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Afgelopen januari hebben we bij het bestuur van Quick Up afscheid genomen van
Hanneke en verschillende bestuursleden mogen verwelkomen. Het bestuur van Quick Up
is nu 6 vrouwen sterk en hier zijn wij natuurlijk super blij mee. De afgelopen maanden
hebben we al meerdere malen vergaderd, externe vergaderingen bijgewoond en acties
opgezet en uitgewerkt. Het is super fijn om met zulke betrokken en enthousiaste Quick
Uppers te mogen samenwerken.
Het is nu alweer april en we hebben de 1e helft van de veld- en zaalcompetitie er al op
zitten. Helaas hebben we nog altijd niet alle wedstrijden kunnen spelen gezien de corona
maatregelen, maar we kijken uit naar een fanatieke 2e helft van de veldcompetitie. We
mogen weer!
Dit seizoen is ons nieuwe F-team voor het eerst gestart met het spelen van wedstrijden in
de competitie. Zij draaiden al direct bovenaan mee en hebben de zaalcompetitie
afgesloten met een welverdiend kampioenschap!
De meiden van de D-jeugd zijn erg gegroeid als team in het spel, de uitslagen én het
aantal spelers. Wellicht biedt dit zelfs wel mogelijkheden om bij de volgende competitie
te starten met twee-vaks korfbal..
De A-jeugd had deze zaalcompetitie pittige tegenstanders. Zij hebben geleerd om hun
spel aan te passen. Als team zijn ze erg aan het leren en veel gegroeid.
De senioren zijn de zaalcompetitie gestart met 40 doelpunten in de eerste twee
wedstrijden. De trainer en het team waren erg trots, dat kon niet meer stuk! In volgende
wedstrijden bleek het scoren toch wat lastiger en moesten zij echt werken om de punten
binnen te halen.
De midweek kent deze zaalcompetitie een aantal fanatiekelingen die twee keer in de
week aan het trainen zijn. Dat voorspeld veel goeds voor de 2 e helft van de
veldcompetitie.
Het is april en we mogen weer naar buiten! Wij wensen iedereen sportieve en succesvolle
wedstrijden/trainingen tegemoet.
Bestuur Quick Up

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór
2 juli 2022
quickup.nieuwsbrief@gmail.com
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Woordje bestuur

