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Inmiddels is de voorjaarscompetitie weer gestart en is iedereen alweer druk aan het  

trainen om zo mooie resultaten neer te zetten.  

 

De dames van Ivonne hebben het binnen seizoen afgesloten met een prachtige derde 

plaats. Wat waren de wedstrijden mooi en vaak enorm spannend om te zien. Complimen-

ten voor Ivonne en de dames. Wij hopen dat het buiten ook net zo goed zal gaan.  

Middels deze weg willen wij de meiden van de D jeugd en Lucienne, Monique, Anne en 

Kyra nogmaals van harte feliciteren met het behalen van het kampioenschap. Wat een 

super goed resultaat. Dit beloofd zeker wat voor de voorjaarscompetitie.  

Ga zo door meiden! 

De senioren hebben de zaal competitie met een mooie vijfde plaats afgesloten.  

En de midweek heeft zeker ook haar best gedaan en is op een welverdiende derde plaats 

geëindigd. 

Voor de recreanten was het een bewogen zaalcompetitie. Het was een warrige competi-

tie met sterke tegenstanders. De wedstrijden gingen wel/niet door omdat er meerdere 

tegenstanders aanwezig waren of het brandalarm in de sporthal ging af of de zaal dubbel 

geboekt was. Al met al hebben ze zeker wel met plezier gekorfbald. 

Zowel de meiden van de B als van de D jeugd zijn de voorjaarscompetitie gestart met een 

mooie overwinning. En ondanks dat de senioren de eerste wedstrijd verloren hebben, 

hebben ze wel een goede wedstrijd gespeeld.  

De dames van de midweek en recreanten zijn inmiddels ook fanatiek begonnen. Zo is er 

door de midweek en recreanten al een aantal keren getraind. Dat ziet er fanatiek en ge-

zellig uit.  

Voor diegene die het nog niet gehoord hebben is Rein van Vugt helaas geblesseerd en 

kan helaas de trainingen en wedstrijden van de senioren voorlopig niet verzorgen.  

Gelukkig hebben we Wilma en Ivonne bereid gevonden om de coaching op de zondagen 

op te vangen. Wij wensen Rein enorm veel beterschap en succes met zijn herstel. 

Voor volgend seizoen hebben wij als bestuur in goed overleg samen met Rein en de 

senioren besloten om afscheid te nemen van elkaar.  

Het nieuwe seizoen zal Bart van der Burgt starten als nieuwe trainer/coach van de  

senioren. In de laatste nieuwsbrief meer hierover. 

Onlangs zijn ook de koningsspelen in St. Agatha geweest, waar dit jaar ook Quick Up haar 

steentje aan heeft bij gedragen. Het was een erg leuke en gezellige middag.  

De leden van KombiFit zijn ook trouw te vinden op het veld. Wilma gaat er helemaal voor 

en we krijgen ook veel leuke reacties op de trainingen.  

 

Al met al beloofd het voor iedereen een fanatiek, leuk en een gezellige voorjaarscompeti-

tie te gaan worden. We wensen jullie daarom ook veel (korfbal) plezier!   

  

Het bestuur 
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Kangoeroeklup 

Dit seizoen zijn er weer een hoop nieuwe kinderen bijgekomen en jammer genoeg ook een paar gegaan. We heb-

ben op dit moment een hele gezellige groep met allemaal enorm enthousiaste kinderen die het liefst de hele tijd 

zouden willen rondrennen. Vrijdag 19 april hadden we een paastraining. Er was een groot parcours opgezet waar 

de kinderen van alles konden doen. Ook ontdekten we dat het echte zoek talenten zijn, want alle paaseieren  

waren zo gevonden, zelfs de paashaas kwam even op bezoek. 

Stokje overdragen  

Wij als redactie hebben een tijd terug aangegeven dat we graag het stokje zouden overdragen. Onze andere taken 

binnen Quick Up vergen ook veel tijd en de nieuwsbrief is een leuke manier om je bijdrage te leveren aan onze 

mooie vereniging. Wij zijn dan ook erg blij dat Nicky van Bergen en Lara Slootmans zich hebben gemeld om de re-

dactie over te nemen. De nieuwsbrief die je voor je hebt is dan ook door hun gemaakt! Wij wensen Lara en Nicky 

veel succes en willen alle onze lezers bedanken voor de input van de afgelopen jaren. We zijn trots dat we op deze 

manier al onze leden en sponsors deel kunnen laten uitmaken van wat er zoal in een seizoen gebeurd is.  

