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 Afgelopen paar weken zijn er voor het eerst in lange tijd weer 

competitiewedstrijden gespeeld. Wat is het een prachtig gezicht om iedereen 

weer met plezier te zien sporten op ons veld. Nog wel zijn er een aantal dingen 

wat anders dan voor de coronaperiode en voelt het soms nog wat ongemakkelijk, 

maar we mogen weer sporten en genieten van het mooie spelletje korfbal!! 

Als bestuur was dit ook nog steeds een hectische tijd, van protocollen schrijven 

tot aan het goed opstarten van het nieuwe seizoen. Met alle ontwikkelingen 

rondom corona nauwlettend in de gaten houdend. En het is gelukkig gelukt om 

volgens alle regels een goede start te maken aan het seizoen.  

 

Diverse teams zijn dan ook met de trainingen bezig om een zo goed mogelijk 

resultaat te behalen met de wedstrijden. Het is ons wederom weer gelukt om alle 

teams van start te laten gaan. We zijn dit seizoen zelfs begonnen met het trainen 

van een F-team onder begeleiding van Laura en Pleuni. Wij wensen hen veel 

succes met het trainen van een leuke groep meisjes. Verder starten we dit 

seizoen met de volgende teams: Kangoeroe Klup, F-team, D-team, B-team, 

senioren, midweek, recreanten en KombiFit.  

 

Bij de Kangoeroe Klup zijn er een paar wijzigingen in de leiding. Sanne is vorig 

seizoen de leiding al komen versterken. En omdat Laura de taak als trainster van 

het F-team op zich heeft genomen (samen met Pleuni) heeft zij afscheid moeten 

nemen als leiding van de Kangoeroe Klup.  

Tevens zijn er een aantal meisjes van de Kangoeroe Klup gaan kijken of zij korfbal 

ook leuk vinden. Inmiddels zijn de trainingen onder begeleiding van Mariam weer 

begonnen en gaan ze er vast en zeker weer een mooi seizoen van maken.  

 

Het D-team is druk en enthousiast begonnen met trainen onder begeleiding van 

Lucienne en Monique. Inmiddels hebben ze hun eerste competitie wedstrijd, 

onder toeziend oog van coache Sanne, mogen spelen en ook zelfs al een punt te 

pakken. Goed gedaan! Wij wensen hen veel succes en plezier hiermee.  
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Vervolg Woordje bestuur 

Net als vorig jaar doen wij weer mee met Sjors Sportief, een project voor kinderen van de basisscholen uit de 

Gemeente Cuijk, groep 1 t/m 8, bedoeld om deze kinderen kennis te maken met bepaalde sporten. De eerste 5 

inschrijvingen zijn alweer ontvangen. We hopen daarom ook dat er nog vele zullen volgen om een kijkje te komen 

nemen bij Quick-Up.  

 

Vorig jaar heeft Ivonne afscheid genomen als vaste trainster van het B-team. Helemaal is ze nog niet weg. We 

vinden het ook fijn dat ze Kyra als nieuwe trainster wel begeleiden hierin. Ondanks dat er een hele tijd niet 

gekorfbald is hebben ze een goede start gemaakt aan dit seizoen en zijn ook hier de eerste punten behaald. Heel 

veel succes meiden. 

  

De senioren zijn ook dit seizoen onder de leiding van Bart van der Burgt weer begonnen. De voorbereidingen zijn al 

begonnen sinds half augustus. Er wordt druk getraind op de dinsdagen en donderdagen. Helaas konden ze, wegens 

afgelasten van de bekercompetitie, dit jaar niet deelnemen hieraan. Misschien volgend seizoen weer. Wij wensen 

Bart en de meiden ook heel veel succes dit seizoen. 

 

De dames van de midweek zijn dit seizoen fanatiek begonnen. Helaas zijn er nog geen punten mee naar St. Agatha 

gegaan, maar dat met deze inzet komt ook dat vast helemaal goed.  

 

Het recreanten team is ook fanatiek begonnen, maar door corona zullen zij helaas de najaar competitie en de zaal 

competitie niet deelnemen aan wedstrijden. Wel zullen zij op woensdag op het veld te vinden zijn om te trainen 

onder begeleiding van Daniella, zodat ze hopelijk met de voorjaarscompetitie weer op en top fit wedstrijden 

kunnen spelen.  

