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Quick-Up viert 60 jaar bestaan! 

Normaal gesproken starten we na de rustige zomermaanden in augustus weer 

rustig op, hoe anders was dat dit jaar voor ons. Op 1 september bestonden we 60 

jaar en dat hebben we met zijn allen gevierd op zaterdag 16 september! Dat  

betekende dus dat we gedurende de zomermaanden door mochten gaan met de 

organisatie van deze dag. Maar, we mogen nu gerust wel concluderen dat dit de 

moeite meer dan waard is geweest want wat hebben wij genoten van de  

aanwezigheid van zoveel leden en overige belangstellenden!! Het was prachtig 

om te zien hoe onze leden overdag allemaal gezamenlijk sportief en actief bezig 

waren, ieder op haar/zijn niveau. Ook de aanwezigheid van zoveel  

belangstellenden ‘s avonds vonden wij hartverwarmend:  

waar een kleine club groot in kan zijn!!! 

 

Via deze weg willen wij onze mede-organisatoren Anja, Lara en Marjon heel  

hartelijk bedanken! Wat was het fijn dat jullie je tijd en energie in ons jubileum 

gestopt hebben, mede hierdoor was het zo geslaagd.  

 

Onze teams zijn natuurlijk ook allemaal weer gestart in augustus. We hebben dit 

jaar een seniorenteam, een midweekteam, een recreantenteam, een C-team en 

een D-team (4-tal). Gelukkig hebben we alle teams ook weer kunnen voorzien van 

leiding: bij het D-team hebben we wat wisselingen gehad: Jetske en Sofie zijn de 

leiding komen versterken naast Lucienne en Monique. Hier zijn we super blij mee 

en we wensen ze dan ook veel succes toe.  

 

We zijn ook verheugd dat we alweer wat nieuwe leden hebben mogen  

verwelkomen zo aan het begin van het seizoen. Ook hebben we weer in het Sjors 

Sportief boekje gestaan; hier hebben we ook al enkele aanmeldingen van, dat 

belooft veel goeds voor de toekomst.  

Op 8 november houden we onze jaarlijkse ledenvergadering, we hopen iedereen 

daar weer te ontmoeten.  Veel succes gewenst voor allen de komende maanden. 

 

Groet, 

Bestuur Quick-Up  
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D-jeugd, nieuw team & nieuwe gezichten 

De eerste wedstrijden zijn weer begonnen en het D-team is weer goed op dreef! Fatima Atas is  

hersteld van haar blessure en we hebben er een nieuwe dame bij namelijk Manou Toonen, ze 

speelt nog geen wedstrijden mee maar ze komt al in de buurt.  Met dit team gaan wij weer aan de 

slag om van het eerste seizoen een top seizoen te maken. Daarvoor zijn we al goed op weg, we  

hebben namelijk al twee wedstrijden gewonnen: tegen NDZW met 11-4, en Be Quick met 9-11!  

Dat gaat de goede kant op.  

Ook zijn we dit jaar geen E-team meer maar een D-team  dus we krijgen moeilijkere tegenstanders 

en een grotere uitdaging maar we gaan ervoor! Daarbij hebben we ook twee nieuwe coaches : 

Jetske van Pasen en Sofie Daanen, samen doen ze alle thuiswedstrijden en met de uit wedstrijden is 

Sofie er alleen bij. Jetske van Pasen heeft eerder al gekorfbald maar is gestopt vanwege een knie 

blessure maar is weer begonnen met meetrainen bij de senioren. Sofie korfbalt al vanaf haar jeugd, 

en speelt nu ook bij de senioren samen met Jetske. Verder blijven Monique van de Geijn en  

Lucienne Caspers trainingen geven! Met alles bij elkaar gaan we er een geweldig seizoen van  

maken !  

