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Inmiddels is het kwik de 30 graden gepasseerd en juni op zijn eind. Normaal is ons
korfbalseizoen dan al lang en breed afgelopen maar dit jaar was het competitieschema (ietsje) langer. Zo kwam het dus voor dat er op 19 juni nog een kampioenswedstrijd gespeeld is door de Midweek. Deze werd na een spannende wedstrijd gewonnen met 5-7, en dus mocht de champagne weer uit de kast gehaald
worden, proficiat dames!
Ook een bijzondere vermelding voor de meiden van de B, die een goed seizoen
hebben gedraaid en buiten tot 2 wedstrijden voor het eind nog voor het kampioenschap streden. Helaas zat het er niet in, maar een derde plaats mogen jullie
ook zeer trots op zijn. En ook aan alle andere teams een compliment, we zijn blij
dat al onze teams met plezier korfballen en ook volgend jaar weer van de partij
zijn!
Juni, het einde van het seizoen is ook een moment van terugkijken. Het bestuur,
zoals het er nu uitziet is sinds november aan het werk. Samen hebben we veel
plezier erin, maar beseffen we ons ook wat voor werk het af en toe is om alles
draaiende te houden. Via deze weg dan ook nogmaals een woord van dank aan
Ellan en Anita voor jullie inzet, ook omdat we soms nog wel eens om advies mogen vragen!
Juni is dan ook de maand van afsluitingen. Zoals je dadelijk kunt teruglezen zijn er
nog wel wat geweest en dit jaar was er ook een gezamenlijke met VCA. Een leuke
middag met spellen onder de brandende zon, maar wat een fanatisme! We hopen bij de volgende gezamenlijke activiteiten meer leden te begroeten. Daarnaast
heeft de jeugd ook een afsluiting gehad, helemaal georganiseerd door drie meiden van de B. Wat goed om te zien dat deze zo enthousiast aan de slag gaan voor
hun andere jeugdleden en op deze manier zorgen voor een afsluiting voor iedereen. Wat dat betreft zit het wel goed met de toekomst van Quick Up.
Als laatste hebben we ook afscheid genomen van Rein van Vucht als trainer/
coach van de senioren, Rein, bedankt voor je inzet voor Quick Up. Ook een woord
van dank aan Ivonne Berends-Coenen en Wilma Peters, die dames hebben opgevangen omdat Rein vanwege een ongeluk niet meer kon coachen. Daarnaast
heeft toekomstige trainer Bart v/d Burgt zich al eens aan de lijn laten zien, wij
wensen hem veel succes het komende seizoen met onze senioren.
Voor nu, allen een fijne vakantie en tot volgend seizoen!
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D-jeugd
Wisten jullie over de D dat……
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We in onze buitenpoule 3(!) keer tegen Klimop
moesten spelen? Namelijk tegen de D1, D2 én de
D3
We weer een nieuw lid erbij hebben, Lieke Barten? Dit is het zusje van Renske die in de B speelt.
We buiten weer 2x getraind hebben onder leiding
Monique?
Femke ons wederom een aantal keer heeft versterkt?
We buiten 3x gewonnen hebben?
Maar helaas ook 2x gelijk gespeeld hebben en 1x verloren?
We wel 64 keer gescoord hebben?
We in 1 wedstrijd zelfs 22 doelpunten gemaakt hebben?
We na deze wedstrijd in de hete zon een lekker ijsje kregen?
We soms wel wat te laat vertrekken doordat niet iedereen altijd op tijd is?
We inmiddels scoren uit openingsballen zoals de enkel en de zebra?
De tegenstander ons regelmatig kwijt is in het veld?
We steeds beter samen spelen en we het ook leuk vinden om elkaar te laten scoren?
Dyanne en Fatima volgend jaar doorgaan naar de B?
Sanne onze nieuwe aanvoerster wordt?
Anne helaas gaat stoppen als trainster maar gelukkig wel doorgaat met coachen?
We zin hebben om volgend jaar weer te korfballen?
Maar ook wel blij zijn dat het vakantie is?

