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Normaal is het eind van het seizoen een moment om terug te blikken. Echter de situatie
waar wij ons allen in bevinden vraagt vooral naar vooruitkijken. We zijn van dag tot dag,
week tot week van maand tot maand gegaan door al het nieuws en alle versoepelingen
die stap voor stap gezet zijn. Toch een korte blik terug en een hoopvolle blik vooruit.
Als bestuur was dit ook een hectische tijd, van een succesvol zaalseizoen naar
afgelastingen, naar keuzes maken over wedstrijden, algehele competitiestop, vergaderen
via Teams, tot eindelijk weer een echte vergadering langs het veld tijdens een training.
Lange tijd leek het erop dat we een zeer lange tijd niet konden gaan korfballen maar
uiteindelijk hebben we erg ons best gedaan om voor iedereen toch nog een manier te
vinden om te korfballen en sporten
Wij zijn erg blij dat wij het seizoen nog korfballend en sportend af hebben kunnen sluiten.
Van Kangoeroeklup tot Kombi-fit heeft elk team nog momenten gehad om samen te
sporten en plezier te maken. Ook alle vrijwilligers die zich daarvoor in hebben gezet zoals
coördinators, toezichthouders en trainers: een groot woord van dank. Maar ook de
bereidwilligheid van iedereen om ons te houden aan alle geldende protocollen mag
benoemd worden, ook hiervoor willen we iedereen danken. Daarnaast grote dank naar
Lara Slootmans, haar vader Marco Slootmans en zijn bedrijf Blendfill: Dankzij hun snelle
handelen hebben we snel kunnen starten en waren alle middelen er om alle materialen
goed te kunnen desinfecteren!
Helaas hebben we ook geen gezamenlijke afsluiting kunnen hebben dit jaar. Wij zijn de
mogelijkheden aan het bekijken om in de eerste maanden van aankomend seizoen toch
een gezamenlijk moment te hebben zodat we als vereniging elkaar weer zien. Want als
we iets geleerd hebben in deze tijd is dat het belangrijk is om mensen om je heen te
hebben die naar je omkijken en je helpen als het nodig is, maar ook onze momenten van
ontspanning zijn waardevol gebleken. Toch worden we ook nog steeds geconfronteerd
met de onvoorspelbaarheid van de situatie waar we in zitten dus kunnen we uiteraard
nog niet zover vooruit kijken.
De KNKV is op dit moment druk in de weer om de competitieplanning rond te krijgen. We
hopen dan ook snel weer in competitieverband te mogen gaan spelen. Met de D, B,
senioren, midweek en recreanten zullen we volgend seizoen ook weer actief zijn. Ook zijn
we druk bezig met het starten van een F-team. De Kangoeroeklup en Kombi-fit blijven ook
enthousiast door sporten, al met al dus weer genoeg om ons op te verheugen het
komende seizoen.
We zullen al onze leden op de hoogte houden bij ontwikkelingen rondom het
Coronavirus, vooralsnog is onze blik gericht op augustus/september. Dan mogen we weer
beginnen met korfballen en ook onze senioren leden binnen de 1,5 meter zich weer
wagen aan een partij en wedstrijd. Schroom ook niet om ons, het bestuur, aan te spreken
per mail/telefoon/als jullie ons zien bij vragen of opmerkingen, dat zien wij alleen maar
graag!
Tot die tijd, geniet van de zomer en blijf gezond!
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Kangoeroe Klup

Pagina 2

Jaargang 9— nummer 4, juli

Pagina 3

Jeugdnieuws

F-jeugd
Bij Quick-Up starten we na de zomer met een F-team, hier kunnen kinderen vanaf 5 jaar voor aangemeld worden. We starten
dan met trainen op maandagavond waar kennis gemaakt wordt met korfbal en het spelen in een teamsport door middel van
spelvormen, schieten, verdedigen en nog veel meer. Daarnaast biedt Quick-Up leuke activiteiten naast het korfbal door het
seizoen heen!
Interesse? Neem dan contact op met
Kyra Kosman
Jeugdzaken.quickup@gmail.com
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D-jeugd
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit korfbalseizoen.
En wat een raar seizoen. In één keer geen wedstrijden en trainingen meer.
En onze meiden hadden juist zo’n zin in de wedstrijden. Voor sommige dames zouden dit de eerste ECHTE wedstrijden
worden…..maar helaas. Gelukkig hebben we nog wel wat trainingen kunnen geven. Zelfs 1 met SUPER mooi weer, dus dat
werd een training met sponzen en water en we hebben wat nieuwe spelletjes doorgevoerd, één van de favorieten is nu wel
“100”. Zie de foto’s hoe wij ons toch vermaken ondanks de corona.
Helaas gaan Annabel en Mirthe stoppen, maar blijven er nog 5 geweldige sportieve meiden over !!
Onze reporters Britt en Lieke zijn in hun pen gekropen en hebben namens de D-meiden een stukje geschreven voor deze
nieuwsbrief.