Bedankt en aan de nieuwe redactie succes!!   

Kyra en Hilde  
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Jeugdnieuws 

 

Korfballen doen we allemaal voor ons plezier, als je wint wordt het na-

tuurlijk allemaal een stuk leuker. Voor de meisjes van de D kwam met elke 

wedstrijd het kampioenschap dichterbij. 7 meiden, die allemaal ont-

zettend gemotiveerd zijn en elke training en wedstrijd alles geven. Fatima, 

onze aanvoerster, heerst onder de korf. Zowel aanvallend als verdedigend 

vangt zij ontzettend veel af, waarmee ze daarna met een lange bal zo een 

medespeelster vrij zet onder de korf. Veerle, klein van stuk, maar altijd 

vrolijk en positief. Steeds vaker worden haar tegenstanders opgevangen 

op 4/5 meter voor de korf en staat ze klaar om haar arm omhoog te ste-

ken om het schot te verdedigen. Sanne, een echte allrounder, verdedi-

gend kijkt ze mee of ze kan tussenspringen en aanvallend ziet zij haar kan-

sen en in volledige vrijheid maakt ze haar kansen af. Fleur, houdt alles bij 

in haar schriftje, hoeveel er gescoord wordt en tegen wie we moeten. De 

wedstrijd tegen Eendracht D1 had ze thuis al gezegd, vandaag wil ik sco-

ren, en ja hoor de bal vloog erin. Nore, onvermoeibaar en tactisch ziet zij 

alles snel. Met haar snelheid achterhaalt zij elke tegenstander. Femke, 

blokt regelmatig schoten van haar tegenstander en scoort er op los, geen 

afstand is haar te ver. Dyanne, enorm snel maar zoals zij beheerst haar 

doorloopballen inmiddels onderhands erin legt is een genot om naar te 

kijken. Tot aan de laatste wedstrijd werd op één wedstrijd na alles gewon-

nen. Dus stond er tegen Heumen D1 een waar kampioensduel op de plan-

ning. Gesteund door enorme support en zenuwachtige coaches Anne en 

Kyra begon de wedstrijd. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, o jee dat ging wel erg hard bij Heumen, 5-0 en ja daar was eindelijk ons 

doelpunt 5-1. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. De tactiek werd veranderd, de zenuwen van ons afgegooid. En 

zo werd er voor rust een 7-9 voorsprong bereikt. Na rust gingen we op dezelfde voet verder, ballen werden onder-

schept en felle duels uitgevochten waar we vaak als winnaar uit de strijd kwamen. Met nog 1 minuut te spelen 

stond er een 11-13 stand op het scorebord, het laatste fluitsignaal, KAMPIOEN! De meiden moesten het nog even 

beseffen maar met alle bloemen en de champagnedouche drong het tot de meiden door. Een echte teamprestatie, 

waar alle meiden een aandeel in hebben gehad. De oefeningen op  de training door Luciënne en Anne worden 

in de wedstrijden vakkundig uitgevoerd en de aanwijzingen van Anne en Kyra in de wedstrijden zorgen altijd voor 

de juiste tactiek. Een mooi binnenseizoen, met ultieme beloning. We zijn trots! 

Kampioenschap ultieme beloning voor de D 

Spandoeken gemaakt door de meiden van de B 

Boven: Kyra, Femke, Fatima, Dyanne, Nore, Anne 

Onder: Fleur, Sanne, Veerle 

Boven: Femke, Fatima, Dyanne 

Onder: Nore, Fleur, Sanne, Veerle 
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Café-Zaal"PiepKes" Dorpsstraat 16 Oeffelt 