Het nieuwe bestuur stelt zich voor
Het nieuwe bestuur van Quick-Up bestaat uit de volgende mensen:
•
Daniëlla Graat-Bom—Penningmeester
•
Monique van de Geijn—Jeugdzaken
•
Leonie Heijsterman-Goossens— Algemene zaken
•
Lara Slootmans—Wedstrijdsecretariaat
•
Nathalie Aldenhoven—Algemeen bestuurslid
•
Hilde Schonenberg-Bosma—Secretaris
Ik ben Daniëlla, getrouwd en heb twee kinderen. Voordat ik alweer drie jaar geleden penningmeester
van Quick-Up werd, ben ik trainster/coach/leidster van het jeugdteam, waarin mijn dochter Sanne
speelde, geweest. Sanne is begonnen bij de KangoeroeKlup en van de F-jeugd doorgestroomd naar
inmiddels de A-jeugd. Zij is bijna 19 jaar en traint en begeleidt nu zelf de D-jeugd.
Dat zijn al heel wat jaren dat ik bezig ben voor deze mooie vereniging. Daar sta je niet vaak bij stil. Je
zou zeggen penningmeester zijn is meer dan genoeg. Dat klopt ook wel, maar om onze eigen bereid
willende jeugd alleen te laten staan op een groep met kinderen van 3 t/m 6 jaar dat kon ik niet aan
zien. Tweewekelijks sta ik te sporten met de allerkleinste jongens en meisjes van onze vereniging. Ik zou het fijn vinden als
meer mensen zijn/haar steentje bijdragen aan Quick-Up. Vele handen maken ligt werk!
Hallo allemaal, mag ik mij even voorstellen…..
Mijn naam is Monique van de Geijn en ik ben jullie nieuwe bestuurslid, die zich gaat inzetten voor de
Jeugdzaken van Quick Up.
Aan mij is gevraagd om aan jullie te vertellen hoe ik zo bij Quick Up terecht gekomen ben. Nou daar
gaat ie dan…….Ik draai alweer aardig wat jaartjes mee bij Quick Up. De meeste ouders en kinderen
kennen mij als trainster van onze jeugdteams. Ik ben begonnen toen mijn oudste dochter ongeveer 7
jaar werd en overging van de Kangaroeklup naar onze korfbalvereniging. Daar zochten ze voor dit
“verse” meidenteam wat ouders om te helpen bij de trainingen, hier heb ik mij toen voor opgegeven
en sindsdien ben ik eigenlijk “blijven plakken”. De afgelopen jaren, heb ik aardig wat meiden in mijn
teams gehad. Wel altijd samen met een meer ervaren coach of trainster. Ik ben meer de trainster van de conditietrainingen en
spelletjes !!! Mijn oudste dochter is ondertussen alweer 20 jaar en zij korfbalt al een tijdje niet meer, maar mijn andere 2
dochters sporten nog wel steeds bij Quick Up. Ook zij zijn via de Kangaroeclub ingestroomd bij Quick Up. Tevens dragen zij
ondertussen ook hun steentje bij aan onze vereniging. Mijn dochter Laura traint ons F-team en mijn andere dochter Femke
helpt mij met de trainingen die ik aan onze D-meiden geef op de maandagen.
Naast de trainingen die ik geef, stond ik ook enkele jaren als coach langs de lijn tijdens de wedstrijden. Dit doe ik nog steeds,
maar nu als “assistent” van Sanne en eigenlijk alleen nog bij de thuiswedstrijden van ons team. Natuurlijk ga ik ook bij de
wedstrijden van mijn andere 2 dochters kijken, zij spelen beiden in ons A-team. Ook probeer ik om geregeld bij de wedstrijden
van ons seniorenteam te gaan kijken (vooral als Laura mee mag doen…) Ik kan niet wachten tot de buitencompetitie weer gaat
beginnen!!!
Zelf sport ik op de woensdagavonden bij ons recreantenteam, helaas zijn we met de wedstrijden gestopt (te weinig dames
over). Maar met een klein gezellig kluppie dames sporten we nu onder leiding van Demi en ieder training is weer anders. Niet
alles is meer aan korfbal gerelateerd.
Dus bij deze…. Zoek je nog een sport-activiteit, waar je lekker ruim een uurtje bezig bent EN ook soms kunt kletsen tijdens een
oefening, je bent welkom op de woensdagavonden!!!
Wat er allemaal precies op mijn bordje gaat komen als bestuurslid van Jeugdzaken, ga ik langzaam ontdekken. Momenteel zijn
we druk bezig om te kijken welke teams we kunnen samenstellen voor ons seizoen 2022-2023. Het lijkt nog ver weg, maar er
komt toch nog wel wat bij kijken om alles kloppend te maken. Dit doe ik gelukkig niet alleen, ik krijg hulp van onze coaches en
onze andere bestuursleden.
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Woordje bestuur

Vervolg het bestuur stelt zich voor
Wat ik wel weet, is dat ik open sta voor goeie, leuke en mooie ideeën die onze vereniging alleen maar fijner en krachtiger
kunnen maken.
Als je vragen hebt, spreek mij gerust aan. Of geef aan de trainster door, dat je me iets wilt vragen of met mij wilt bespreken,
dan komt je vraag vanzelf bij mij terecht.
Mijn naam is Leonie Hijsterman Goosens. Ik ben sinds 2017 weer actief geworden bij Quick-Up als
speelster bij de senioren dit na een lange pauze van 15 jaar. In 2018 ben ik bij het bestuur gekomen als
bestuurslid algemene zaken. Hier probeer ik de kantine, kleding en het contact met het MFA zo goed
mogelijk te regelen.
Afgelopen zomer ben in getouwd en mag ik de naam Heijsterman achter mijn naam zetten. Samen met
mijn man John zetten wij ons graag in voor het verenigingsleven en de leefbaarheid in Sint Agatha.
Sinds de start van ons F team ben ik hier als leidster met veel plezier actief bij deze fanatieke meiden.
Zelf speel ik bij het senioren team. Nu alleen nog maar de trainingen en tijdens de wedstrijden hoor je mij
vanaf de zijlijn. Dit is nu verstandiger omdat wij in juli ons eerste kindje mogen verwelkomen.
Mijn naam is Lara Slootmans. Sinds vorig seizoen heb ik het wedstrijdsecretariaat overgenomen van
Hilde. Door corona is dat iets langzamer gegaan dan we hadden gehoopt, maar vanaf komend seizoen
voer ik alle taken uit. Als wedstrijdsecretariaat huur ik bijvoorbeeld de zalen in voor de zaalcompetitie
en zorg ik ervoor dat de wedstrijden juist in Sportlink staan. Daardoor ook juist voor jullie in de KNKV
app.
Zelf speel ik sinds mijn dertiende korfbal bij Quick-Up. Daarvoor heb ik altijd gevolleybald en
paardgereden. Verder heb ik een tijd samen met Nicky de nieuwsbrief voor onze vereniging verzorgd.
Momenteel speel ik met veel plezier in het Senioren team op de zondag. Als
jullie vragen hebben dan weten jullie mij te vinden op zondag op het veld!
Hallo, mijn naam is Nathalie Aldenhoven. Ik ben een oud-lid van Quick-up en één van mijn 2 kinderen
is een enthousiaste speelster bij de A1. Dyanne is in- en doorgestroomd vanuit de
KangoeroeKlup, waar ze nu deelneemt aan begeleiding van de jongste leden. Zelf ben ik regelmatig als
publiek aanwezig en ben daardoor aangestoken om me in te zetten voor de club. Vooralsnog ga ik aan
de gang als contactpersoon voor de Midweek en de Combifit. Verder hoop ik een bijdrage te kunnen
leveren op diverse punten waar het bestuur/club inzet kan gebruiken.

