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Sinds een 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. We mogen eindelijk weer sporten
en genieten van het mooie spelletje korfbal!!
Als bestuur was dit ook nog steeds een hectische tijd, van een goede
teamindeling maken tot aan het goed opstarten van het nieuwe seizoen. En het is
gelukkig gelukt om een goede teamindeling te maken en een goede start van het
seizoen te maken.
Alle teams zijn al een paar weken aan het trainen en iedereen heeft inmiddels de
eerste competitiewedstrijden gespeeld.
Dit seizoen zijn de meiden van de F-jeugd wedstrijden gaan spelen. De eerste
wedstrijd hebben ze helaas verloren, maar wat een plezier hebben de meiden
gehad. Wij wensen jullie heel veel succes en korfbal plezier dit seizoen.
Verder starten we dit seizoen met de volgende teams: Kangoeroe Klup, F-team, D
-team, A-team, senioren, midweek, recreanten en KombiFit.
Bij de Kangoeroe Klup zijn er een paar wijzigingen in de leiding. Zo hebben we
afscheid genomen Mariam, Lena en Sanne als leiding van deze groep. Fatima en
Dyanne hebben het stokje van hen overgenomen. Echter zoeken wij hier nog
iemand bij die mee leiding kan geven. Mocht je hier vragen over hebben neem
dan contact op met iemand van het bestuur.
Het D-team is druk en enthousiast begonnen met trainen onder begeleiding van
Sanne en Monique. Inmiddels hebben ze hun eerste competitie wedstrijd, onder
toeziend oog van coache Sanne, mogen spelen en de eerste paar punten te
pakken. Goed gedaan! Wij wensen hen veel succes en plezier.
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quickup.nieuwsbrief@gmail.com

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 2 inschrijvingen
zijn alweer ontvangen. We hopen daarom ook dat er nog vele zullen volgen om
een kijkje te komen nemen bij Quick-Up.
Net als vorig seizoen begeleid Ivonne samen met Kyra de meiden van de A jeugd.
Ondanks dat er een tijd niet gekorfbald is hebben ze toch al mooi het eerste punt
gepakt. Heel veel succes meiden.
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Jeugdnieuws

Vervolg woordje bestuur
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. En ook dit jaar is er weer
deelgenomen aan de bekercompetitie. Helaas is deze wedstrijd verloren. Wij wensen Bart en de meiden ook heel
veel succes dit seizoen.
De dames van de midweek zijn dit seizoen fanatiek begonnen. En hebben een goede start gemaakt dit seizoen. Ze
hebben tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. Ga zo door dames.

Het recreanten team is door diverse omstandigheden niet kunnen starten met de competitie. Wel is er een
passende oplossing gevonden, door op woensdag onder begeleiding van Demi van Gaal te trainen.
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.
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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F-jeugd
De F’jes zijn weer begonnen met het nieuwe seizoen. We hebben
een team van 7 meiden. Yinthe, Teddy, Lize, Nicole, Meike, Noa
en Elin. Het zijn allemaal hele gemotiveerde meiden die allemaal
erg hun best doen. Dat was ook zeker goed te merken tijdens de
eerste wedstrijd, die we op 11 september hebben gespeeld. Ik
heb de taak als trainster overgenomen van mijn zusje Pleuni, die
vorig jaar trainster was. Nu ben ik samen met Laura en Leonie
coach van de F.
We hebben op 29 augustus nog een seizoensafsluiting gedaan
met de meiden van de F.
Met z’n allen hebben we een lekkere pannenkoek gegeten bij
pannenkoekenhuis
De 7 Dwergen. Voor en na het eten hebben de meiden nog lekker
gespeeld. Eerst binnen in de ballenbak en daarna buiten, zoals je ziet op
deze leuke foto. Ze vonden het allemaal erg leuk die middag, net zoals
wij, de leiding: Laura, Pleuni (die ook meteen afscheid nam die middag)
en ik (Lena).