Openingstijden  01-10-2016 tot 01-04-2017                                      

Maandag   19.00 tot 01.00 

Dinsdag   Gesloten 

Woensdag  Gesloten 

Donderdag  19.00 tot 01.00 

Vrijdag   18.00 tot 01.00 

Zaterdag  16.00 tot 02.00 

Zondag                16.00 tot 00.00 

Voor al uw vergaderingen, feesten en partijen. Neem  

De B-jeugd en surprise 

Ik ben Melissa Claassen  van het B team,, ik mocht een stukje schrijven over het binnenseizoen van het B team. Ik vond het 

goed dat we 3de zijn geworden van de 7 van de competitie. Ik heb zelf ook een paar keer gescoord en ik schiet zelf nu ook veel 

meer dan eerst. We zijn met ons team ook nog naar de kampioenswedstrijd van de D geweest en ze zijn kampioen geworden 

en daar zijn we natuurlijk heel trots op. Helaas hadden een paar kinderen ons team verlaten, maar gelukkig zijn er ook nieuwe 

bij gekomen, we zijn nu goed met elkaar ingespeeld en het team word steeds beter en iedereen is goed op zijn eigen manier. 

Iedereen kan goed met elkaar opschieten tijdens wedstrijden en trainingen en het is een gezellig team en het publiek is mis-

schien niet altijd zo groot, maar ze moedigen en juichen ons allemaal aan en dat is een fijn gevoel. De trainingen zijn leuk,  

omdat we zelf mogen aangeven wat we moeilijk vinden en wat we nog meer willen oefenen. Ik vind uitwedstrijden leuker, 

want de tijd die we daarna toe moeten rijden komen we al lekker met ze alle in de teamsfeer. Ik hoop dat ik nog lang lid mag 

blijven van dit team. Melissa Claassen. 
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Koningsspelen 

12 april zijn de jaarlijkse Koningspelen gehouden. Op basisscholen wordt dat samen gesport allemaal in het thema 

van het Koningshuis. Dit jaar is Quick-Up de samenwerking aangegaan met de Lindekring in Sint Agatha. Op deze 

manier hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het sporten van de 

kinderen en hebben we onze mooie sport kunnen promoten! Het was wel 

een beetje koud, maar gelukkig waren alle kinderen enthousiast. Laura, 

Lincy en Kyra hebben deze dag de kinderen vermaakt met het Ariane-spel 

en het kroontjeswerpen. Het was een geslaagde dag! 
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Quick Up 1 

De zaalcompetitie zit er weer op. We hebben weer een aantal goede wedstrijden gespeeld en ook zagen we weer 
een oud gezicht bij ons langs de lijn staan. Wilma heeft ons namelijk weer een aantal wedstrijden gecoacht, omdat 
Rein werd geopereerd en hiervan nog even moet herstellen. 
Beterschap Rein en we hopen je snel weer terug langs de lijn te zien. 
 
Uiteindelijk hebben we in de zaal competitie een 5e plek behaald. We zijn nu ook weer buiten gaan trainen, wel 
weer even wennen, maar zeker na het winnen van de oefenwedstrijd met een eindstand van 10-8, zijn we helemaal 
klaar voor de buiten competitie.  
 

Eindstand NAS 2—Quick-Up 1 
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Seniorennieuws 

Midweek 

Een goed begin is het halve werk en zo gebeurde het dat Miranda bij aanvang van het binnenseizoen bij de 

 verkeerde sporthal stond en de wedstrijd tegen Miko zonder haar van start ging. Deze keer lukte het ons niet van 

Miko te winnen en verloren we met 6-2. Een weekje later speelden we een spannende wedstrijd tegen Vios. In de 

laatste minuten scoorden Mayke uit een strafworp, werd het 8-8 en was het eerst punt binnen. Tegen Diosa vlogen 

de ballen er lekker in en wonnen we met 13-5 de eerste keer en de tweede keer met 1-12. Na alle kerstdiners, olie-

bollen en nieuwjaarswensen begonnen we in januari met een kopje thee voor de wedstrijd tegen Klimop. Dit werk-

te goed want bijna iedereen heeft gescoord. Wonderbaarlijk genoeg had zelfs Ivonne gescoord, vanaf de bank. Ze 

was zo druk met doelpunten schrijven, dat ze haar eigen naam noteerde, knap hoor! Eindstand 7-19. We hielden 

deze flow nog even vast en wonnen een week later met 16-3 van Klick. In de herkansing tegen Miko lieten we het 