Groetjes van
Sanne, Fatima, Dyanne, Nore, Veerle, Fleur en Lieke

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
vrijblijvend contact op voor een offerte en de
mogelijkheden. Tot ziens, tot "PiepKes"
Info: Frits Piepenbrock 06-24810411
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B-jeugd
Hallo allemaal, dit buitenseizoen hebben we veel leuke dingen meegemaakt.
De wedstrijden gingen bijvoorbeeld best goed en dat is altijd wel leuk.
Onze eerste wedstrijd was op 13 april, die hadden we gewonnen met 6-4 tegen het team MOSA’14 B1. We waren
natuurlijk heel erg blij.
De volgende wedstrijd was op 20 april en die hadden we ook gewonnen met 6-4 tegen Nas.
Tegen NAS is het altijd heel spannend. We zagen een goede uitslag voor ons.
De derde wedstrijd was op 18 mei die hadden we verloren met 5-4 tegen TOG, dat was wel een tegenvaller, want
daardoor gingen we wel een paar plekjes omlaag op het scorebord, maar we gaven niet op. De vierde wedstrijd
was op 1 juni die hadden we gewonnen met 5-6 tegen De Horst, we waren heel blij, want de Horst is een best goed
team. Toen de wedstrijd afgelopen was, vertelde iemand dat we TWEEDE STONDEN OP HET SCOREBOARD!! We
waren allemaal heel erg blij, want we konden nog kampioen worden!! Vandaag speelden we tegen SVO en we hebben verloren met 3-4 jammer, want nu kunnen we geen kampioen meer worden, maar wel tweede of derde en
daar gaan we natuurlijk hard voor strijden. Volgende week dus de laatste wedstrijd en de seizoens-afsluiting, dat
wordt een leuke en spannende zaterdag.
We hebben het in dit buitenseizoen natuurlijk niet allemaal alleen gedaan, we hebben namelijk hulp gehad van
Dyanne en Fatima uit D1, meiden hiervoor bedankt!!!
De foto’s hieronder zijn gemaakt voor onze wedstrijd tegen SVO.
Groetjes Femke
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Quick Up 1
Terug- maar ook vooruitkijken
Het seizoen zit erop. De senioren kijken terug op een bewogen seizoen. Aan het einde van de zaalcompetitie heeft Rein een
ongeluk gehad met de fiets waardoor hij niet meer in staat was om ons te trainen en te coachen. Met hulp van Ivonne en Wilma heeft er sindsdien toch elke wedstrijd iemand langs de lijn gestaan en daar zijn wij zeer dankbaar voor! Het trainen werd
door onszelf opgepakt en dit zorgde voor onwijs leuke trainingen, maar deze waren niet altijd even effectief. Met deze omstandigheden hebben wij buiten dan ook gemerkt dat het maar goed is dat het eind van het seizoen eraan zat te komen. Toch hebben we met plezier de buitencompetitie afgemaakt en enkele goede wedstrijden gespeeld. Daarnaast hebben we dit buitenseizoen ook al kennis mogen maken met onze nieuwe trainer/coach Bart langs de lijn, even wennen maar leuk om op deze manier
al een voorproefje te krijgen voor volgend seizoen! We hebben er heel veel zin in.
Met de komst van Bart nemen we wel afscheid van Rein. De afgelopen twee jaren heeft hij met al zijn betrokkenheid en inzet
de senioren begeleid maar is er na de laatste wedstrijd buiten een eind gekomen aan de samenwerking. Gelukkig is Rein ondanks de krukken nog één keer onderdeel geweest van ons team. Rein, bedankt voor je inzet de afgelopen twee seizoenen en
tot nog eens langs de velden!
Wij zullen het volgend jaar ook met twee speelsters minder moeten doen, zowel Mirte als Lara gaan het avontuur aan in het
buitenland. Lara gaat een half jaar naar Zweden en Mirte een jaar naar Nepal. Wij wensen jullie allebei ontzettend veel succes
en plezier en zijn ook weer heel blij als jullie terug zijn om ons team te versterken! Volgend jaar mogen we ook een aantal nieuwe meiden in ons team verwelkomen, Mayke komt over van de B en Resi is weer terug uit Engeland en komt weer korfballen.
Al met al dus genoeg om naar uit te kijken, maar eerst even een welverdiende zomervakantie…. Tot volgend seizoen!
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Midweek
Wist je datjes met de Midweek…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