V.v.n.a. Fatima Atas, Dyanne Jilissen, Quinty Lefers, Sanne Coenen, Sofie Daanen 
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Buiten seizoen C-jeugd 

De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen zijn weer gespeeld bij het verschijnen van deze nieuwsbrief. Een nieuw seizoen 

met een nieuwe samenstelling van het team. Dit seizoen komen Renske Barten en Femke Meulenbelt ons team vanuit de oude 

E-jeugd versterken. Maar ook hebben we er een compleet nieuw lid bij, Melissa Claasen, (een vriendin van Laura Meulenbelt)

die voor de zomervakantie al een aantal keer had meegetraind en nu al de eerste wedstrijdminuten erop heeft zitten.  

 

Daarnaast hebben we ook een nieuwe aanvoersters: Lena Bloemen! 

Zij was vorig seizoen nog de speelster van het jaar en heeft dit jaar het stokje van Sanne Graat en Mayke Burgers als  

aanvoerster overgenomen. Hopelijk doet zij in de volgende nieuwsbrief verhaal over hoe zij deze functie ervaart!  

Dit team, met Lena Bloemen, Mayke Burgers, Sanne Graat, Laura Meulenbelt, Femke Meulenbelt, Melissa Claassen, Renske 

Barten, Lynn van Zuijdam, Anne-Marie Lutters, Pleunie Bloemen en Janneke Hubbers,  gaat er dit jaar weer flink tegen aan om 

moe en voldaan iedereen wedstrijd af te ronden. En met op het eind  hopelijk een aantal doelpunten aan onze zijden en de 

winst.  

 

Tijdens de Jubileum dag van onze vereniging hebben ze dit  

al kunnen tonen tijdens de clinic van Korfbalstars. Die trouwens  

alle meiden als heel leuk en leerzaam hebben ervaren. 

 

Namens de C jeugd en Ivonne Berends en Danielle Graat 

willen wij zeggen tegen de organisatie van het jubileum: 

 

V.l.n.r. Anne-Marie Lutters, Mayke Burgers, Sanne Graat, Pleuni Bloemen, Renske  

Barten, Melissa Claassen, Laura Meulenbelt, Femke Meulenbelt, Lena Bloemen, Lynn van Zuijdam  
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Nieuw gezicht langs de lijn 

In augustus verscheen hij in St. Agatha de nieuwe trainer voor de senioren van Quick Up in  

de persoon van Rein van Vucht . 

In de korfbalwereld ben ik geen onbekend persoon want sinds 1972 ben ik verbonden aan  

het dameskorfbal en begon dat jaar mijn eerste job als trainer bij het Millingse ODIO en er zouden 

vele verenigingen volgen zoals Diosa, Vios, Astrantia, Rijko Girls, SDDL, de Zwaluw, NAS, Klimop, SVO 

en TOG en ik ben er wellicht nog een vergeten. 

Bij de start keken we nog een lange tijd naar 3 vaks korfbal maar gelukkig gingen met onze tijd mee 

en gingen we naar 2 vakskorfbal en ook kwam er een volledige zaalcompetitie. Bij de meeste  

verenigingen werd er gekozen voor een periode van vier seizoenen alleen bij NAS, de Zwaluw en 

SDDL werden het 5 tot 7 seizoenen. 

Nu ben ik inmiddels twee maanden bezig in St. Agatha en proberen we ook hier langzaam te werken 

aan een stabiel team en hopen we ook op succesjes vooral in de zaalcompetitie. De tijd zal leren of 

we een woordje mee gaan spelen in de zaal en dat zou al een stap in de goede richting zijn. 

Quick Up 1 weer klaar voor de wedstrijd de dag na het jubileum!! 
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Seniorennieuws 

Midweek 

Het midweekteam is ruim 13 jaar samen. Als je dat vergelijkt met een mensenleven dan zou het betekenen dat we nu in de 

puberfase zijn beland. Aangezien wij sinds kort zelf ook een kersverse puber in ons gezin hebben, is het een vergelijking wel 

interessant! 

Kenmerkend voor de puberfase is natuurlijk het opspelen van hormonen. Tja en dan stuitert een puber alle kanten uit met het 

nodige verbale geweld wat daarbij hoort en giebelt het om niks. Letterlijk op en neer stuiteren dat valt in het midweekteam 

nog wel mee, alhoewel we in het veld natuurlijk nog best heel goed meekunnen. Zeker ook tegen de toch steeds jonger  

wordende speelsters, waarbij sommigen je (puber)dochter zouden kunnen zijn. In het kleedhok stuiteren en giebelen we er 

echter vrolijk op los. Tja als onze dochters dit zouden zien, zou het schaamrood ze op de wangen staan; Mam, niet doen!  

