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Terwijl Sint en zijn Pieten het land allang weer hebben verlaten en we hopelijk aan het
genieten zijn van de kerstsfeer om ons heen schrijf ik dit voorwoord. December is een
maand van tradities, maar december is ook de maand waarin we terugblikken op
hoogtepunten en dieptepunten.
Het jaar 2021 is een jaar met mooie en minder mooie momenten. Wederom is het een
jaar geweest waar we als vereniging en als mens op de proef zijn gesteld. We willen
daarom ook een compliment geven aan al onze leden. We zijn super trots op jullie! Trots
op jullie flexibiliteit met het omgaan van alle regels en beslissingen die we het afgelopen
jaar hebben moeten nemen. Of het nu positief of negatief was. Jullie pakten het allemaal
zo fijn en goed op. Dat geeft ons als bestuur een enorm goed gevoel dat we de juiste
beslissingen hebben gemaakt. DANK JULLIE WEL DAARVOOR!
Het jaar 2021 begonnen we ook met een lockdown. Wat waren we enorm blij dat de
lockdown voor het sporten er weer af ging en we verder konden met korfballen. Zij het
misschien nog wel met wat beperkingen, maar we mochten weer.
Het seizoen 21/22 zijn we op de normale manier begonnen en konden we zelfs een
competitie spelen. Het was echt geweldig om te zien hoe de allerkleinsten van de
kangoeroe klup op het veld naast de wedstrijd van het F-team of D-team aan het sporten
waren. Super veel activiteiten op het veld. Dit was misschien voor ons als bestuur tot nu
tot wel een van de mooiere sport momenten van dit seizoen.
We zijn ook super trots dat we het F-team hebben kunnen inschrijven voor deelname aan
de competitie. En wat zijn de meiden goed van start gegaan. En nog belangrijker het
plezier in het spel spat er vanaf.
De meiden van het D-team hebben ook zeker laten zien waar al het trainen goed voor is
geweest. Ze staan hun mannetje tijdens de wedstrijden.
Dat de meiden van de A enorm zijn gegroeid en de competitie als A team zijn gestaart.
Het is enorm hard werken, maar ook hier zullen zij hun weg hierin vinden.
De senioren de competitie zijn gestart met een monsterscore van 20-7 was helemaal
super om trots op te zijn. En dat ze dit bij de tweede wedstrijd ook nog even herhaalden,
helemaal top!
De midweek heel fanatiek aan het trainen is. Zelfs soms 2x in de week. Ze ook weer een
aantal wedstrijden hebben gespeeld aan het begin van het seizoen.
De KombiFit wil graag vooruit met nieuwe materialen om nieuwe sporten uit te proberen.
De recreanten helaas besloten hebben om geen competitie te spelen dit seizoen, maar
wel samen onder leiding van Demi hard aan het trainen zijn.
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Vervolg woordje bestuur
Dat onze vrijwilligers die zich niet per se binden aan een team ons helpen door wedstrijden te fluiten, kantine te draaien of een
andere bijdrage te leveren. Daar zijn wij nog steeds enorm trots op!
Maar toch kwam daar weer een flinke domper op een mooie start van het seizoen. Alle zalen, materialen, controles op CTB
waren geregeld en we waren helemaal klaar voor het zaalseizoen. Tot de eerste domper kwam. Niet sporten na 17u.
Wat zijn we de trainers enorm dankbaar voor hun flexibiliteit om toch trainingen te geven op tijden die de nodige haast na een
werk of schooldag geven. En de leden om toch ook hieraan te voldoen, zodat er in de weekenden wedstrijden op een
verantwoorde manier gespeeld konden worden.
Helaas kon het midweek team door deze maatregelen niet starten aan de zaal competitie, omdat de wedstrijden allemaal na
17u waren.
Deze maatregelen waren maar voor korte duur en nu zitten we weer in een lockdown waarbij alles weer stil is gelegd. We de
zalen en scheidsrechters hebben kunnen afzeggen voor de betreffende lockdown periode. We zouden eventueel wel in 2 tallen
mogen sporten, maar dat lijkt ons gezien de verwachtingen van de nieuwe Omikron variant niet juist.
Laten we met zijn allen de hoop erin houden dat we vanaf 14 januari weer mogen gaan sporten, misschien nog wel met
beperkingen, maar toch. Bewegen en samen zijn blijft enorm goed voor iedereen.
Nogmaals dank aan iedereen, dat wij op onze leden mogen rekenen als wij daarom vragen en dat ondanks dat we met zoveel
beperkingen te maken hebben ieder ons een warm hart toedraagt. Hopelijk wordt 2022 een spetterend jaar met een terugblik
met meer hoogtepunten en wat minder dieptepunten.
Geniet van de feestdagen en een gezond 2022.
Het bestuur
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F-jeugd
Het buitenseizoen hebben de meiden hun debuut gemaakt en wat waren ze goed. De eerste wedstrijd was nog erg
spannend, maar daarna kregen ze het gevoel te pakken. Waardoor we de 4 de wedstrijd met de winst naar huis