We het seizoen 2018/2019 glansrijk hebben afgesloten met een
kampioenschap!
Het niet zo goed begon.. we in Mill in de stromende regen verloren
met 6-5.
We een heel geslaagde bloemenactie hebben gehouden, veel verkocht met veel plezier.
We tegen Diosa vrij eenvoudig wonnen met 10-3.
Mayke haar verlovingsring is kwijtgeraakt.
We na een intensieve tassencontrole haar ring een week later, gelukkig weer terugvonden.
We nog steeds niet begrijpen hoe Maykes ring in de tas van Ine terecht is gekomen.
Yvon niet begrijpt waarom haar verdedigster de hele wedstrijd loopt waar zij wil lopen.
We twee keer achter elkaar tegen Klick hebben gespeeld en dik hebben gewonnen met 16-1 en 14-7.
Het volgens Klick ook ‘zo maar anders had kunnen zijn…’
We de comeback tegen Miko moesten winnen om alsnog kampioen te kunnen worden.
Het oog om oog en in dit geval hand om hand ging.
Mayke de bal op haar vinger kreeg en later bleek het botje in haar hand gebroken te zijn. Wat een pech!
De dames van Miko Mayke een kaartje hebben gestuurd met beterschap.
We de laatste wedstrijd in Balgoy tegen Diosa hard moesten werken om een doelpuntje te maken en we heel
veel kansen hebben gemist.
Carola nu nog pijn heeft in haar oren van het enthousiasme waarmee Diosa speelde.
Pas in de slotfase het ons lukte om los te komen door
een prachtig doelpunt van Anne.
We het kampioenschap hebben gevierd samen met
onze supporters, bestuur, bloemen, heerlijke champagne en heel veel biertjes (0.0). Bedankt!
We helaas afscheid hebben genomen van Kyra, die
haar korfbal carrière gaat voortzetten op de zondag.
We Kyra willen bedanken en we haar zeker gaan missen! KYRA BEDANKT, KYRA BEDANKT
We Carola, nog onze excuses aan willen bieden voor
het opsluiten in het kleedhok.
We alle scheidsrechters die ons hebben geholpen
enorm dankbaar zijn!
De rest volgend jaar doorgaat en we jullie allemaal
een heerlijke zomer wensen. Zorg goed voor jezelf en
de mensen om je heen!
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Recreanten
Het recreanten team mag wel zeggen dat het een geslaagde tweede buitencompetitie gespeeld heeft. We hebben
dan wel niet de eerste plaats behaald maar dat heeft nog te maken met de uitslagen van de eerste helft veldcompetitie. Daar hebben we het een beetje laten liggen. Maar nu gingen we als een speer.
De eerste wedstrijd gewonnen, tweede gewonnen. Ja, zo ook de derde wedstrijd. En dan gaat het een gewoonte
worden. Dus de vierde ook maar winnen. Toen kwam de vijfde. Een zware dobber tegen Nas. De uitslag is altijd een
verrassing. Maar ons winners gevoel zat er nog redelijk goed in en het werd gelijkspel. Ja, en toen de laatste strijd.
Poeh, tegen Eendracht. In de eerste helft 2-12 verloren. Dus bij Eendracht dachten ze, dat word een makkie. Kampioenschap is binnen. Alleen wisten ze niet dat wij op dreef waren en daar kwamen ze achter. Met veel duw en trek
werk (niet door ons natuurlijk) hielden we ze 2x 25 minuten bezig. We verloren dan wel met 5-4 maar wij waren
zeer tevreden. Het was onze laatste wedstrijd dat onze Anita langs de lijn stond om ons aan te sturen. Want na vele
jaren, eerst zelf gekorfbald, daarna onze Leidster/coach bij ons te team te zijn geweest was het echt de laatste
wedstrijd voor Anita bij ons team.

Afwezig op de foto: Karin, Esther, Saskia
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Kombifit
Fotomoment gemist: Linda Hendriks,
Frances v. Kesteren, Gerda v.d. Broek.

Het eerste seizoen van de Kombifit zit er op. Wilma heeft ruim 30 trainingen op papier gezet en wij hebben deze
natuurlijk uitgevoerd. Regen, sneeuw, wind, het maakte niks uit. Desnoods een work-out onder het afdak. Of een
badminton training in de zaal. Het wekelijks sportuur ging altijd door. En natuurlijk het koffiemoment. Een leuke
groep dorpelingen (ongeacht de leeftijd) die samen sporten. Ieder op zijn eigen manier. Helaas pakte de Kombifit
voor Jos niet zo goed uit en raakte hij geblesseerd en moest hij de groep verlaten en Gerda is herstellende van een
blessure en zal in september weer aanwezig zijn. Volgend seizoen zijn wij zeker weer van de party en zullen de donderdagavond weer sportief bezig zijn. Natuurlijk onder leiding van de trainster Wilma Peters. Daniella nog bedankt
voor het maken van de fotoreportage van de Kombifit.
Namens de Kombifit: Iedereen een hele fijne zomervakantie!!!
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Seizoensafsluiting jeugd
22 juni hebben onze jeugdteams het seizoen samen afgesloten. Wat erg leuk was is dat
ook de kangoeroetjes hebben aangesloten. Dit zorgde voor een leuke groep die zich
hebben uitgeleefd op ons korfbalveld. De organisatie lag dit jaar in handen van 3 meiden van de B, namelijk Laura, Sanne en Mayke. De ochtend werd gestart met leuke
oudhollandse spelletjes zoals blikgooien en spijkerpoepen. 3 teams streden tegen elkaar en het was zaak een zo hoog mogelijke score te halen om de winst binnen te halen. De Kangoeroetjes hebben onder leiding van Laura allemaal spelletjes gedaan en
ook daar zagen we dat er fanatiek meegedaan werd! Na de eerste ronde een lekker
ijsje en daarna nog een paar spellen met o.a. korfbaltrefbal en een estafette. Maar het
klapstuk van de dag was toch wel een megabal die speciaal voor deze dag geregeld
was. Zowel de kangoeroetjes als de D en B vonden het een interessante activiteit om
de bal maar zo snel mogelijk te rollen of naar de overkant te krijgen. Tot hilariteit van
de kijkende mensen die de bal alle kanten op zag gaan.
Na alle inspanning was gezorgd voor een lekkere lunch en was de prijsuitreiking van de
spellenochtend en kregen de kangoeroetjes een klein presentje. Daarna werden zowel
coaches als speelsters in het zonnetje gezet. Normaal wordt er aan het eind van het
jaar een speelster van het jaar gekozen, maar dit jaar hebben beide teams allemaal
een dikke pluim en medaille gekregen voor alle behaalde resultaten. Een leuke ochtend, dankzij de goede organisatie! En nu lekker genieten van de vakantie.
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Seizoensafsluiting recreanten
Dit jaar was het de beurt aan ons om de seizoensafsluiting te gaan organiseren.
Tevens gecombineerd met het afscheid van Anita.
Iets verzinnen voor een activiteit was zo gepiept. Na een dagje Hilversum waren er genoeg ideeën om het teamuitje
aan te kondigen. Tot het laatste toe bleef het een verrassing.
We vertrokken 8 juni op de fiets naar Beugen. Waar we met z’n allen genoten hebben van een heerlijk diner. Na
het diner was het eerst de beurt aan ons team om Anita te bedanken.