Ons D-team: Britt, Mirthe, Niene,
Veerle, Fleur en Lieke
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D-jeugd reporter Britt
Hoi ik ben Britt en zit op de korfbalclub Quick Up.
Het is een superleuke club. Je leert er veel van.
Bijvoorbeeld bovenhands, onderhands en doelen.
We hebben bij de D-jeugd een heel gezellig clubje (soms een beetje te gezellig!!!!)
We hebben dit jaar nog geen wedstrijden gespeeld (alleen een vriendschappelijke).
Dus dat zal ik volgend jaar graag wel willen doen.
En door het corona hebben we een paar trainingen moeten missen.
Groetjes Britt
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D-jeugd reporter Lieke
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lieke Barten en ik speel in de D.
Het afgelopen seizoen hebben wij niet veel wedstrijden gespeeld.
Wel hebben we veel getraind.
Ik vond het jammer dat we door corona het buitenseizoen hebben gemist.
Hopelijk kunnen we straks wel weer wedstrijden spelen.
Wij zijn er helemaal klaar voor!
Ons favoriete spel, 100 !!!!
Fijne vakantie allemaal !
Teams van 2 meiden gaan de wedstrijd met
Groetjes Lieke
elkaar aan !! De één gooit en de ander
schrijft !!!
Nu maar goed gooien OF snel schrijven !!

Wat is er nu leuker om te doen als het warm is…..
Laat de ballen maar in het hok en haal de sponzen en
het water maar tevoorschijn.
En allemaal 2 gevulde flessen mee van thuis….zijn we
corona te slim af !!!
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B-jeugd Bijna kampioen…. En toen was het seizoen ineens voorbij
Na een najaarscompetitie, waarin we kampioen werden, had iedereen zin in de zaalcompetitie. We waren dan ook aardig op
dreef. Met nog een paar (verzette) wedstrijden in de planning, stonden we al bovenaan. We hadden de grootste concurrent
verslagen en dus stond ons eigenlijk niets meer in de weg. Maar toen gooide Corona roet in het eten. De competitie werd stil
gelegd. Weg kans op een tweede kampioensfeestje. Dan kom je thuis te zitten en blijkt na een tijd dat ook de
voorjaarscompetitie geen doorgang gaat vinden. Gelukkig mochten we uiteindelijk weer gaan trainen. Op maandag van kwart
over 7 tot kwart over 8 gingen we weer aan de slag. De eerste training was duidelijk te zien dat iedereen al maanden geen bal
meer in een korf had proberen te mikken. Ze wilden er echt niet in. Gelukkig ging dit steeds beter. We hebben geprobeerd er
nog een paar gezellige trainingen van te maken. Met op maandag 29 juni dan echt de laatste training van het korfbalseizoen
2019 – 2020. We hebben een mini-toernooi “10-en” gedaan. Alleen dan tot 5. De flinke wind zorgde ervoor dat dit toch ook
lastig te halen bleek, voor het eind van de training. Maar uiteindelijk was er 1 tweetal met de meeste overwinningen: Sanne en
Dyanne. Na de training hebben we traditiegetrouw met zn alle aan de picknicktafels afscheid genomen van de vertrekkende
meiden. Sanne gaat volgend jaar vast spelen bij de senioren, nadat ze afgelopen seizoen daar al 1x in de week meetrainde en
ook regelmatig wedstrijden heeft meegespeeld. Nicky heeft ontdekt dat korfbal toch niet zo haar spelletje is en vertrekt bij
Quick up, maar houdt er wel een paar mooie vriendschappen aan over. Sanne en Nicky bedankt voor jullie bijdrage aan het Bteam. En dan nu vakantie… Tot in het volgende Seizoen!!
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Quick Up 1 Evaluatie
We zijn half augustus 2019 gestart. De meiden hadden er zin in maar waren wel wat
zenuwachtig; wat gaat er gebeuren? 2x per week 1,5 uur trainen en een nieuwe trainer,
Bart.
Na het toernooi bij SVO begonnen de eerste nieuwe spelpatronen zichtbaar te worden.
Het was wel duidelijk dat we tijd nodig hadden om het nieuwe spel onder de knie te
krijgen.
Het was belangrijk dat ieder in zijn rol moest blijven.
De afspraak met de groep was dat we het eerste jaar moesten bouwen en daarna
daarvan de vruchten konden plukken.
Ook was het jammer dat Noor heeft moeten afhaken, Lena is daarna ons komen
versterken.
Het eerste gedeelte van de buitencompetitie lag de nadruk op het verdedigen. We
hielden het goed dicht maar konden aanvallend nog geen vuist maken.
Het was leuk om te zien dat de spellijnen steeds beter zichtbaar werden. We eindigden
buiten in de middenmoot.
In de zaal begonnen we met een “pannenkoekenwedstrijd” (verdiend verloren). Daarna
liep het steeds beter. Aanvallend stond ieder op zijn plaats en had iedereen een taak.
Verdedigend werd vooral gekeken hoe we het spel van de tegenstander konden
ontregelen. De meiden kregen er zin in.
Tactiek bespreken, evalueren, communiceren en voor elkaar werken, dat waren de
kenmerken voor de zaalcompetitie. Resultaat: met nog 3 wedstrijden te gaan stonden we
bovenaan, 3 punten los van de nummer 2.
Helaas werd de competitie om bekende reden gestaakt. Maar
je wordt maar 1x in je carriere “corona kampioen”.
We hebben eind mei en in juni nog wel getraind maar het was
niet de afsluiting die we hadden verwacht.
Op 30 juni hebben we een laatste seizoenafsluiting gehad bij
Leonie. Leuke quiz opgezet door Hilde over korfbal, algemene
vragen en weetjes over de meiden en Bart.
De Quick Up taart was lekker (door Bart ‘zelf’ gemaakt).
Aanvoerster Mayke heeft Hilde bedankt voor haar inzet met daarbij de
opmerking dat ze altijd welkom is.
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Quick Up 1 Afscheid van ...
Dit seizoen moeten wij, de senioren, helaas afscheid nemen van een speelster die jarenlang een van de vaste waardes in ons
team is geweest.
Ik zal haar eens omschrijven, benieuwd of jullie weten over wie het gaat?