 

Vorig jaar is onder leiding van Wilma Peters gestart met KombiFit. Kombifit is een gevarieerd aanbod van sport- en 

beweegactiviteiten voor mannen en vrouwen. Ook hier wordt er alweer gezellig, maar ook zeker bloed fanatiek, 

gesport.  

 

Toch worden we nog steeds geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van de situatie waar we in zitten, dus 

kunnen we uiteraard nog niet ver vooruit kijken. We willen daarom ook iedereen vragen om het protocol, dat is 

opgesteld, op te volgen en eventuele toekomstige wijzigingen nauwlettend op te volgen. We zullen het nieuws 

omtrent corona goed blijven volgen en proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden bij ontwikkelingen 

rondom het Coronavirus. 

Al met al beloofd het voor iedereen een fanatiek en leuk seizoen te gaan worden.  

We wensen jullie daarom ook veel (korfbal) plezier voor komend seizoen.   

Het bestuur 
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Kangoeroe Klup 

Inmiddels zijn ook wij weer gestart met de trainingen. Dit jaar zal Mariam, Sanne en Lena leiding geven aan de 

jongste leden van Quick-Up, namelijk de Kangoeroe Klup. Helaas hebben we bij de Kangoeroe Klup afscheid 

moeten nemen van Laura als leiding. Zij gaat verder als leidster van de F-jes. Wij wensen haar veel succes.  

Dit seizoen hebben we een nieuw welkomstliedje, waar de kinderen een goede warming-up mee krijgen. Er zijn 

diverse kindjes vanwege de leeftijd gestopt, maar gelukkig hebben we ook weer nieuwe aanmeldingen gekregen.  

Mariam, Sanne en Lena hebben er heel veel zin in en ze gaan hun best doen om er weer een gezellig en sportief 

seizoen van te maken.  

Om een goede begeleiding te kunnen blijven geven aan de kinderen, zijn we nog op zoek naar extra leiding. Ben jij 
degene die we zoeken, of ken je iemand die het leuk vind om deze leuke en enthousiaste kinderen te begeleiden? 
Neem dan snel contact op met secretaris.quickup@gmail.com 

mailto:secretaris.quickup@gmail.com
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F-jeugd 

Wij (Pleuni en Laura) zijn dit seizoen begonnen met het trainen van een F-team. We 

waren erg enthousiast over de eerste training, en de meisjes ook. We deden allemaal 

verschillende spelletjes, van gooien en vangen naar tikkertje alles kwam aan bod. Aan 

het eind waren de meeste meisjes ook uitgeput. We waren erg blij om dezelfde 

kinderen de tweede training weer te zien. We begonnen met een leuke warming-up 

en begonnen daarna aan het leren schieten. Want hoe hou je je handen nou? De 

meiden probeerden steeds te schieten op hogere palen en wilden dit het liefst ook de 

hele training doen. We eindigden weer met wat leuke ren spelletjes. De laatste 

training was het erg warm, maar daar hadden we een oplossing voor gevonden. Laten 

we de bal vervangen door een spons. De meisjes waren erg enthousiast. Tijdens het 

overgooien van de sponzen was er geen moment waar niemand aan het lachen was. 

Hierna gingen we kijken hoe fanatiek de kinderen waren, ze moesten zo snel mogelijk 

water van de ene emmer naar de andere emmer brengen door het overgeven van de 

sponzen boven hun hoofden. Hoe vaker we het deden hoe beter. Met de laatste 

poging werd de emmer binnen 1 minuut met 11 cm water gevuld. Ook deden we nog 

even het welbekende muizen tikkertje om onszelf droog te rennen. Als laatst wilden 

de meiden nog iets doen me schieten, nadat we de vorige keer hadden gezien hoe 

goed ze hierin al waren, bedachten we een manier om het iets moeilijker te maken: 