Even voorstellen dan maar.. Hoewel de meeste mij wel zullen kennen! Mijn naam is Kyra
Wolfraad-Kosman, 30 jaar en kom uit Cuijk waar ik samen met Arjen en Sammy woon. Ik heb
mijn rol als bestuurslid jeugdzaken ingeruild voor die van secretaris. Hilde heeft mij hierin kort
vervangen, wat heel fijn is geweest, dank daarvoor.
Voor degene die mij niet kennen, ik ben nu 18 jaar lid van Quick-Up. Begonnen op mijn twaalfde
in de jeugd en van hieruit doorgegroeid naar de senioren met een uitstapje naar de midweek
waar ik nog steeds met plezier inval. Daarnaast ben ik als trainster op jonge leeftijd begonnen bij
de Kangoeroeklup en heb ik van daaruit ook meerdere teams mogen coachen en trainen,
waarvan ik met veel dames nu zelfs zelf in het veld sta. Momenteel neem ik samen met Ivonne de meiden van de A voor mijn
rekening. Ook fluit ik nog wel eens een wedstrijdje, als sta ik bij de jongste meiden van Quick-Up nu al bekend als de ‘’strenge
scheidsrechter’’.
De rol van secretaris ga ik samen met ons mooie uitgebreide bestuur invullen. Ik sta altijd open voor nieuwe ideeën, creativiteit
en enthousiasme. Mijn doel is om korfbal en Quick-Up in Sint Agatha en omstreken te laten zien als een leuke, gezellige
vereniging voor iedereen! Daar kunnen we altijd hulp bij gebruiken… Schroom dus vooral niet om me aan te spreken op of
naast het veld! Tot snel tijdens de buitencompetitie!
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Jeugdnieuws
KangoeroeKlub
Ongeveer om de twee weken mogen wij komen sporten bij de KangoeroeKlup. Snel de schoenen wisselen en dag zeggen tegen
papa en/of mama en rennen maar. Als het liedje van Baby Shark begint dan zijn wij echt begonnen. Na het liedje gaan wij staartentikkertje doen. Dat is hard werken. Het liefste zouden wij dan al willen gaan drinken, maar dat mag nog niet. Eerst een paar
andere spelletjes doen. Deze keer gingen wij met de hoepels aan de slag. Steeds werd er een hoepel naar voren gegeven, zodat
wij een stapje verder konden lopen om onderweg spullen te verzamelen. Wij moesten goed in een hoepel blijven staan, want
anders kwam de haai. Daarna mochten wij balletjes in een korf gooien. Eerst voorzichtig over de bank lopen om bij de korf te
komen. Hulp hebben wij daar echt niet meer bij nodig, want wij zijn allemaal al heel groot.
Tijdens de pauze werden wij geschminkt als paashazen. De hele gymzaal stond vol met pionnen, banken, lintjes, korven en nog
veel meer. Wij mochten paaseieren gaan zoeken. Wat zijn het er veel of verstopt de leiding ze steeds weer opnieuw. ????? Ook
mochten wij zelf de paaseieren verstoppen. Wel jammer dat de leiding deze niet alleen ging zoeken, maar wij hebben met veel
plezier meegeholpen.
Natuurlijk kregen de paashazen allemaal een zakje eitjes mee naar huis. Na al dat zoeken was dat ook verdiend. Fijne paasdagen!
De KangoeroeKluppers, Jeavi, Liam, Lieke, Siem, Lars en Emily
PS: Wij zouden het heel leuk vinden als er meer kindjes met ons komen sporten. Ben je 3-6 jaar oud? Laat je papa of mama je
dan aanmelden bij secretaris.quickup@gmail.com en kom gezellig met ons meedoen!
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F-jeugd
Kampioenennnnn!!!!!!, ja het mag zeker nog een keer gezegd worden, want wat hebben onze meiden geknald. En dat verdient
ook een lekker lang stukje voor de nieuwsbrief. Maar laten we maar beginnen bij het begin. Na ons allereerste seizoen buiten
begonnen we weer met veel enthousiasme aan het binnenseizoen. De meiden begonnen dit seizoen al goed, de eerste 2