Wanneer zij al in de kleedkamer is hoef je niet te kijken op het bord waar je moet zijn, volg het geluid en je komt er
vanzelf.
Ze is regelmatig een kop kleiner dan haar tegenstander, is dan ook erg blij wanneer zij iemand van haar eigen lengte
tegen heeft (en dat gebeurt niet vaak)
Strafworpen nemen doet zij altijd koelbloedig en mist nooit. Mits zij er 3 in 1 wedstrijd moet nemen, dan kan 1tje
missen wel.
7 meter is haar afstand, 8 meter te ver maar als ze op 7.95 meter gaat staan lukt het dan weer wel.
Wanneer een oefening op een training uit meer dan 3 handelingen bestaat moet ze altijd even nadenken en moet het
wel een aantal keer herhaald worden. (Vooral Wilma was ster in ingewikkelde oefeningen)
Ze heeft zich ontwikkeld van veel scorende dame naar ondersteunde dame, met name in de aangeef is ze sterk en kan
ze andere mensen vrij spelen. Een echte verbinding speelster.
Ze is leergierig en heeft het laatste seizoen onder leiding van Bart genoten van alles wat we geleerd hebben. Vooral het
uitvoeren in de wedstrijd van wat we leerden op de training gaf een echte kick.
Ze is altijd vrolijk, aardig en zal niet boos worden op een tegenstander; sommige zouden deze eigenschap soms wel over
willen nemen