Een meisje ging voor het andere meisje met de bal staan en zolang zij haar hand 

omhoog hield, mocht het meisje met de bal niet schieten. Ze moesten nu niet alleen 

goed mikken maar ook opletten. Na een paar minuten ging ook dit enorm goed. We 

besloten nog even te gaan schieten met sponzen om nog heel even af te koelen, dit 

werd na een paar minuten al een groot watergevecht. De meisjes renden achter 

elkaar aan met sponzen. Totdat ze erachter kwamen dat ze hun trainers ook met 

sponzen konden bekogelen. Het werd een watergevecht van 4 tegen 2. (Beetje 

oneerlijk volgens ons) We sloten af door weer met z’n allen op te ruimen. We liepen 

samen met de meisjes kletsnat maar lachend van het veld af. We zijn benieuwd wie we volgende week weer zien. 

Maar de eerste paar trainingen zijn volgens ons zeker geslaagd. 

Groetjes Pleuni en Laura 
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D-jeugd 

Hallo allemaal, hier weer een berichtje van ons D-Team. 

Deze keer is Niene in de pen gekropen om een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief. 

Korfbal 
Ik vind het leuk om te gaan korfballen. 

We doen hele leuke spelletjes, en je leert hoe je in de korf moet schieten. 

Dat vind ik echt super, ik hou van korfbal. Ik zit er al bijna een jaar op. 

Hopelijk vinden jullie het ook leuk. 

Sinds kort doen we ook aan wedstrijden. Het was niet spannend, want we hebben een leuke groep met meisjes die 

allemaal lief zijn voor elkaar. 

Groetjes Niene 

Hier een impressie van onze wedstrijd… 

Eerst van te voren nog even onze trucjes en 

tactiek doorspreken….. 

 

Dan natuurlijk onze yell!!!! 

 

Kom maar op met die bal, laat de wedstrijd 

maar beginnen !!! 
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Vervolg D-jeugd 

Niene heeft helemaal gelijk: wedstrijden zijn niet spannend, maar heel gezellig en de meiden  

maken er iets moois van, het is een mooi hecht groepie!!! 

Ondertussen hebben we alweer 3 wedstrijden gespeeld, het is wel weer even wennen hoor, maar we doen het 

goed en hebben veel plezier. De eerste wedstrijd hebben we helaas verloren van Be Quick met 8-6. De tweede 

wedstrijd hebben we thuis gespeeld tegen Eendracht, met een eindresultaat van 4-4. Dit was een mooie eerlijke 

uitslag.  

Jessica heeft ons toen gefloten en ze legde ons heel fijn uit als we iets niet goed deden en hoe we het dan de 

volgende keer anders konden doen. Dat vinden onze meiden heel fijn en de tegenstander ook. Dan wordt het voor 

de meiden meteen een stuk duidelijker én leerzaam!!! 

Lucien leert het cluppie op de maandagavond allemaal korfbal trucjes en Monique maakt ze lekker moe op de 

donderdagavond. 

Sanne staat nu tijdens de wedstrijden langs de lijn de meiden te coachen en dat loopt ook lekker. 

Nu de papa’s en mama’s nog even leren, dat alleen de                   coach hoeft te coachen langs de lijn en dat de 

papa’s en mama’s alleen maar lekker hoeven te komen kijken en dan lekker ontspannen te genieten van het 

spelletje (met hun mondjes op slot…) 

We zijn dus lekker aan het trainen en leren de meiden steeds weer wat nieuwe trucjes en het is mooi om te zien 

dat de meiden dit ook beginnen toe te passen in de wedstrijd. 

WE zijn dan ook SUPERTROTS op dit kleine cluppie meiden en hopen nog veel leuke wedstrijden te mogen spelen!!! 

Benieuwd wie er de volgende nieuwsbrief in de pen gaat kruipen!!! 