gingen, in de auto terug werd weinig gefeest, want de meeste lagen te slapen. Want wat hadden ze hun best
gedaan. We zijn het seizoen geëindigd op de 5 de plek. Heeel goed voor een eerste seizoen. Nu zijn we weer
begonnen aan het binnenseizoen, en wat is dat lekker warm. De meiden hebben hun eerste wedstrijd erop zitten.
Het was nog even spannend maar ze hebben uiteindelijk met 8-6 gewonnen!!! Nu zijn we weer lekker aan het
trainen, met dank aan de meiden van de D die zo lief zijn hun zaal met ons te delen. De meiden leren heel snel, zo
hebben ze vorige maandag met hulp van de meiden van de D geleerd om onderhands te schieten. Ook de uitwijk
gaat steeds beter en merken de meiden langzaam dat ze van veeeeel verder kunnen schieten dan ze denken. De
laatste wedstrijd is er zelfs door een van de meiden vanaf z’n 5 meter gescoord. Doordat er geen publiek meer mag
zijn werd er minder gejuicht dan eerst, maaar daar wisten de meiden op de bank wel een oplossing voor. Als zij
harder schreeuwen in een kleine zaal lijkt het net of er heeeeel veel publiek is. Dus zitten ze elkaar met volle borst
aan te moedigen. Ook zijn de pieten langs geweest. De meiden waren enorm gedreven om tijdens het schietspel te
winnen van de pieten, en dat is ze gelukt. Op het einde hebben ze zelfs de pieten nog geleerd hoe ze verder
moesten korfballen tijdens een partijtje. Aan het eind van de training kregen ze ook nog een kleinigheidje van de
pieten voor al dat harde werk dat ze afgelopen seizoen hebben gedaan. Aankomende zaterdag hebben we onze 2e
wedstrijd, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Maar de meiden weten het al, zij willen WINNEN!!!
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D-jeugd
Hallo allemaal,
Hier weer een update van onze D-meiden.
De binnen wedstrijden zijn weer begonnen en we gaan lekker.
We trainen dus ook weer lekker binnen en kunnen onze binnen trucjes weer oefenen, zoals de “hoge” en de “lage” stuiterbal.
Op de maandagen trainen we in Vianen ( lekker handig voor onze dames die in Vianen wonen) en op de donderdagen lekker in
onze vertrouwde gymzaal in St. Agatha.
De corona-regels maken het er allemaal niet makkelijker op, maar we houden onze koppies omhoog en we maken het er
momenteel het beste van.
We hebben het gelukkig voor elkaar kunnen krijgen dat we op de maandagen en donderdagen kunnen blijven trainen, we
hebben alleen de tijden wat vervroegd…. Bijna alle ouders hebben het voor elkaar kunnen krijgen dat de meiden zeker 1 keer in
de week kunnen komen trainen.
Ouders daarvoor onze dank!!!!
Ook trainen we momenteel op de maandagen samen met onze F-meiden, dit is heel mooi om te zien.
Zo kunnen deze dames ook blijven trainen. De zaal in St.Agatha was helaas voor hun niet beschikbaar….dus dit is een mooie
tijdelijke oplossing!!
We leveren misschien wat plek in, maar het blijft geweldig om te zien hoe we nu samen met deze 2 teams; de warming-up
doen, met het 5 lijnen spel. We in groepjes Pionnenroof spelen en vaak samen het eindspel samen doen, mijn lievelingsspel is
dan zittikkertje. Zo mooi om te zien hoe oud en jong samen speelt. Een GROOT compliment voor alle meiden.
Ik ben ook zeer trots op onze meiden die al wat langer korfballen. Zij hebben gewoon de F-meiden geleerd hoe een
doorloopbal moet!!! En het leuke is, dat sommige F-meiden dit bij de wedstrijd die ze na deze training hadden, al toegepast
hebben en zelfs eruit GESCOORD hebben !!!!
We gaan dus lekker en ook de wedstrijden gaan goed. Onze
eerste binnen wedstrijd was in Nijnsel en die wonnen we op het
nippertje met 5 -4 voor ons. Deze wedstrijd was alleen niet echt
goed voor mijn hart, maar was wel geweldig!!! Echt in de laatste
10 minuten maakten wij het gelijk met 4-4. Dit was al geweldig,
maar onze dames vonden het eigenlijk beter om dan toch ook
maar te winnen. In de laatste minuten scoorden wij gewoon ons
vijfde doelpunt. Wat was ik blij dat de scheidsrechtster afloot !!!
Onze 2-de wedstrijd tegen TOG liep wat moeizamer, deze
hebben we uiteindelijk verloren met 7-13. De ballen gingen er bij
deze dames net iets makkelijker in dan bij ons…
Op 11 december moesten we tegen Fortuna en deze wedstrijd
wonnen we weer met 4-2.
Hier hadden we wel een beetje geluk, omdat de tegenstander
op een gegeven moment nog maar 3 speelsters in het veld had
staan en wij daardoor Lieke als vrije speelsters konden
gebruiken, Lieke mocht helaas niet schieten, maar ze kon wel
mooi in de “aangeef ”staan en ballen “afvangen”.
Super gedaan dames. Gisteren ( 18 dec.) hebben we een
uitwedstrijd gehad tegen Tovido en ook deze hebben we
gewonnen met 4 tegen 1. Onze nieuwste aanwinst Aylinn heeft
zelfs al gescoord!!!