Weet je het al? We hebben het hier natuurlijk over Hilde Bosma. Korfballend vanaf de kleinste ukkies tot in de senioren op
zondag. Helaas heeft ze besloten dat de korfbal carrière ten einde is, in ieder geval voor nu. Ze heeft altijd met plezier
gespeeld, nog steeds wel maar met het twee keer trainen, volle zondagen en alle andere leuke dingen die Hilde nog graag doet
in haar vrije tijd vindt ze het wel genoeg geweest. Gelukkig blijft ze op andere manieren actief binnen onze vereniging als o.a.
wedstrijdsecretariaat en ze heeft ons beloofd te komen met een spandoek en oranje toeter als we aankomend seizoen wel
ECHT kampioen worden.
Lieve Hilde, we gaan je allemaal ontzettend missen! Want naast dat je een goede speelster bent, vinden we jou ook gewoon
een topper naast het veld. We zien je graag naast het veld en hopelijk ook weer eens op het veld als je daar weer klaar voor
bent
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Midweek
Trainen onder toezicht
Woensdag 20 mei was het zover we mochten weer gaan korfballen! Geen wedstrijden maar gewoon lekker trainen. Het
bestuur had alles heel goed geregeld, met looproutes, handhygiene en ook nog toezichthouders. Tja, nooit gedacht dat ik ooit
onder toezicht zou moeten gaan trainen. Maar goed alles went en het was heel fijn om elkaar weer in levende lijve te
ontmoeten. Natuurlijk moesten eerst ervaringen uitgewisseld worden over hoe het iedereen is vergaan de laatste maanden.
Hoe ieder op zijn/haar eigen manier corona heeft beleefd en zich hier staande in houdt. Met heel veel dank aan Ivonne en
Hanneke hebben we echt heel goed kunnen trainen. Zelf vond ik het verrassend hoe goed je eigenlijk toch kunt trainen ook op
1,5 meter afstand. Het is natuurlijk niet het echte werk, maar zo konden we toch in vorm blijven. De laatste training op 1 juli
vormde wel het hoogtepunt, we mochten een partijtje spelen! Tja, weer fysiek contact dus, terwijl ik al maanden geen mens
meer had aangeraakt, was het nu weer volle bak. Gewoon mee doen dacht ik. En ja hoor, na mijn eerste twijfels was het weer
fantastisch en kwam dat korfbalgevoel weer helemaal terug. In corona tijd ga je 'gewone' dingen weer herwaarderen en wat is
het mooi om dat samen met je team te kunnen doen. Iedereen een fijne 1,5 meter zomer en geniet van wat je wel kunt!
Namens iemand van de midweek
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Recreanten
Gelukkig hebben we nog een paar weken mogen trainen in deze toch nog steeds vreemde tijd.
Daniella had speciale trainingen op het programma staan, met behoud van de 1,5 mtr afstand, volgens de regels van het RIVM
en de nodige schoonmaak/ontsmettings-handelingen.
Best raar met korfbal…1,5 mtr afstand…dan kun je toch niet verdedigen?
Nee partijtjes spelen zat er dan ook niet in.

Toch fijn dat we elkaar als team weer hebben kunnen zien en spreken. Samen gezellig wat baloefeningen op de korf. Veeeel
oefeningen op de korf….Dat belooft wel wat voor het nieuwe seizoen! En we hebben diverse andere oefeningen gedaan om
weer wat fitter te blijven/worden.
Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen gewoon weer onze wedstrijdjes op de woensdagavond spelen.
Bij de laatste training hebben we onze coach/trainster Daniella in het
zonnetje gezet met een kleine attentie van het team. Daniella bedankt voor
je enorme inzet. Door jou stonden we toch steeds met voldoende speelsters
in het veld.

== Blijf allen gezond in het ‘nieuwe normaal’ ==

Wij wensen een ieder een hele mooie
zomerperiode !
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Kombifit
Ons seizoenverslag van de combifitters.
We zijn weer met volle moed en plezier begonnen in Augustus. We variëren natuurlijk nogal van leeftijd waardoor onze vutters
nog van vakantie genoten. Maar in de maand september waren we weer compleet en ging het erop los.
Nu werkte het weer niet echt mee en hebben we veel gebruik gemaakt van de zaal De Agaat. Daar werd dan wel stevige
getraind in o.a. Basketball (door onze eigen expert Carel gegeven) en badminton (door kampioen Harry) en zo zie je maar dat
deze club niet alleen van leeftijd verschillen maar ook over veel vakbekwaamheid beschikt. Dat maakt het onderling zo gezellig.
Dat het er serieus en fanatiek aan toe gaat blijkt wel uit de blessures die nog als eens worden opgelopen. Kapotte brillen of
blauwe plekken maar niks houdt ons tegen we blijven doorgaan met heel veel plezier. Als er mensen zijn geblesseerd dan
komen ze na afloop wel gezellig op de koffie dat blijkt wel hoe hecht deze club is. Maar zoals ook voor ons geldt kwam hier
abrupt een einde aan door het welbekende Corona. We kwamen stil te liggen en niemand had verwacht dat het zo lang zou
gaan duren. Dus maar wachten op Marc Rutten en uiteindelijk kwam het verlossend woord we mogen weer beginnen en wel
op 1 ½ meter afstand. Dat ging wel lukken op ons korfbalveld. Als een stel jonge koetjes gingen we weer de wei in. Veel praten
op de eerste bijeenkomst natuurlijk. We hadden elkaar al zo lang niet meer gezien. We moesten wel bij praten op het veld
want ons koffie uurtje was nog wel verboden. We hebben ook nog 1 wandeling gemaakt (door het slechte weer was het veld te
nat) onder leiding van weer een expert reisgids Willy. Helaas zat toen het weer niet mee en werden we halverwege de route
verrast door heeeeeeel veeeeeeel regen. We waren nat tot op onze botten maar niks houdt ons tegen. Na nog enkele
trainingen van Wilma hebben we op 9 juli nog even (behalve koffie) een borrel genomen op ons kampioenschap.
Nu denken jullie kampioen waarin??????