wedstrijden wonnen ze. Hierna waren er helaas even geen wedstrijden door corona. Wel zijn we doorgegaan met trainen en
hier bleven we maar verrast worden door de meiden. Ze werden steeds fanatieker en tikkertje werd ingeruild voor het leren
van nieuwe trucjes. Zoals het roepen van WORM (het door hun gekozen woordje voor partij, want dat is volgens hen veel
leuker en handiger). Ook blijven de meiden fanatiek oefenen op het doen van een uitwijk, maar ook dit vonden ze wel een
beetje makkelijk worden. Eén training en de meiden hebben het volgende trucje alweer onder de duim, het snijden. En dit
laten ze zien als ze eindelijk weer een wedstrijd hebben. Ze winnen tegen de Horst met 13-5!! In deze wedstrijd laten de
meiden zien dat ze het spelletje echt snappen als ze zelf met een tactiek komen; “laten we proberen af te vangen als iemand
schiet’. Je zou bijna zeggen dat ze ons niet meer nodig hebben. Maar de wedstrijd erna is toch weer wat spannender dan
gedacht, want de tegenstander is een kop groter, probeer daar maar overheen te gooien of schieten. De meiden bleven
vechten maar verloren helaas, maar er was zeker geen verdrietige sfeer hoor, gewoon een feestje in de douche en maandags
weer lekker oefenen op hoe we dit de volgende keer kunnen doen. Maar hoe kan je nou oefenen voor het hebben van een
lange tegenstander, wees niet bang hoor onze meiden hebben genoeg ideeën. De trainsters kunnen toch gewoon op hun
knieën ons verdedigen. Ja ja wij als trainsters worden ook aan het werk gezet ;) De meiden kwamen er al snel achter dat ze
makkelijk langs ons kunnen komen door te bewegen en het stuiteren van de bal over de grond. Wij zijn dan ook een beetje
beschaamd maar vooral ook trots om te vertellen dat onze meiden ons meerdere malen hebben ingemaakt met partijtjes op
trainingen. En de volgende wedstrijd laten ze dit ook weer zien.
Maar dan gebeurt er iets heel leuks, we komen erachter dat er een kans is om toch nog kampioen te worden, we moeten
winnen van Vios. Om het voor de meiden niet te spannend te maken houden we dit alleen nog even geheim. De wedstrijd is
enorm spannend maar onze meiden weten van een achterstand van 2-0 een winst van 3-4 te maken. Nu was het toch tijd om
de meiden nog vrolijker te maken. Zodra ze erachter komen dat het kampioenschap nog te behalen is willen de meiden ook
nog maar een ding: kampioen worden!! De een na laatste wedstrijd laten onze meiden zich alweer van hun beste kant zien. Ze
staan in de rust al ver voor en de meiden beslissen dat ze willen
proberen om iedereen een keer te laten scoren, want dat zou
toch wel leuk zijn. Uiteindelijk winnen ze met…. Schrik niet hoor:
5-17!!
Nu beginnen de meiden de spanning te voelen want zaterdag
was het al zover.. de kampioenswedstrijd. De hele tribune zat
vol en een paar meisjes vroegen; ’zijn al die mensen hier voor
ons?’’ Jazeker, en wat was het een goed publiek. Het was nog
even een spannende wedstrijd, maar de meiden deden het
weer, door goed samenwerken en vooral veel plezier maken
winnen ze met 7-5 en hebben ze de beker binnengehaald!!! Ze
worden bedolven onder de felicitaties, champagne en
cadeautjes en na dan ook nog een rondje op de platte kar
beginnen de meiden te beseffen wat voor prestatie ze eigenlijk
hebben geleverd. We zijn enorm trots op wat onze meiden
hebben bereikt na nog niet eens een jaar te korfballen. Na een
welverdiende kampioenstraining vol 10-tellen in de rimboe zijn
onze meiden helemaal klaar voor het buitenseizoen.
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Jeugdnieuws
Vervolg F-jeugd
De spanning op de
bank samen met onze
extra set ogen