Op 11 september hebben de F’jes hun eerste wedstrijd gespeeld. Ze
speelden tegen Altior F1. Voor beide teams was het de eerste wedstrijd,
dus het was zeker een spannende wedstrijd. Het was zeker merkbaar
dat iedereen het nog erg spannend vond, maar dat is natuurlijk heel
logisch voor een eerste wedstrijd. Ik kan in ieder geval zeggen dat ze het
allemaal erg goed hebben gedaan. Wij als leiding zijn erg trots op hoe
goed iedereen heeft meegedaan. Helaas werd de eindstand 9-20, maar
9 doelpunten voor de eerste wedstrijd vind ik erg goed, het waren
allemaal erg mooie doelpunten. En ik weet zeker dat we nog veel beter
gaan worden. De volgende wedstrijd is tegen JES en we gaan proberen
nog meer doelpunten te maken dan tegen Altior.
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D-jeugd
Hallo allemaal,
EINDELIJK was het zaterdag 11 september dan zover, we mochten weer een wedstrijd spelen.
We mochten lekker thuis en speelden tegen Klick ’15. Het was voor ons even wennen, want bij de tegenstander
stond een jongen opgesteld. Dat was even bijzonder voor degene die hem moest verdedigen, maar uiteindelijk ging
dat prima. Ook hadden ze geen wissels, dus dat was extra fijn voor ons. Laat de wedstrijd maar beginnen!!!
We moeten er weer even inkomen en starten daarom met: Lieke, Fleur, Britt en Niene. Deze 4 dames hebben het
korfbalspelletje al aardig onder de knie. Het duurt dan ook niet lang of we scoren ; 1-0. Yes dat is altijd een lekker
gevoel. Daarna schiet zowel de tegenstander als wij zelf, geregeld op de korf, maar de bal wil er niet in. Maar na
wat mooi overgespeeld te hebben, maken wij dan toch 2-0.
Na 10 minuten mogen we even rusten en wat wissels inbrengen. Britt blijft nog even 10 minuutjes staan en krijgt
hulp van Veerle, ook een dame met al aardig wat korfbal-ervaring. Ook zetten we onze 2 nieuwkomers; Baelana en
Manon in het veld. De dames gaan ervoor en spelen 10 minuten lang een mooi spelletje korfbal. Van beide kanten
wordt er genoeg geschoten, maar de bal wil er helaas gewoon niet in. Geeft niets, we gaan met 2-0 de rust in.
Komen even op adem met een bekertje aanmaak, bespreken onze strategie voor de volgende 20 minuten en gaan
weer terug het veld op.
Manon en Veerle hebben de smaak te pakken en blijven er nog even in. Zij worden nu geholpen door Fleur en
Niene. Nu gaat het hard, Niene scoort met een afstandsschot; 3-0 en ze schrikt er zelf van!! Dan scoort de
tegenstander, oeps 3-1.
Dat laten we niet op ons zitten, even mooi rond spelen, een mooie aangeef en Fleur scoort 4-1.
Hè, nu scoort Klick weer…4-2. Maar wij willen winnen!!! Gelukkig, 5-2….Weer even wat wissels. Niene mag blijven
staan en wordt de laatste 10 minuten geholpen door Lieke, Baelana en Britt, daar gaan we weer…5-3….
6-3….potverdikkie 6-4…Dan scoort Niene, ons “geheime wapen” van deze wedstrijd 7-4.
En ja hoor, Ivonne, onze scheidsrechter fluit gelukkig af, JIPPIE we hebben onze eerste wedstrijd gewonnen !!! Laat
de volgende wedstrijd maar komen.
We hebben onze eerste wedstrijd dus TOP gespeeld, met zelfs 2 nieuwe dames in het veld.
Feya heeft de wedstrijd vanaf onze bank meegekeken. Feya is onze laatste aanwinst en komt eerst een paar keer
trainen, zodat ze het spelletje met AL die regels goed leert kennen, We oefenen gelukkig ook partijtjes tijdens de
trainingen, dus voordat we er erg in hebben, staat zij straks ook opgesteld voor een “echte” wedstrijd. Ook hadden
we vandaag de luxe dat Daniëlle onze dames op de bank assisteerde, zodat onze dames ook heel veeel geleerd
hebben tijdens het “bank zitten” !!!
Onze eerste wedstrijd zit er dus op, gewonnen
met 7-4 !!!
Volgende week moeten we tegen Fortuna, we
hebben er nu al zin in.