Jaargang 11— nummer 2, december

Jeugdnieuws

Vervolg D-jeugd
Ja, u leest het goed, we hebben weer wat dames erbij. Kaisa en Aylinn hebben zelfs
buiten al aardig wat avonden meegetraind. En zij zijn nu ook wedstrijden aan het
meespelen. Dit gaat super!!!
Ook hebben we sinds kort Elin ( zus van Niene) mogen begroeten en Jayra (de
tweelingzus van Aylinn) komt ook eens kijken of korfbal iets voor haar is.
We hebben dus niets te klagen en de meiden gaan super met elkaar om. Want een
grote groep is leuk, maar dat betekent wel, dat je wat vaker tijdens een wedstrijd op
de bank moet zitten.
Dat is niet altijd leuk, maar de nieuwe dames zullen het toch ook moeten leren.
Mogelijk straks een 8-tal en dan kunnen de meiden lekker lang in het veld staan!!!
Terwijl ik dit stukje schrijf, hebben we net te horen gekregen dat meneer Rutte toch
besloten heeft om alles weer “op slot” te doen. Dat betekent voor ons dus; even, geen
trainingen EN geen wedstrijden tot halverwege januari. Gelukkig hadden we de eerste
paar zaterdagen toch geen wedstrijden. De eerste staat pas weer gepland voor 15
januari. Benieuwd of we dan weer mogen…
Balen is wel dat we niet meer mogen trainen, de meiden hebben dat toch wel nodig
als “uitlaatklep” op dit moment, maar helaas…
Wat we wel weten is….DAT WE MOMENTEEL EERSTE STAAN !!! en dat niemand ons dat
afpakt tot 15 januari!!!
Hebben we verder nog iets bijzonders gedaan…. Ja, gelukkig kon de pietengym dit jaar
nog wel gewoon doorgaan. De traditie is ondertussen, dat de meiden zelf een parcours
uit mogen zetten. Ik geloof dat de meiden ALLE attributen die we konden pakken,
gebruikt hebben en samen een mooi parcours hebben opgebouwd. Tot onze verbazing
kwamen er op het einde ook nog 2 pieten langs, met pepernoten een leuk cadeau. Op
de volgende pagina wat foto’s van deze pieten-trainingsavond.
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Vervolg D-jeugd