Al onze toppers bij elkaar

Heeeeele mooie schoten!!!!!
Niet te vergeten, ons fantastische publiek!

Fantastische spandoeken! Bedankt dames van de D’s!

En als laatste een stel trotse coaches aan het knutselen voor hun
toppers!
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D-Jeugd
Van 1-vaks naar 2-vaks !!!
We vinden het heeeeel spannend, maar we zijn er wel echt aan toe!!!
We zaten steeds vaker op de bank, maar ja…ons team is dan ook goed gegroeid het
afgelopen jaar. We zijn nu gewoon met 11 meiden. Ja, dan wordt het ook wel veel
“bankzitten”, als er maar 4 meiden tegelijk in het veld mogen staan. Dan is het ook een
logische stap dat we 2-vaks gaan spelen.
We hebben op zaterdag 2 april onze laatste 1-vaks wedstrijd gespeeld tegen Heumen.
Heumen is een pittige tegenstander, en helaas hebben we deze thuiswedstrijd
wedstrijd verloren met 2-19. Heumen is dan ook de “onverslagen” kampioen
geworden, MAAR wij hebben het niet slecht gedaan hoor!! Van de 6 teams, hebben
wij toch mooi een derde plaats behaald !!
Hier wat foto’s van onze laatste wedstrijd als 1-vaks. Er staan 4 meiden in het veld
maar heb je onze volle bank ook gezien!? Dat is nu afgelopen, we gaan allemaal veel
meer minuten spelen!!!
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Jeugdnieuws

A-jeugd
Tja, wat zeg je nou over een zaalseizoen als dat wat er geweest is? We mochten, we mochten niet, tegenstander corona, zelf
corona, blessures, lockdowns, alles hebben we wel gehad. En als we dan wel mochten waren er ook hoge pieken en diepe
dalen, helaas was het krachtsverschil met sommige ploegen groot. Maar er werd altijd tot het laatste moment gestreden. Wat
vooral opvalt bij de meiden van de A1 is het spelplezier, blij zijn met elk doelpunt wat gemaakt wordt, strijden voor elkaar. Ja
dat kan dit team wel, ondanks dat het resultaat vaak tegenviel was er altijd de lach. Altijd positieve punten die benoemd
werden maar zeker ook leermomenten. Toch zijn er veel leuke momenten waar we op terugkijken:
•
Een bal zo hoog schieten dat de bal uit is, dat is toch knap?
•
Bijna scoren uit een nieuw ingestudeerde bal
•
De verdedigende tactiek zo goed uitvoeren dat de tegenstander het niet meer weet
•
Scoren vanuit de rebound
•
Eindelijk die one-hander maken!!
•
En eindelijk geen stokje meer in je neus om te mogen korfballen
•
Pas in maart onze jaarlijkse sinterklaassurprise vieren
•
De ene week verliezen met 8-16 en de week erna met 10-7 verliezen, maar dat is toch verdedigende progressie!!
•
Een rebound hebben die in één aanval 6 ballen pakt en dit belonen met een doelpunt
•
Heel hard je best doen, nét niet winnen maar dankzij de scheids een 16-3 overwinning krijgen
•
En het allermooiste, ondanks alles altijd met een lach op het veld, juichen om een doelpunt, soms nog harder dan de
tegenstander deden voor al hun doelpunten bij elkaar
Een echt team, waar we trots op zijn en elke week met veel plezier leiding aan mogen geven!
Buiten gaan we weer lekker verder knallen dames!!
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Jeugdnieuws
Vervolg A-jeugd
Een uitgestelde, maar zeer geslaagde
surprise avond!
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Seniorennieuws