Jaargang 11— nummer 1, september

Pagina 5

Jeugdnieuws

A-jeugd
Dinsdag 24 augustus zijn we weer begonnen met de trainingen en het was te zien dat iedereen een goede vakantie
heeft gehad. Daarom moesten we weer hard werken aan onze conditie en moesten we de tactieken nog even
bijspijkeren. Na bijna een jaar geen wedstrijden gespeeld te hebben, mochten we 11 september weer aan de bak.
We begonnen met een thuiswedstrijd tegen ODIO A1. Omdat we voor het eerst in de A speelde wisten we nog niet
echt wat we konden verwachten. ODIO begon sterk met de wedstrijd en kwam daarom ook snel op voorsprong. Na
30 minuten spelen gingen we met een achterstand de rust in. Na een kleine peptalk van de trainers kwamen we
weer het veld op. In de 2de helft kwamen we tot scoren en maakten we 3 doelpunten. We hebben helaas de
wedstrijd met 3 – 9 verloren. We hebben allemaal flink ons best gedaan en nu nog 2 dagen goed trainen en dan
hopen we 18 September van SVO A2 te kunnen winnen.
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Quick Up 1
Na twee goede seizoenen die helaas werden
afgebroken door Corona mochten we weer van
start op het korfbalveld. Het was voor ons bijna
een jaar geleden dat we een wedstrijd hadden
gespeeld. Met vol goede moed gingen we
richting Millingen aan de Rijn voor onze eerste
wedstrijd tegen ODIO 3.

Vorig seizoen speelde we tegen het vierde team
dus we wisten dat het een uitdaging zou worden.
Al snel werd duidelijk dat dit onze
pannenkoekenwedstrijd werd. Vorig seizoen in
de zaal hadden we er ook een en ondanks dat
stonden we aan het eind van het seizoen alsnog
bovenaan. Deze pannenkoekenwedstrijd moeten we maar snel vergeten en
focussen op de nieuwe kansen in het seizoen.
Graag willen wij de dames van de A bedanken die met ons mee hebben gedaan
en onze 'eer' hebben gered door toch een doelpunt te maken. Zien wij jullie bij
onze volgende wedstrijd?
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Midweek
Eindelijk is het dan zover: we mogen weer wedstrijden korfballen! Op woensdag 8 september speelden we onze
eerste wedstrijd, tegen DES, in Vierlingsbeek. Jessica had als voorbereiding een complete checklist gemaakt, zodat
we precies wisten wat we mee moesten nemen. Miranda had de shirts van zolder gehaald en die roken nog redelijk
fris. In het kleedlokaal werden de toegestane decibellen al snel overtreden en had het meer weg van een team met
puberende meisjes. Kortom we hadden er veel zin in! Ook een beetje spannend natuurlijk of onze stramme
lichamen dit nog allemaal kunnen. Gelukkig is er meer dan een half jaar goed getraind op de woensdag en
zondagochtend, dus daar vertrouwen we dan maar op. Met een mooie zonsondergang gaat de wedstrijd van start.