Groetjes van het HELE D-TEAM !!! 
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B-jeugd 

We zijn het nieuwe seizoen goed begonnen met een winst van 6-2 tegen Fortuna. Voor een 1ste wedstrijd na een 

lange tijd niet gespeeld te hebben, was het goed gegaan. We hebben een nieuwe aanvoerster Renske Barten en 

een nieuwe coach Kyra Kosman. De wedstrijd daarna hebben we 8-4 gewonnen tegen Astrantia, deze wedstrijd was 

een beetje pittig omdat we nog nooit tegen hun hadden gespeeld. En afgelopen zaterdag moesten we tegen Diosa 

en die wedstrijd hebben we helaas verloren, het ging redelijk kop aan kop en de laatste 2 minuten stond het 9-9, 

maar Diosa scoorde toch nog 2x en de eindstand is 9-11. We zijn nu op de helft van ons buitenseizoen, dus we 

moeten nog 3 wedstrijden spelen, nog een keer tegen Fortuna, Astrantia en Diosa en er is nog een kans om 

kampioen te worden. 
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Quick Up 1  

Senioren Quick-up 

Na een stop van enkele weken hebben we half augustus de draad weer opgepakt  

We zijn begonnen met enkele nieuwe speelsters en hebben Hilde zwangerschapsverlof gegeven. 

Verena en Monique zijn ons komen versterken en Sanne heeft de aspiranten verlaten en heeft zich ook bij de 

senioren gevoegd 

Onze senioren 1 bestaan nu uit de volgende 13 dames: 

 Anne, Sandra, Leonie, Nikky, Monique, Maaike,  

 Kyra, Laura, Lena, Resi, Lara, Sanne en Verena. 

Lena en Laura spelen hun wedstrijden bij de aspiranten en sluiten bij de senioren aan als dit nodig is. 

Bart is trainer en coach bij de senioren 1. 

Half augustus zijn we dus weer gestart met de trainingen en hebben een oefentoernooi gespeeld bij Diosa. Hier 

hebben we de systeempjes kunnen oefenen en aan elkaar kunnen wennen. 

We gaan weer vooraan beginnen met de verdedigingsvormen en ook in de aanval pakken we weer het positiespel 

op. Belangrijkste is het vertrouwen in elkaar en samen weer een team vormen. 

De eerste twee competitie wedstrijden zitten erop en de dames hebben er zin in. 

De eerste wedstrijd tegen Nas werd gewonnen met 3-7. Deze wedstrijd hebben we teveel kansen gemist. 

De wedstrijd tegen Diosa kwamen we pas los toen we tegen een 0-3 achterstand aankeken. Hierna hebben we 

Diosa vastgezet en de wedstrijd naar ons toegetrokken met als resultaat een 7-3 winst. 

 

Wij gaan ervoor  

Kom eens kijken naar onze dames  

Senioren 1 
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Midweek 

Inmiddels hebben we de eerste drie wedstrijden van het nieuwe buitenseizoen gespeeld. We zijn natuurlijk 

superblij dat dit weer kan en mag. Van de drie wedstrijden hebben we er helaas ook drie verloren. De eerste 

wedstrijd tegen Fortuna verloren we met 13-9. De tweede tegen Klimop met 4-5 en de derde tegen Nas met 12-2. 

De eerste twee wedstrijden hebben we lekker gespeeld en mooie kansen gehad. Tegen Nas kregen we weinig 

ruimte en maakten we de moeizaam gecreëerde kansen niet af. Na deze drie nederlagen hebben we onszelf 

onderworpen aan een grondige zelfanalyse hoe dit kan. We nemen jullie hierin graag mee. Als eerste ontbreekt het 

ons aan wedstrijdritme. Vanaf maart geen wedstrijd meer gespeeld, dat heeft toch wel effect. Gelukkig heeft 

iedereen thuis wel heel hard aan haar conditie gewerkt. Als tweede hebben we slechts 1 keer getraind voorafgaand 

aan het nieuwe seizoen. Dat was wel een hele goede training, dus daar willen we er graag meer van. Als derde zou 

leeftijd misschien ook een rol kunnen spelen. Onze tegenstanders zijn gemiddeld 20 jaar jonger. Gelukkig hebben 

we sinds kort Lotte als aanwinst vast in ons team, we werken aan verjonging. Daarnaast helpen ook Anne, Leonie 

en Kyra ons. Kortom, de start is gemaakt en we hopen dat we dit eerste buitenseizoen af mogen maken en 

natuurlijn nog een paar winstpuntjes gaan pakken.  
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Recreanten 

Wat maken we allemaal mee in deze tijd. We zijn onderdanig, Corona 
heerst. 

Toch kunnen we nog veel. 