Recreanten
Ondanks dat wij een groep van 9 personen op papier zijn, blijft het elke week lastig om deze personen bij elkaar te krijgen. Dit
maakt het voor Demi, onze trainster, lastig om een programma voor die avond op te stellen. Het zou zo fijn zijn als zich nieuwe
dames zouden aanmelden voor de woensdagavond. Weet je iemand laat haar dan een kijkje bij ons komen nemen.
Het lukt Demi om elke week weer een gevarieerd programma te maken. Wij zijn regelmatig met onze spieren bezig, maar ook
ons geliefde korfbalspelletje komt aan bod en andere spelvormen. Pas waren wij een soort van sjoelen/hockey aan het spelen
met stokken, ringen en onderdelen van kasten. Dan zijn wij drie op een rij aan het spelen en zelfs ganzenbord kwam voorbij.
Het klinkt allemaal best gek, maar elke keer zijn wij heel fanatiek.
Afgelopen week stond het uitleveren van de bestellingen van de paasactie op het programma. De KombiFit, de groep op de
donderdag, heeft ons geholpen door de flyers rond te brengen. Dank jullie wel. Wij hebben het ijs, de paasstollen en de
paaseitjes rondgebracht. Daarbij hebben wij hulp gekregen van Meike, Femke en Sanne. Ook jullie dank je wel. Helaas was er
iets mis gegaan met een smaakje en kon Daniella de bekers ijs gaan omruilen in Ottersum. Dit is natuurlijk geen straf, want een
ijsje kan er altijd in. De Paasactie is goed verlopen. Bedankt Heldro Ijs, Plus Verbeeten en bakkerij de Haas.
Namens de recreanten Fijne Paasdagen!
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Seniorennieuws

Midweek
Enthousiast heeft de midweek de afgelopen maanden actief buiten getraind. De binnen competitie was inmiddels weer
opgestart, maar als team hebben we ervoor gekozen om niet mee te doen. Dus meer tijd om lekker te trainen en dat bij
voorkeur in de buitenlucht. Iedere woensdag en zondag waren we te vinden op het veld, in de kooi of in het dorp. Een enkele
keer trainden we binnen, met muziek erbij, een live verbinding met Heel Nederland in Beweging en variant op spelletjes zoals
vier-op-een-rij. Yvon zwabberde na afloop de gymzaal weer helemaal schoon, goed bezig!
Jessica en Miranda zijn maar liefst twee keer gehuldigd met hun 40-jarig jubileum. Op zondagochtend werden ze tijdens de
training verrast door de komst van bestuurslid Leonie. Jessica en Miranda ontvingen mooie woorden, prachtige bloemen en
nog een cadeau. Als klap op vuurpijl werden ze enkele weken later compleet verrast op een trainingsavond. Ine stelde voor om
een rondje rondom de Agaat te rennen. Dat doen we dan natuurlijk. Halverwege sprong uit het donker een groep enthousiaste
mensen naar voren. Schrikken! Daar stond de rest van het team en familie van Jessica en Miranda hen op te wachten. Met nog
meer mooie woorden, ballonnen en lekkers werden ze voor de tweede keer in het zonnetje gezet. Totaal overdonderd, maar
heel dankbaar voor alle aandacht van lieve teamgenootjes, bestuur en familie.
Binnenkort gaan we weer echt beginnen met wedstrijden. We kijken ernaar uit, zijn benieuwd hoe dit zal gaan en hopen nog
lang samen te mogen spelen!
Midweek
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Quick Up 1
Het binnen seizoen zit er weer op, en zijn wij ons aan het opmaken voor het buiten seizoen!
Na lockdown op lockdown mochten we dan eindelijk starten met de binnencompetitie. We begonnen sterk met 3 gewonnen
wedstrijden:
Quick up 1 – Odio (20-7)
Ona/ Astrantia 3 – Quick up 1 (6-20)
Diosa 3 – Quick up 1 (6-6)
Na deze wedstrijden werd opnieuw de lockdown afgekondigd en konden we helaas niet meer trainen en wedstrijden spelen.
Na lang wachten mochten we dan eindelijk weer start met de competitie op zondag 6 februari. Jammer konden we de sterke
start van de competitie niet meer waar maken en verloren deze wedstrijden. Tot de laatste wedstrijd, Quick up 1 – Fortuna ’74
2! We waren er allemaal klaar voor en hadden zin om lekker te spelen. We begonnen zwak en kwamen achter met 3-0… maar
we herpakten onszelf en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 12-8! De binnen competitie was er een van ups en (lock)downs
en hebben gestreden met bloed, zweet en tranen en hebben de reeks sterk afgesloten!
We zijn klaar voor het buitenseizoen en hopen deze lijn vol te houden!
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Recreanten II—Jubilarissen
Ja Silvia, sta je dan. Wie had dat gedacht dat jij na het stoppen van het recreantenteam,
enkele jaren later, nog actief bezig bent bij Quick Up. In 1980 ging je samen met o.a. Maria
langs de deur om mensen te porren voor een korfbalteam. En ja wel hoor, er ontstond een
korfbalteam. Onder leiding van Tiny werd het korballen aangeleerd. En natuurlijk de wedstrijden gespeeld. In de begin jaren kwamen de mannen met de kinderen nog regelmatig
aanmoedigen maar naarmate de jaren verstreken werd dit minder. Silvia is een echte verdedigster. Maar af en toe wist ze in de aanval ook een doelpunt te scoren. En er zijn maar
weinig korfbalsters bij Quick up die een strafworp kunnen nemen zoals als Silvia doet.
Want ze heeft haar eigen methode.
Nadat Tiny stopte met training geven nam Joke Derks het over. De laatste jaren bij de recreanten werden er geen wedstrijden gespeeld maar de wekelijks training bleef doorgaan.
Silvia genoot daar van want het was tevens haar stok achter de deur om te gaan sporten
en gezellig na te babbelen. Natuurlijk onder het genot van koffie en gebak. Het recreantenteam is nog steeds een hecht vriendinnenteam waar Silvia maandelijks naar toe gaat voor
een wandeling en gezellig samenzijn. Heel veel jaren heeft Silvia mee gedaan aan de verkoop van de ijs met de Paas en Kerstactie. Het liefst met het team de paaseitjes inpakken
en effe voor proeven wat er voor soort eitjes verkocht werden. Als Silvia haar paaseitjes
niet verkocht dan werden ze wel opgegeten bij van Elst.
Silvia met een hart voor de vereniging, altijd een trouwe sponsor. Haar recreantenteam is
jaren gesponsord door van Elst. Silvia was in haar nopjes toen de Kombi fit opgericht werd.
Ze miste het wekelijkse sportuurtje en melde zich direct aan. Nu enkele jaren later is ze
nog steeds fanatiek aanwezig. Sport wat ze kan en geniet er van. We hopen dat je nog vele
jaren sport bij ons cluppie. Silvia namens het Bestuur van Quick up Gefeliciteerd met je 40
jarig Jubileum. Het bestuur was je al thuis komen feliciteren maar je had nog geen speech gehad. Wij van de Kombi fit hebben
je toe gesproken en even in het zonnetje gezet en natuurlijk geproost op jouw jubileum!!