In saamhorigheid en plezier.

Allemaal een fijne vakantie en we starten weer in eind augustus.
Groetjes van Wilma, Ellan, Anita 2x, Francis, Harry, Jan, Jolanda, Linda, Willy, Wilma 2x,
Leny, Ria, Marian, Thea, Carel en Sylvia.
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Nieuws van de sponsorcommissie
Hoi allemaal,
In de vorige nieuwsbrief hebben jullie vertelt dat onze sponsor Willem Peters gestopt is met Deco Home te Cuijk en momenteel
geniet van zijn pensioen. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in het desbetreffende pand nog steeds verf gekocht kan worden,
maar nu is er wel een andere eigenaar, te weten Ger Roodbeen. We hebben Ger recent benaderd met de vraag of zijn bedrijf
wil aansluiten als sponsor van Quick-Up. Zijn antwoord was hierop volmondig: JA. Hierbij verwelkomen we dan ook met een
warm welkom De Verfzaak te Cuijk als nieuwe advertentiesponsor. Ger, dank voor je sponsoring en we hopen dat je met
belangstelling onze vereniging volgt. Zie hieronder de advertentie van De Verfzaak, DE zaak waar je terecht kunt voor Verf,
advies en alle benodigde zaken bij je verfklus.

Ander sponspor nieuws komt ook uit Cuijk. Marc Sport verhuist begin augustus naar de Korte Molenstraat. Zaterdag 27 juni
was Marc nog te horen bij Omroep Brabant waarin hij sprak over de verhuizing en natuurlijk ook het belang om te blijven
sporten. Er zijn wat beperkingen door Corona, maar sporten kan altijd. Veel succes met de verhuizing met je winkel en het
gehele team Marc!
Verder kwam in de vorige nieuwsbrief ook ter sprake dat we voor de senioren nog iets moois in petto hebben. Als de
wedstrijden gewoon gespeeld hadden kunnen worden, hadden we het al kunnen onthullen. Maar wat in het vat zit, verzuurt
niet.
Wij wensen alle sponsoren en leden een fijne zomerperiode toe.
We hopen elkaar hierna allemaal gezond op de velden te treffen.
Geniet van de vakantie!
Groetjes,
Carola en Pauline
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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,
Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En
nogmaals, het kost jou niets extra!
Dus mocht je nog een online leuke aankopen willen, online eten willen bestellen of je vakantie online willen
boeken, 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,
thuisbezorgd, booking.com, etc., etc.

Wil je Quick-Up ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de
SponsorKliks pagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor Quick-Up directe inkomsten. Stel je eens voor
wanneer 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!
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Flappen tappen
De Jumbo heeft deze zomer een leuke actie waar wij als Quick-Up aan meedoen. Ze gaan maximaal €10.000,00 weggeven.
Vanaf 13 juli tot en met 23 augustus doneren zij € 1,50 per verkocht doosje appelflappen van 4 stuks. Dus koop deze lekkere
appelflappen. Ieder uur vers gebakken. En steun Quick-Up! Na de zomer korfballen we die extra kilo’s er wel weer af!
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Redactie

Bedankt!
Wij, Nicky van Bergen en Lara Slootmans, willen graag iedereen bedanken voor de input voor de nieuwsbrief van
het afgelopen seizoen! Zonder jullie was het niet gelukt.
We zien jullie geweldige input graag volgend seizoen, maar eerst een welverdiende vakantie.
Fijne vakantie allemaal!
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Algemene gegevens

Sponsoren Quick-Up
Autobedrijf Jos Bongers
Autoschadebedrijf Van Eeden
Autoservice VDB
Café de S-Bocht
C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening
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
De Smul
Spar, Oeffelt
Thoonen, ramen deuren serres
Van Rossum Kozijntechniek bv
De Verfzaak

Contactgegevens
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