Namens haar korfbalvriendinnetjes werd ze verrast met een hele mooie klok, zodat ze ons zeker niet snel gaat vergeten. Anita gaat Quick up zeker niet verlaten en blijft sporten bij de Kombi Fit. En daarvoor heeft ze nu een nieuwe
drink bidon gekregen, zodat ze ons dan ook niet kan vergeten.

Dank je wel Anita !!!

Je korfbalvriendinnetjes

Ook Anita had voor alle teaamplayers een verrassing. Voor ieder had Anita een stuk geschreven. En daar we de laaste wedstrijd geen gebak/chips bij hadden werden we nu getrakteerd op een zakje chips.
De avond ging verder en er werd verzameld voor de activiteit. En
jawel, Trommelen.
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Seizoensafsluiting recreanten
Iedereen was super enthousiast. Het was een gezellige boel. En we deden het nog niet zo slecht.
Na al onze muzikale kunsten vertoond te hebben was er nog tijd om gezellig na te borrelen.

Namens de Recreanten iedereen een fijne vakantie en tot volgend seizoen!!!
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Seizoensafsluiting VCA & Quick-Up
Het seizoen van 2018-2019 zit er weer op, op 2 juni was er een gezamenlijke afsluiting van het seizoen. Deze was
georganiseerd voor de senioren leden van beide verenigingen en ook aanwezig waren de A jeugdteams van VCA en
de meiden van de B van Quick Up.
De middag zijn we begonnen met een lekkere brunch waar een goede bodem gelegd kon worden voor de verschillende spelactiviteiten.
Het zonnetje stond hoog aan de hemel hierdoor was de tempratuur erg hoog. Toch mocht dat de pret niet drukken
en werden de spellen met veel plezier gespeeld, iedereen heeft zich aan verschillende sporten gewaagd namelijk
Walking Football, Walking Korfbal, Volleybal, Knotshockey en jeu de Boule. Wat duidelijk was is dat het fanatisme in
beide verenigen goed zit!
De gemixte teams van korfballers en voetballers werkten goed samen en er werden hoge scores gehaald. De eindstand was tussen 2 teams gelijk waardoor er een finalespel gespeeld moest worden.
Het finalespel was een ouderwets partijtje touwtrekken en dit
werd uiteindelijk gewonnen door het linker team op de foto,
deelnemers van Quick Up waren Tiny Jilisen en Hilde Bosma.
De dag werd afgesloten met een huldiging van de A jeugd van
VCA deze zijn afgelopen seizoen kampioen geworden. Hierna
was het tijd voor een drankje en er werd nog gezellig nagepraat.
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Kalender
In de vorige nieuwsbrief is de jaarplanning gepubliceerd. Hierin stond de activiteit beachkorfbal. Het was de insteek
om deze activiteit als seizoensopening te organiseren om samen het nieuwe seizoen in te luiden met als onderdeel
het beachkorfbal. Wij als bestuur hebben besloten deze activiteit niet door te laten gaan. In ons enthousiasme hebben wij ons onvoldoende beseft wat voor werk deze activiteit kost en ons vergist in de tijd die we hiervoor hadden.
Deze activiteit, op 24 augustus, mag dus uit de agenda geschrapt worden!

Datum

Omschrijving

7 september

Start seizoen 2019-2020

6/7 november

Jaarvergadering

23 november

Start zaalcompetitie 2019-2020

14 december

Winteractiviteit
(Samen met VCA)

Locatie
MFA
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, 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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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

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