Zo hebben we ook met veel plezier mee gedaan aan de playback-show. Ook hier is heel wat gelachen en gegiebeld. We waren 

weer jonge meiden op het podium verkleed als zwoele danseressen, vlotte oma's en instrument-bespelende -rocksterren.  

We waren gespannen voor aanvang en teleurgesteld over de uitslag. 

Een ander kenmerk van de puberfase is dat je lichaam behoorlijk veranderd. Haha, dat weten we inmiddels allemaal, daar hoef 

je geen puber voor te zijn! Ook in deze fase veranderd er vanalles aan dat lichaam. De details over de midweek laten we  

achterwege, want 'what happens in het kleedhok, stays in het kleedhok'. 

Tot slot zoeken pubers de grenzen op en slaan ze de vleugels uit. Als midweek hebben we dat al lang geleden gedaan en  

niemand van ons woont meer in St. Agatha. Toch komen we iedere week weer heel graag terug in deze veilige haven, zoals 

een puber die stiekem geniet als ze even bij mama op schoot kruipt! 

Terug  in de tijd tijdens de playbackshow 
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Het 60 jarig jubileum van Quick Up gevierd op 16 september! 

Samen met de jubileumcommissie is het bestuur  in Januari jl. gestart met de  

invulling van het programma voor het 60 jarig Jubileum. Ideeën waren er  

voldoende, met de keuzes die er gemaakt waren kunnen we terug kijken op een  

geslaagd jubileum.  

Het dagprogramma voor onze leden werd gestart met koffie/thee en gebak! Voor het jubileum hadden we een korfbalclinic 

voor onze speelsters georganiseerd. De weergoden waren ons goed gezind. Het was droog en prima weer om te korfballen. De 

clinic werd gegeven door Andre Kuiper en Marloes Veenstra. De groep korfbalsters werd verdeeld in 2 groepen, de jeugdspeel-

sters begonnen aan hun clinic en kregen op het gebied van aanvallen en scoren de nodige tips en trucs te zien en mochten deze 

zelf uitvoeren. Het was een leuke, leerzame ochtend voor onze jeugdspeelsters.  

In de tussen tijd waren de leden, die niet aan de clinic deelnamen, gestart met  

R-Adventure aan een spellenparcours in de gymzaal van de Agaat. Zeer  

geconcentreerd werkten ze daar het parcours spellen af. De groep mocht even  

pauzeren, om samen met de korfbaldames op de foto te gaan. Na het maken van de 

foto kregen de jeugdspeelsters van Quick up een spel aangeboden door R-Adventure.  

Het dagprogramma 

Een vereniging om trots op te zijn, op naar de volgende 60 jaar! 
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Het dagprogramma 

Jubileum nieuws 

En toen was het voor de senioren, midweek en recreanten de tijd om aan de clinic te beginnen. Ook deze dames kregen de 

nodige tips en trucs aangeboden met de bedoeling om deze ook in de wedstrijden proberen uit te gaan voeren.  

Nadat iedereen klaar was met de activiteiten was het tijd om gezamenlijk te gaan lunchen. Met zijn allen gezellig in de kantine 

werd er genoten van een lekker soepje en diverse broodjes. Na nog een drankje en wat video-opnamen bekeken te hebben 

van de playbackshow van ongeveer 17 jaar geleden, werd het dagprogramma afgesloten en werd door de jubileumcommissie 

en het bestuur alles in gereedheid gebracht voor het avondprogramma. 