Een van onze jubilarissen is Maria Megens. Zij is Quick-Up trouw gebleven, nadat de recreanten II geen wedstrijden meer konden spelen. De groep recreanten II komt maandelijks bij elkaar om een wandeling te maken. De ene keer spreken ze af bij iemand thuis en de
andere keer gaan ze heerlijk lunchen, maar altijd in combinatie met
een wandeling. Zo ook vrijdag 1 april.
Op 1 april, geen grap, zijn wij recreanten II in de kou en sneeuw, jawel diehards, gaan wandelen in Sint Agatha. Dit ook i.v.m. het 25
jarig jubileum van Maria Megens bij Quick-Up.
Maria is haar korfbal carrière begonnen bij de Zwaluw in Oeffelt en is
met open armen bij ons, de recreanten, ontvangen. Maria was multi
inzetbaar, ze kon doelen en verdedigen, had een goede techniek.
Ook is Maria in het dagelijkse leven altijd zeer behulpzaam, koffie thee zetten en wat er maar te doen is. Ze gaat graag naar de
camping samen met Frans. Elke dag zwemmen en wandelen met haar hond Femmie.
Wij hopen nog lang met Maria en ons “oude” recreanten team te blijven wandelen. Vandaag was het mede door het bestuur
van Quick-Up een gezellige middag en Maria kreeg een mooie bos lente bloemen en de felicitaties van alle recreanten.
De “oude” recreanten II
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Training geven: de basics!
Veel verenigingen hebben behoefte om meer aandacht aan het technisch kader te besteden. Niet alleen aan voldoende kader,
maar ook aan de kennis van het kader. Het is vaak een puzzel om voldoende trainers en coaches te vinden, laat staan om
kennis over korfbaltraining te geven.
Dit geldt binnen Quick-Up ook. Op maandagavond 11 april hebben de trainers en coaches van onze jeugdteams een clinic
gevolgd onder leiding van Dolf Nijbroek van de KNKV. De meiden van de D werden ingezet om de tips, trucs en oefeningen in
beeld te brengen.
Nadat de D meiden, ieder met een eigen bal, lekker aan het schieten waren, heeft Dolf de trainers en coaches uitgelegd wat er
zoal zou gaan gebeuren deze avond. Dolf legde uit wat hij deed en waarom. Met behulp van de D meiden en ook de trainers
liet hij dit allemaal zien. Er kwamen ook heel veel tips naar voren.
Verder gaf Dolf advies mee voor de basis van een goede training. Deze adviezen zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•

Dat plezier het belangrijkste uitgangspunt is,
Dat er gebruik gemaakt wordt van veel materiaal, zoals iedere speler een bal,
Dat er een hoge intensiteit is van de training; dus veel doen, veel beurten en geen wachttijden,
Dat je de spelers laat leren door te doen en te ervaren,
Dat je vragend coacht; stel de spelers vragen, waardoor ze zelf de oplossingen gaan bedenken,
Dat je positief coacht en tips geeft als het niet lukt.