helaas weer liggen (6-7 verloren). 6 februari tegen Vios mochten we onze mooie reserveshirts aan, tenminste als je 

die meeneemt. Gelukkig waren Toon en Joris snel in de auto gesprongen om de vergeten shirts te brengen en de 

shirtwissel op het veld als beloning te mogen aanschouwen (verloren 11-4). 20 maart tegen Klick startte Ine agres-

sief met het bewusteloos schoppen van een onschuldig ‘eng beest’ (kevertje). Gelukkig verliep de wedstrijd rustiger 

en wonnen we met 6-14. Het einde van een mooi seizoen en we willen iedereen bedanken die ons geholpen en 

aangemoedigd heeft!  
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Het seizoen van de recreanten 

Recreanten korfballend de winter weer door! 
 
De binnencompetitie is al weer even klaar. Geen kampioen geworden, eigenlijk best veel verloren en 
dat ondanks de goede hulp deze winter van onze toppers Nicky, Verena en Leonie. Ze hebben menig 
wedstrijdje meegespeeld. Met dank dames!!! 
Over de wedstrijden kunnen we kort zijn. We verloren van DES, maar speelde weer gelijk tegen 
Klimop. Ook van NAS twee maal verlies met pikante standjes en een gemiste strafworp, VIOS twee 
keer verloren, maar één keer maar net! Dik verloren van DES, SDDL weer gelijk. Kortom matig 

resultaat. Dat mag in de buitencompetitie wel wat beter. Misschien moeten we wat meer trainen☺ 

Het jaarlijkse surpriseavondje bij Inge was weer gezellig en iedereen ging met prachtige cadeaus naar 
huis. 
En nu zijn we al weer heerlijk de wei in: de buitencompetitie is gestart en werkelijk waar….. twee 
wedstrijden al gewonnen. Het gaat dus nu al stukken beter. Zou nu het kampioenschap volgen??? 
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Kombifit de nieuwe aanwinst binnen onze korfbalvereniging en ook de eerste gemengde ploeg. 
Het plan om dit op te starten in St. Agatha is zeker gelukt.  
Vantevoren was er flink geflyerd en mede daardoor kon half september 2018 de pilot van start gaan met 8 enthou-
siaste sporters. 3 weken later waren er, ivm mond op mond reclame, al 14 sporters en moest er zelfs een wachtlijst 
worden geopend.   
Mij was al eerder gevraagd om deze mooie groep een uur lang met sport en spel zich in het zweet te laten werken. 
Dat lukt iedere donderdagavond van 19.30-20.30 uur met een divers aanbod zowel op het veld als in de zaal van 
oa workouts, fitnessoefeningen, walking voetbal en korfbal, handbal, volleybal, badminton, hockey, slag-en trefbal 
enz. 
Wanneer het regent gaan deze sportievelingen actief aan de slag met een intensieve workout onder het afdak en 
bij sneeuw trekken we de wandelschoenen aan en maken we een fikse wandeling in een straf tempo.  
Onze sportavond eindigen we iedere keer met een 3e helft in de sportkantine onder het genot van koffie en thee 
met een koekje of lekkere traktatie.  
Inmiddels is de conditie dusdanig opgeschroefd dat wanneer de Quick up teams spelers tekort komen deze 
sportfitte sportievelingen zeker willen helpen om in te vallen. 
Nooit gedacht dat ik deze nieuwe uitdaging, binnen deze mooie vereniging, na 40 jaar trainer/coach korfbal te zijn 
geweest zo leuk zou vinden.  
 
Wilma Peters, Kombifit Quick up 

Kombifit 
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Nieuws van de sponsorcomissie 

Deze keer een bijzonder bericht in verband met onze sponsor Autoservice VDB in Oeffelt, waar Edwin en Theo 

eigenaar zijn sinds 1 maart 2009. De snelle tellers onder ons, lezen hier direct uit dat hun bedrijf 10 jaar bestaat. 

Een speciale vermelding waard, vinden wij. De medewerkers van VDB zijn door Quick-Up verwend met een heer-

lijke amandelstaaf, chocolade en natuurlijk een felicitatie namens de gehele vereniging. Theo, Edwin en alle me-

dewerkers van VDB, veel succes met jullie bedrijf. 