Lunch 
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Het avondprogramma met de playbackshow 

Het avondprogramma startte om 19.00uur waarbij zowel onze leden, verenigingen en inwoners uit het dorp en andere  
geïnteresseerden de gelegenheid hadden om het bestuur te feliciteren met dit behaalde resultaat. Daarna gingen we over naar 
de playbackshow, voor een groot aantal “back to old times” en voor de jongeren een soort ouderwetse “Holland got talent”. 
Speciaal hiervoor was Hennie Heijsterman ingehuurd, die alles leuk aan elkaar praatte en in goede banen leidde. Bij de jeugd 
hadden we 3 optredens: van ons C-team een door-Laura-zelf-in elkaar-geknipte-en-gekopieerde-medley en 2 mooie optredens 
van Fatima en Bella. Ze kregen en verdiende beiden een mooie prijs, maar de 1e prijs ging naar het C-team.  

Presentator Hennie Heijsterman 

Winnaars bij de jeugd, de meiden van het C–team.  Gespannen het juryoordeel afwachten 

Bella en Fatima vertegenwoordigen de jongste jeugd 
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Het avondprogramma met de playbackshow 

Na een korte pauze was het de beurt aan de volwassenen. De recreanten trapten af met Whoopi en haar medezusters met een 

‘Sister Act’, vervolgens kwam de midweek met een heuse Eurovisiesongfestivalmedley, daarna kwam ons feestteam de  

senioren met een vrolijke medley Lalalalala.  

Vervolgens kwamen 2 optredens uit de ‘oude doos’: Abba met een  goed ingestudeerde medley in de personen van Anja,  

Antoinette, Ellan en Lucienne en als slotact was de Golden Earring speciaal overgekomen met ook een heuse rockmedley.  

Hierin herkenden we Marco Jacobs, Hans Bloemen, Wil van Paassen, Anton Geerts en wat jongere generaties. Kortom:  

vermaak voor jong en oud! De Golden Earring ging er met de welverdiende 1e prijs vandoor en gaven nog een daverend  

optreden. Daarna was het tijd om te feesten met zijn allen onder begeleiding van DJ’s Roy en Bob (en Mike en John..).  

Het was een superdag waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken, vooral omdat we deze 

samen met onze leden en aanverwanten hebben kunnen vieren. We hopen dat iedereen er net zo 

van genoten heeft als wij.       

                                                De jubileumcommissie, Anita, Anja, Ellan, Janet, Jessica, Lara en Marjon 
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Sponsor in de spotlight 

Op woensdag 6 september was het zover; de Oeffeltse supermarkt is na een grondige  

verbouwing weer open. Een prachtige metamorfose; een mooie uitnodigende entree, een  

nieuwe vloer en nieuwe producten die overzichtelijk hun plaats gekregen hebben. Wat hetzelfde 

gebleven is, is het vriendelijke personeel. Onze sponsor Kim Boere is er trots op. Mijn  

medewerkers brengen de sfeer in de winkel en nu past ook het interieur erbij, aldus Kim.  

Al jarenlang is Kim sponsor van onze vereniging. De heerlijke ‘Kampioen’ slagroomtaarten en 

bloemen komen van de Spar. Daarom vindt de sponsorcommissie het een mooi moment om de 

Oeffeltse supermarkt in het zonnetje te zetten.  

Geniet van jullie mooie winkel en veel succes. 

 

Ander nieuws wat we nog met jullie kunnen delen, is dat Decohome Peters uit Cuijk weer een waardebon van 15 euro 

heeft gegeven. Deze is af te halen bij Pauline. Je krijgt dan de waardebon mee en zelf zorg je ervoor dat deze 15 euro bij 

penningmeester Ellan afgegeven wordt. 

Verder hebben we weer al onze sponsoren persoonlijk benaderd met het verzoek om ons komend seizoen weer  

te ondersteunen. Altijd leuk om weer een contactmoment te hebben met de sponsoren.  

Zeer bedankt voor jullie bijdrage. 

Groeten, Carola en Pauline  

Overig nieuws 



 

 

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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Bestuursmededelingen 

Spelregelkennis 

We hebben het al eerder gehad over het behalen van het spelregelbewijs door alle leden maar we hebben dit nog 
niet concreet gemaakt. Dat gaan we nu wel doen. Vanuit de KNKV is hierover het volgende gecommuniceerd: 
 
Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de  
sportvelden. Om een laagdrempelige methode te faciliteren om spelregelkennis van korfballiefhebbers te  
vergroten, is in 2015 gestart met Korfbalmasterz; een online tool om spelregels te leren en die kennis bij te houden. 
Onder het motto ‘Echte korfballers beheersen de regels’ hebben inmiddels al bijna 6.000 korfballers het  
spelregelbewijs behaald én – nog belangrijker – kennis over de spelregels opgedaan via deze website.  
 