Het uur was zo voorbij. Wij hebben de warming-up, het scoren, het gooien en vangen en verschillende wedstrijdvarianten
behandeld. Ook de D meiden hadden niet in de gaten dat het uur er al op zat. Met de trainers en coaches volgde een korte
nabespreking.
Wat wij binnen Quick-Up nog zouden moeten realiseren is het punt gebruik maken van veel materiaal, zoals iedereen een
bal. Vooral bij de jeugdteams gaat dat niet lukken. Misschien hebben jullie lezers een idee om aan meer ballen te komen of
zijn er sponsoren bereid om Quick-Up ballen te geven. Dan kunnen de trainers en coaches de punten, welke naar voren
kwamen tijdens de clinic, ook in de praktijk brengen.
De training van Dolf was heel leerzaam en leuk voor iedereen. Wij willen Dolf en natuurlijk de D meiden bedanken voor deze
geslaagde avond.

De trainers en coaches
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Sponsorcommissie
Op 2 april is de F-jeugd kampioen geworden. Een bijzondere
prestatie voor een team dat net gestart is. Dat belooft nog wat
voor de toekomst! Na de wedstrijd is deze leuke foto gemaakt.
De foto is natuurlijk ook gedeeld met sponsor Huseyin Atas. Hij
feliciteert het team en wenst ze veel succes toe met de
komende wedstrijden.

Ander leuk nieuws is dat er weer een nieuwe
advertentiesponsor gevonden is. Zeg je sport; dan zeg je Van
Neerven. Dit is leesbaar op hun site en voor velen van ons
herkenbaar. Goede kwaliteit en fijne service past bij hen. Sport
2000 Van Neerven uit Boxmeer sluit zich van nu af aan met een
advertentie, bij onze vereniging aan. Maar eigenlijk zijn QuickUp en Van Neerven al veel langer aan elkaar verbonden omdat onze trainingspakken, de schoentassen, de tassen van de
senioren en rokjes afkomstig zijn van hen. En hier zijn we zeer tevreden over. Onze korfbalsters staan er in ieder geval goed
gekleed op met de kleding van Van Neerven.
Maurice en Dennis, wij heten jullie van harte welkom als sponsor van onze vereniging. Dank je wel voor jullie sponsoring.
Groeten, Pauline
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Bestuursmededelingen
Adreswijziging
Ga je verhuizen of ben je de afgelopen tijd verhuisd? Vergeet dan niet je adreswijziging door te geven aan
penningmeester.quickup@gmail.com.
Algemene ledenvergadering
Het klinkt nog heel ver weg maar er is alvast een datum geprikt voor onze algemene jaarvergadering. Deze staat gepland op
maandagavond 26 september 2022 en kan alvast in de agenda genoteerd worden

Nieuwsbrief commissie
Lieve allemaal,
Super bedankt voor de input van de afgelopen jaren! Blijf vooral spontane foto's maken en leuke verhalen delen via de
nieuwsbrief, wij (Nicky en Lara) hebben daar namelijk erg van genoten en met veel plezier iedere keer de nieuwsbrief
verzorgd.
Maar voortaan wordt de nieuwsbrief verzorgd door Karin. Daarom wensen wij Karin heel veel succes!
Nicky & Lara
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Algemene gegevens

Sponsoren Quick-Up
Autobedrijf Jos Bongers
Schadenet Van Eeden
Autoservice VDB
Beauty Atlas
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
Sport 2000 van Neerven Boxmeer

Contactgegevens
Korfbalvereniging Quick-Up
Sportpark Veldzicht
Liesmortel 46
5435 XJ Sint Agatha
www.quickupagatha.nl
Rabobank NL96RABO 0110515277
Secretariaat: Kyra Wolfraad-Kosman
Liesmortel 46
5435 XJ Sint Agatha
Redactie:
Karin Poel-Pordon
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