Inmiddels zijn we weer aan het trainen,  in het begin met strenge 
maatregelen en nu wat milder, maar wel met respect naar elkaar toe. 

Dankzij Daniella die alles weer opgestart heeft.  

Op 7 juli hebben we het seizoen gezamenlijk afgesloten met een 
drankje (ook een rondje van onze sponsor) bij de S-Bocht en begon de 
vakantie. 

Tevens hebben we Daniella in het zonnetje gezet voor al het werk wat 
ze heeft verricht. 

Via WhatsApp hebben we veel vakantiekiekjes gedeeld. 

Helaas zijn Esther en Marieke gestopt. Dank voor jullie inzet en 
uiteraard altijd welkom. 

Natascha was aan het twijfelen maar kan ons gelukkig niet missen. 

Niettemin komt Carla ons versterken. Welkom Carla. 

Door de Corona spelen we dit seizoen niet in competitieverband en blijven iedere week trainen. Straks ook binnen 
in de Agaat. 

We hebben veel plezier en lachen veel. Ook de ditjes en datjes worden besproken.  

Een leuk team zijn wij, met trots. 

 

Tot ziens op het veld of ergens anders. 
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Kombifit 
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Nieuws van de sponsorcommissie 

Hoi allemaal, 

 

Tegelijkertijd met de start van het korfbalseizoen, start ook onze jaarlijkse taak om alle advertentie sponsoren 
persoonlijk te benaderen met de vraag of ze ook dit seizoen onze vereniging weer financieel willen ondersteunen. 
In de contacten die je dan hebt, vertellen een aantal sponsoren ons over de impact van Corona op hun 
bedrijfsvoering. Voor sommigen zijn het moeilijke tijden. Juist nu willen we de sponsoren dan ook extra dank 
zeggen dat ze toch onze vereniging willen ondersteunen.  

 

Verder hebben we deze editie van de nieuwsbrief nog meer onderwerpen om met jullie te delen.  

 

Cafe de S-Bocht 

Egbert Wijnen van café de S-bocht heeft kenbaar gemaakt dat hij aan het einde van dit jaar gaat stoppen met ons 
vertrouwde dorpscafé. Menig korfbalfeest hebben we hier gevierd en op het terras gezeten met diverse teams. 
Zolang als wij kunnen bedenken is Egbert al sponsor van onze vereniging en draagt ons een warm hart toe. Dank je 
wel Egbert. Er wordt momenteel volop gezocht naar een opvolger.  

 

Nieuwe advertentie sponsor De FietsenMakery 

We hebben een nieuwe advertentie sponsor: de 
FietsenMakery uit Beugen.  Peter ter Woord is eigenaar 
en zijn bedrijf staat voor ouderwets fietsplezier voor 
iedereen. Hij heeft niet alleen gewone fietsen, maar ook 
fietsen voor mensen met een beperking zoals 
bijvoorbeeld fietsen met 3 of 4 wielen of een fiets 
waarbij je naar beneden trapt. Een bijzondere 
FietsenMakery waar je goed en persoonlijk geholpen 
wordt. Peter, welkom als sponsor bij Quick-Up! 
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Vervolg Nieuws van de sponsorcommissie 

Verrassing voor senioren 

Begin september is eindelijk de lang verwachte verrassing voor de senioren 
overhandigd. Reeds maanden stond dit op het programma, maar Corona gooide 
roet in het eten. Jullie zijn natuurlijk wel nieuwsgierig wat deze verrassing dan is. 
Welnu, zie de foto’s. Bas Toonen heeft het seniorenteam sporttassen geschonken. 
Bas is advocaat en eigenaar van advocatenkantoor Toonen in Cuijk. Zowel als 
particulier en als ondernemer kun je terecht bij Toonen advocatuur. Zie zijn 
website: www.toonenadvocatuur.nl.  

 

Bas zijn roots liggen in St.Agatha, want hij heeft lange tijd gewoond in de 
Veerstraat. Inmiddels heeft hij het dorp verlaten maar zijn hart ligt er nog wel. Hij 
voetbalt bij VCA en heeft zijn vrienden in ons dorp. Op de foto zien jullie het 
seniorenteam, trainer Bart (links), Bas (rechts) en natuurlijk de nieuwe sporttassen. 
Leonie willen we eveneens bedanken, want zij heeft Bas in contact gebracht met 
Quick-Up.  