 

Ander nieuws is dat we in gesprek zijn met een nieuwe sponsor voor sporttassen voor de senioren. Het is nog 

even afwachten of het gaat lukken, maar we hebben er een goed gevoel over. Wanneer het definitief is, horen 

jullie dit natuurlijk snel. 

 

Sportieve groet van Carola en Pauline  
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Kalender 

Enkele keren is de vraag gekomen wanneer er weer 

trainingspakken besteld kunnen worden. Er wordt 

hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe lijn, het 

is lastig gebleken om een trainingspak te vinden wat 

aan de door ons gestelde eisen voldoet. Het streven is 

om volgend seizoen nieuwe pakken gereed te hebben 

zodat deze besteld kunnen worden. Voor andere vra-

gen omtrent kleding kun je terecht bij Leonie, algeme-

nezaken.quickup@gmail.com 

 

Bestuur mededelingen 

Trainingspakken 

 

Nieuwe trainer/coach senioren 

Datum Omschrijving Locatie 

29 mei Korfbal Clinic Merlet Collega Cuijk 

2 juni Seizoen afsluiting 
(Samen met VCA, senioren, midweek, recreanten en B jeugd) 

MFA 

22 juni Seizoen afsluiting 
(Alleen Quick Up, Kangoeroe Klup, D jeugd en B jeugd) 

MFA 

24 augustus Beach Korfbal toernooi MFA 

7 september Start seizoen 2019-2020   

6/7 november Jaarvergadering MFA 

23 november Start zaalcompetitie 2019-2020   

14 december Winteractiviteit 
(Samen met VCA) 

MFA 
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Sponsorkliks 

Zoals we in al een aantal keren in de vorige nieuwsbrieven al omschreven hebben kan je zelf een financiële bijdrage 

leveren aan jouw sponsordoel, zonder dat het jou een cent extra kost!   

 

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel (Quick-up) ontvangt geld in de clubkas.  

Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Boo-

king.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nog-

maals, het kost jou niets extra!   

 

Een geweldige manier van sponsoring. Daarom is het ook leuk dat we mede dankzij jullie aankopen kunnen mede-

delen dat we inmiddels al een bedrag van € 193,00 hebben mogen ontvangen. 

 

Dus mocht je nog een online leuke aankopen willen, online eten willen bestellen of je vakantie online willen boe-
ken, doe dit dan via www.SponsorKliks.com, hier vul je in het zoekvenster Quick Up in en zoek je ons op.  
Daarna kom je op een pagina en kun je de winkel waar je wil winkelen zoeken, o.a. Wehkamp, Bol.com, thuisbe-

zorgd, booking.com, etc., etc. 

 

 
 

Wil je Quick-Up ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de Spon-

sorKliks pagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor Quick-Up directe inkomsten. Stel je eens voor wan-

neer alle leden dit zouden doen?  

Vertel dit daarom door aan andere mensen die Quick-Up een warm hart toedragen.   
 

Laten we dit samen tot een succes maken! 

 
 

http://www.SponsorKliks.com
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713


 

 

Korfbalvereniging Quick-Up 

Sportpark Veldzicht 

Liesmortel 46 

5435 XJ Sint Agatha 

www.quickupagatha .nl 
 

Rabobank NL96RABO 0110515277 

 

     Secretariaat: Hanneke Berndsen-Wolf 

Kleefkruid 22  

5432EE Cuijk 

 

Redactie:  Nicky van Bergen  

Lara Slootmans 

Redactieadres:  quickup.nieuwsbrief@gmail.com  
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Contactgegevens 

Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Autoschadebedrijf Van Eeden  

Autoservice VDB 
Aypen 

Café de S-Bocht  
Café-zaal Piepkes 

C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening 
Deco Home 

Van Elst Containerverhuur 
Excel Music Instruments  

Gerard Smits Grondwerken 
Heldro IJs  

Hans Lemmens 
La Tertulia  

Lamers & Visser 
Linders Administratie en Advies 

Marc Sport 
De Prinsensteek 

Van Rossum Kozijntechniek  
Schrijen Peeters Natuursteen  

‘t Smulhuukske  
Spar, Oeffelt 

Thoonen, ramen deuren serres  
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Algemene gegevens 

http://www.quickupagatha