Voor nu even genoeg op papier gezet, rest het ons alleen nog om IEDEREEN een gezellig, sportief en gezond 2022 te wensen.
Maak er zelf iets moois van !!!
Groetjes, Lieke, Fleur, Veerle, Britt, Niene, Baelana, Manon, Aylinn, Kaisa, Elin, Jayra, Mayke, Sanne en Monique ( en onze
hulptrainster Femke en reserve coach/trainster Daniëlla)
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Flessenactie breekt alle records!
Gelukkig konden we met onze jeugdleden dit jaar weer hun ‘eigen’ flessenactie houden.
Het was wel een beetje spannend: hoe zou de mensen reageren op een huis-aan-huis-actie en zouden er nog wel voldoende
frisdrankflessen zijn om in te zamelen?
In de herfstvakantie gingen we ervoor!
De opkomst van de meiden was voortreffelijk: maar liefst 21 meiden, van de F tot de A, meldden zich om 10.00uur bij De
Agaat. Ook de leiding was paraat en ook een broertje hielp enthousiast mee!
In gemixte groepjes gingen we op pad met de bolderkarren en auto’s. We hadden ons voor niets zorgen gemaakt, want het ene
na het andere groepje meldde zich met een volle auto of volle bolderkarren. Ook werd er tegelijkertijd door overige leden bij
de MFA flessen ingeleverd, super!
Ook hoort het heitje-voor-karweitje bij deze actie; deze wilden we wat promoten door een prijsje uit te loven voor het meest
originele karweitje. De jury bestond uit onze jeugdleden; middels eerlijke stemming hebben we de winnaar bepaald. Het was
nog spannend, maar de winnaar was het schoonmaken van 2 fietsen en 2 bromfietsen!
Het bracht een megabedrag op en het duurde ook mega lang
Kortom, super geslaagde actie:
•

record aantal deelnemers;

•

record aantal flessen opgehaald;

•

record opbrengst heitje-voor-karweitje;

•

record hoogste opbrengst karweitje;

•

record totale opbrengst: meer dan het dubbele dan gemiddeld!!

Iedereen hartstikke bedankt voor de bijdrage aan onze jeugd.

Ze staan er klaar voor

de eerste groepjes zijn terug

volle zakken inleveren

een deel van de opbrengst

De prijsuitreiking winnaar Heitje voor Karweitje
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Individuele actie— Flessenactie