Er is gebleken dat het de nadrukkelijke wens van verenigingen is om het verplichte spelregelbewijs in de komende 
jaren verder onderdeel te maken van het lidmaatschap. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen het spelregelbewijs 
op zak heeft. De KNKV heeft dan ook verplicht gesteld dat het verplichte spelregelbewijs gefaseerd  ingevoerd 
wordt. Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 

 
 

 

Ingangsdatum Categorie 

1 september 

2018 
Senioren 

1 september 

2019 
Junioren 

1 september 

2020 
Aspiranten 

Probeer zelf alvast te oefenen op www.korfbalmasterz.nl.  

Hier kun je bij ‘eerst oefenen’ op categorie alvast zelf of  

samen met je teamgenoten gaan oefenen.  

http://www.korfbalmasterz.nl
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Jeugdleiding 

Met ingang van dit seizoen zijn er wat wisselingen bij de jeugdleiding van ons D-team gekomen. Bij deze 

willen we jullie de leiding voorstellen: 

Trainsters op maandag: Lucienne Caspers en Jetske van Paassen 

Trainster op donderdag: Monique van de Geijn 

Coaches op zaterdag: Jetske van Paassen en Sofie Daanen 

Ons C-team staat weer onder de bezielende leiding van Ivonne Berends en Danielle Graat. Wij zijn heel blij 

met deze nieuwe bezetting en wensen alle dames veel succes in, op en naast het veld.  

 De jaarvergadering staat gepland op donderdag 9 november. Graag tot dan!  

Jaarvergadering  

Flessenactie Quick-Up zaterdag 28 oktober!!!! 

Via deze weg willen we ook onze (buitendorpse) leden oproepen om lege flessen met statiegeld  
(plastic frisdrank, bierflesjes) in te leveren voor de jeugd van Quick-Up! 
 

Onze jeugd haalt op zaterdag 28 oktober tussen 11.00 en 13.00uur in St. Agatha huis-aan-huis  
statiegeldflessen op om op deze manier geld in te zamelen voor leuke jeugdactiviteiten.  
 
Op deze dag is het ook mogelijk om de flessen in te leveren bij De Agaat buiten of bij de berging van  
Quick-Up. Indien u verhinderd bent op deze dag, maar toch flessen wilt inleveren, neem dan even contact 
op met Jessica (06-51439535), ik kom ze dan graag ophalen! 
 
DUS: BEWAAR UW STATIEGELDFLESSEN VOOR DE JEUGD VAN 
QUICK-UP TOT 28 OKTOBER! 
 
Alvast bedankt! 

Jessica 
namens bestuur Quick-Up 



 

 

Korfbalvereniging Quick-Up 

Sportpark Veldzicht 

Liesmortel 46 

5435 XJ Sint Agatha 

www.quickupagatha .nl 
quickup.sintagatha@knkv.net 

 

Rabobank NL96RABO 0110515277 

 

     Secretariaat: Janet de Boer-Lamers 

  Liesmortel 11e 

  5435 XH  Sint Agatha 

 

Redactie:  Hilde Bosma     

Kyra Kosman 

Redactieadres:  quickup.nieuwsbrief@gmail.com  
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Contactgegevens 

Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Autoschadebedrijf Van Eeden  

Autoservice VDB 
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 
Job Housing 

Linders Administratie en Advies 
Lamers & Visser 

Marc Sport 
De Prinsensteek 

Van Rossum Kozijntechniek  
Schrijen Peeters Natuursteen  

‘t Smulhuukske  
Spar, Oeffelt 

Thoonen, ramen deuren serres  
Werkpool Flex   

Jaargang 7—nummer 1, oktober 

Algemene gegevens 

http://www.quickupagatha