We spreken af te rouleren in elk vak met op de bank zitten, afhankelijk van ieders conditie en blessures. Dit werkt
goed. Het werd een spannende wedstrijd, waarin beide teams gelijk op gaan. We staan voor, raken onze
voorsprong kwijt. Dan wordt het weer gelijk. Echt in de allerlaatste minuut lukt het Paulien met een technisch
hoogstandje, middels een doorloopbal, het winnende doelpunt te maken. We winnen met 11 tegen 12 en zijn
superblij. Helaas is de kantine dicht en genieten we buiten nog even na van deze eerste overwinningsroes.
De week daarna hebben we nodig om te herstellen, zodat we weer fit zijn voor onze tweede wedstrijd. Die spelen
we tegen tegen Diosa, in Balgoy. Beide teams gaan gelijk op. We krijgen voldoende kansen, maar slagen er nog niet
in om ze af te maken. Hierdoor blijft de stand lange tijd gelijk en blijft het zoeken naar dat ene kansje. In de slotfase
wordt dan gelukkig het winnende doelpunt gemaakt. Weer hebben we met de hakken over de sloot gewonnen,
eindstand 5-6 in het voordeel van Quick-up. Gelukkig is in Balgoy de kantine wel open en hebben we als vanouds
weer lekker kunnen kletsen met elkaar. Een mooi begin van het nieuwe seizoen.
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Recreanten
Hier een verslag van een inmiddels ex-korfbalteam, maar wel lid blijvend van deze mooie club Quick Up. 24 jaar
hebben we samen korfbal – wedstrijden gespeeld, begonnen als midweekteam en later geswitcht tot recreanten.
Heel wat wisselingen van verschillende speelsters hebben we als team doorstaan. Zoals ik nu al tel, kom ik al gauw
aan 35 leden. In de beginjaren hadden we zelfs de luxe positie, dat er om beurten enkele leden thuis moesten
blijven of langs de lijn en alleen opgeroepen werden in geval van nood bij ziektes, blessures, afmeldingen (toen
totaal 16 leden tellend, 8 speelsters en max. 4 reserves nodig voor een wedstrijd). We hebben ook vele tijden
gekend dat we moesten leuren, om speelsters bij het team te krijgen, oud-leden, of van andere team - leden
vragen om in te vallen, zodat we dan toch 8 speelsters in het veld hadden staan. We hadden vaak wel genoeg
leden, maar door blessures, onregelmatige diensten of zwangerschapsverlof kwamen we regelmatig op het
moment van de wedstrijd leden tekort.
Toch zijn we 24 jaar overeind gebleven en hebben fijne wedstrijden gespeeld in weer en wind, zelfs zijn er in de
winter wel eens wedstrijden afgelast, die binnen in de zaal gespeeld werden.
In deze 24 jaar hebben we niet alleen samen gekorfbald. Als team zijn we inmiddels echte korfbalvriendinnen en
hebben samen een mooie band opgebouwd. Menig feestje hebben we samen gevierd, met of zonder onze
partners. Seizoensafsluiting - activiteiten zoals steptocht, spooktocht, bubbleballen, paaldansen, djembé,
korfbalwedstrijden tegen onze mannen met aansluitend een bbq, ook hebben we bloemschik-workshops gehad bij
teamlid Judith om kerst- en paasstukjes te maken, lingerieparty’s in de avond, wanneer de winkel gesloten was bij
teamlid Jolanda, playbackshows, zelfs nog eens herhaald bij het 60 jaar bestaan van Quick Up (blijft leuk).
Verkoopacties met Heldro-ijs, paaseitjes en worstenbroodjes, krentenbrood smeren voor de adventsconcerten en
zeker niet te vergeten onze surprise-avonden met zoldercadeautjes, gedichtjes en zelfgemaakte hapjes. Meestal
vierden we die in januari, want in december had iedereen het te druk!!
Wat hebben we toch fantastische tijden samen beleefd.
Na deze onzekere, bizarre tijd van corona is het moeilijk om weer op te starten. 4 van de 13 leden gaan ons team
nu helaas verlaten. ( waarvan er 2 al 24 jaar lid zijn van dit team) Dit is begrijpelijk, maar ook errrugg jammer
natuurlijk.
Als team doen wij nu een stapje terug, en spelen we géén korfbalwedstrijden meer, dit is onmogelijk met 9 leden
en nieuwe leden heb je er niet zomaar bij.
