sep 14:00 Melderslo B1 - Klimop B1 
za 29 sep 15:30 ODC A3 - Klimop A2 
za 29 sep 15:30 Klimop 1 - SkunK 1 
 
di 02 okt 20:00 Klimop MW1 - FSC MW1 
za 06 okt 09:30 Klimop E2 - MKV E1 
za 06 okt 09:30 DOT (V) E1 - Klimop E1 
za 06 okt 09:30 Klimop D1 - Heumen D1 
za 06 okt 10:00 Gazelle D2 - Klimop D3 
za 06 okt 10:45 Klimop C1 - PSV/lifovragen.nl C1 
za 06 okt 11:00 Gazelle D1 - Klimop D2 
za 06 okt 14:00 SVOC '01 B1 - Klimop B1 
za 06 okt 15:30 Reehorst '45 1 - Klimop 1 
 
di 09 okt 20:00 Klimop MW1 - Eymerick MW1 
za 13 okt 10:00 Klimop F1 - Dakos F1 
za 13 okt 10:00 Quick Up D1 - Klimop D1 
za 13 okt 10:00 Klimop D3 - HBSV D1 
za 13 okt 11:10 Klimop E1 - Klimop (A) E2 
za 13 okt 11:10 Klimop D2 - Gazelle D2 
za 13 okt 11:30 Swift (V) A2 - Klimop A2 
za 13 okt 11:45 Klimop B1 - Sporting ST B1 
za 13 okt 12:30 NKV C1 - Klimop C1 
za 13 okt 15:30 Melderslo A2 - Klimop A1 
za 13 okt 15:30 Tiel '72 1 - Klimop 1 
 
 
 
 
 

di 16 okt 20:15 PSV/lifovragen.nl MW2 - Klimop MW1 
za 20 okt 09:15 Arcades E2 - Klimop E1 
za 20 okt 10:00 ODC F1 - Klimop F1 
za 20 okt 10:00 HBSV D1 - Klimop D2 
za 20 okt 10:00 BMC D1 - Klimop D3 
za 20 okt 11:30 Klimop E2 - DOT (V) E1 
za 20 okt 11:50 Klimop A2 - Roka A1 
za 20 okt 13:25 Klimop A1 - DES (V) A1 
za 20 okt 15:30 Klimop 1 - OEC 1 
 
za 27 okt 15:30 Klimop 1 - Keizer Karel 1 