  

Bas, we zijn blij met de sponsoring van de sporttassen. Een warm welkom bij Quick-Up! 

Tot de volgende keer. 

Groetjes, 

Pauline en Carola 

 

http://www.toonenadvocatuur.nl
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Sponsorkliks 

Denken jullie er nog wel eens aan om je favoriete pizza of die mooie schoenen te bestellen via Sponsorkliks? Zo 

niet, lees dan even de onderstaande uitleg en ontvang in ruil onze eeuwige dankbaarheid! 

Draag je Quick-Up een warm hart toe en wil je wat extra’s doen voor de vereniging? Dat kan! Het is namelijk 

mogelijk om Quick-Up GRATIS te sponsoren! 

Hoe doe je dat? Ga de volgende keer dat je online iets wilt kopen naar:  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl 
 

Daar vind je de SponsorKliks-pagina van Quick-Up waarop linkjes staan naar tientallen webwinkels, zoals Bol.com, 

Coolblue, Wehkamp of Zalando. Elke aankoop die je bij een van deze online winkels doet, levert Quick-Up een 

commissie op, terwijl je wel dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niks extra! En wees gerust, niemand kan zien 

welke aankopen je gedaan hebt!Elke aankoop die je bij een van deze online winkels doet, levert Quick-Up een 

commissie op, terwijl je wel dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niks extra! En wees gerust, niemand kan zien 

welke aankopen je gedaan hebt!  

Daarnaast kun je Quick-Up ook sponsoren als je een weekendje weg wilt (o.a. booking.com) of als je een keertje 

geen zin hebt om te koken. Via de SponsorKliks-pagina kun je ook terecht bij allerlei bezorgrestaurants zoals 

Thuisbezorgd.nl. Zo is een keertje niet koken toch een stuk minder erg! 

 

 
 

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

mededelen dat we sinds we aan zijn gemeld (april 2018) al een bedrag van € 500,00 hebben mogen ontvangen. 

 

Laten we dit samen tot een succes maken! 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713
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Flappen tappen 

Met de flappen tappen actie is maar liefst €149,43 opgehaald! 

Iedereen bedankt die appelflappen gekocht heeft 

en op deze manier ons maar de andere verveningen 

een steuntje in de rug hebben gegeven! 
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F-team oproepje 
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Clubsupport 

Wij zijn als bestuur nog in overleg hoe en waar de jaarvergadering gaat plaats vinden. Hier zal in de komende we-
ken meer duidelijkheid over komen, zowel over datum als vorm van vergadering. We volgen de recente ontwikke-
lingen rondom het Coronavirus om onze keuzes hierin te maken. 

Jaarvergadering 

Flessenactie jeugd 

In oktober komt de jeugd steevast in Sint Agatha de deur langs voor lege flessen en een heitje voor karweitje. Ge-
zien de omstandigheden hebben wij echter dit jaar gekozen om dit te verplaatsen naar het voorjaar, mocht hier-
over meer bekend zijn zal dit gecommuniceerd worden!  
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Sponsoren Quick-Up 

Autobedrijf Jos Bongers  
Schadenet Van Eeden  

Autoservice VDB 
Café de S-Bocht  

C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening 
Van Elst Containerverhuur, Transport en Afval Inzameling 

Excel Music Instruments  
Gerard Smits Grondwerken 

Heldro IJs  
Hans Lemmens Tweewielers 

La Tertulia  
Lamers & Visser 

Linders Administratie en Advies 
Marc Sport 

De Prinsensteek 
Van Rossum Kozijntechniek  

Schrijen Peeters Gedenktekens  
De Smul Cafetaria & Lunchroom 

Spar Boere te-, Oeffelt 
Thoonen, ramen deuren serres  

De Verfzaak 
FietsenMakery 

Toonen Advocatuur 

Contactgegevens 

Korfbalvereniging Quick-Up 

Sportpark Veldzicht 

Liesmortel 46 

5435 XJ Sint Agatha 

www.quickupagatha.nl 
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