Samen met het bestuur hebben we gezocht naar een alternatief, zodat we toch actief kunnen sporten binnen Quick
Up. Net als de combifit op de donderdag, gaan ook wij
diverse sporten uitoefenen onder leiding van Demi van
Gaal. Superfijn dat Demi ons hierbij wil begeleiden!!
Zo blijven we toch op een actieve manier in beweging in
ons mooie dorp, in of buiten bij MFA de Agaat.
Zijn er dames die graag bij ons nieuwe sportclubje op de
woensdagavond
aan willen sluiten, die zijn van harte welkom.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!
We hopen er een mooi nieuw seizoen van te maken !!!!!
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Recreanten
Als team willen we graag iedereen bedanken die op welke
manier dan ook, met ons team verbonden waren of
meegespeeld hebben.
Spelende leden van ons team in 24 jaren zijn:
Ellan, Marjon, Natascha, Anja, Monique, Patricia, Ivonne, Anita,
Wendy, Alice, Jeanet, Antoinet, Veronique, Anjelie, Marion,
Jolanda, Jacolien, Manon, Lisette, Judith, Esther, Henriette, Inge,
Saskia, Ans, Claudia, Daniëlla, Karin, Jessica, Marjan, Monique,
Marieke, Sandra, Gonny, Carla en wie weet wie we nog
vergeten zijn.
Mooie herinneringen hebben we hieraan, met zelfs 1
kampioenschap !!
Nogmaals dank je wel voor alle mooie sportieve momenten.
Recreanten 1 Quick Up.
Hierbij wat foto’s oud en nieuwe training nu….
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‘Bedank nieuws’ van de sponsorcommissie
Onlangs zijn wij op pad geweest om onze advertentie sponsoren te vragen of we ook voor komend seizoen op ze
mogen rekenen. We zijn blij met zoveel trouwe sponsoren, want we kregen overal een volmondig ‘Ja, ik wil’ te
horen. Een groot DANK JULLIE WEL beste sponsoren.
Wel gaan we binnenkort afscheid nemen van onze sponsor Egbert Wijnen oftewel Café
de S-Bocht. Voor zolang wij ons kunnen herinneren is Egbert al sponsor. De vele uurtjes
op het terras, jubileumfeesten of gewoon even langs voor een lekker ijsje. We waren
altijd welkom en voelden ons er thuus. Dank voor alles Egbert. Namens alle leden van
Quick-Up wensen wij je alle goeds en gezondheid toe. We zien elkaar!
Tot slot, gaat er ook iets veranderen bij de sponsorcommissie. Carola heeft na vele jaren actief te zijn geweest in de
sponsorcommissie, besloten om hier na de jaarvergadering mee te gaan stoppen. Samen hebben wij gewerkt aan
persoonlijke contacten met onze sponsoren, hebben teams voorzien van kleding en dragen we zorg voor de
advertenties. Bedankt Carola voor jouw bijdrage bij deze commissie!
Er komt dus een plek vrij in de sponsorcommissie. Heb je hier interesse in, dan kun je je melden bij het bestuur.
Voor vragen over wat het werk in de commissie inhoud kun je terecht bij Pauline
Tot de volgende keer
Veel groeten, Carola en Pauline
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Met SPOED zoeken wij extra personen die zich willen aansluiten bij het bestuur.
Vacatures die nu openstaan zijn:
Voorzitter
Jeugdzaken
Secretaris
Overig bestuurslid
Voor het voortbestaan van de club is het essentieel dat er personen bij gaan komen om de toekomst van
onze korfbalvereniging vorm te kunnen gaan geven.
Weet je niet zo goed wat het inhoudt of wil je meer weten over HOE je kan ondersteunen?
Neem dan contact op met het huidige bestuur:
Hanneke Berndsen-Wolf
Daniella Graat
Leonie Heijsterman-Goossens
Kyra Wolfraad-Kosman
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Sponsoren Quick-Up
Autobedrijf Jos Bongers
Schadenet Van Eeden
Autoservice VDB
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
Marc Sport
Mooren Tuinonderhoud
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
Rabobank NL96RABO 0110515277
Secretariaat: Hanneke Berndsen-Wolf
Kleefkruid 22
5432EE Cuijk
Redactie:

Nicky van Bergen
Lara Slootmans
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