Een speciaal dankjewel voor Dyanne Jilisen. Zij heeft een donatie gedaan aan de flessenactie door geld in te
zamelen middels een tuinverkoop van spulletjes van haar opa. Een heel mooi en bijzonder gebaar!
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QUICK – UP WOORDZOEKER
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Midweek
BOOT- Camp-Korfbal
Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We de laatste maanden op verschillende manieren hebben getraind
Er veel meer mogelijk was dan we zelf dachten
Een aantal van ons niet alleen speelster zijn, maar zich ook hebben ontwikkeld tot doorgewinterde trainsters
Als trainen op het veld niet meer kan, trainen op de parkeerplaats, in de kooi van ’t Staagje, door het laantje,
rond het parochiehuis, het Heilighartbeeld, in de Kuilen en de Appelgaard ook kan!
We het dorp weer op een nieuwe manier hebben leren kennen ….. en zij ons….
De Kooi van het ’t Staagje, nieuwe mogelijkheden biedt voor ‘kooi-korfbal’.
Er opeens iedere woensdagavond gezelligheid klinkt in het speeltuintje van de Appelgaard
Omdat een paar 50-ers (ongeveer) zich uitsloven in dat speeltuintje.
Zelfs het hekje rondom het Heilig Hart beeld zich goed leent voor een work-out.
Eén van ons gillend van geluk van de kabelbaan ging in De Kuilen.
Wij ook snappen dat dit alles leidt tot verkeersopstoppingen.
We hiervoor onze excuses aanbieden.
Maar ook iedereen uitnodigen om het ook eens te proberen.
Lekker buiten bezig zijn met je korfbalvriendinnetjes je gewoon heel gelukkig maakt!
We jullie allemaal een gezond en sportief 2022 wensen.

Midweek
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Recreanten

Fijne feestdagen en een sportief 2022!
De recreanten
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Sponsorcommissie
Cafe de S-Bocht is sinds kort helaas gesloten. Op 9 oktober ontbrak Quick-Up natuurlijk niet bij het
afscheid feestje bij de S-Bocht. Het was er gezellig druk en mooie verhalen van de feestjes bij de SBocht van weleer kwamen uiteraard voorbij. Egbert genoot van zijn dag maar bleef ook het liefst
vertrouwd achter zijn tap staan. Egbert, nogmaals dank en het ga je goed.

Een andere sponsor waar we afscheid van nemen is De Prinsensteek, oftewel Peter Coenen. Peter en Fons sponsoren samen
het shirt van het recreanten team. Met het stoppen van dit team wordt het shirt helaas niet meer gedragen. Hopelijk is het
van tijdelijke aard en kunnen de recreanten het korfballen toch niet missen. Neemt niet weg dat Peter nu stopt als sponsor.
Peter, dank je wel voor je ondersteuning voor onze vereniging.

Op vrijdag 19 november was het feest bij Cor en Sylvia van Elst. Die dag waren zij 50 jaar getrouwd.
Wat een mijlpaal! Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid toegewenst.

De ene sponsor zwaaien we uit en een nieuwe sponsor kondigt zich
aan. Ik ben blij jullie te kunnen vertellen dat Marjan Thijssen aansluit
bij de club van advertentie sponsoren. Marjan is bij velen van QuickUp wel bekend. Vele jaren droeg ook zij het wit-oranje korfbal tenue.
Marjan is in juni 2020 gestart met haar bedrijf ‘Beauty Atlas’. Op de
Heikantseweg 11 kun je er een schoonheidsbehandeling ondergaan,
massage en nagelstyling. Samen met jou gaat Marjan op zoek om
een mooi resultaat te behalen. Dit kan zijn op het gebied van
huidverbetering, maar ook zeker voor ontspanning of een
verwenmomentje voor jezelf. En wie wil dat nou niet? Als je haar
website bekijkt, krijg je een goed beeld over haar aanbod:
www.beautyatlas.nl. Mailen kan natuurlijk ook: beautyatlas@outlook.com of gewoon even bellen naar 06-48463120.
Marjan, Quick-Up vindt het erg leuk dat je weer aan onze vereniging verbonden bent. We heten je welkom en wensen je veel
succes met je onderneming.
Tot slot, het einde van het jaar nadert. Dat is ook het moment om alle
sponsoren te bedanken voor hun steun het afgelopen jaar. Het geeft een
goed gevoel dat jullie onze vereniging een warm hart toe dragen. Beste
sponsoren, ik wens jullie en je familieleden een heel gelukkig, sportief en
gezond 2022 toe.
Groeten, Pauline

Jaargang 11— nummer 2, december

Pagina 14

Scheidsrechtersnieuws

Scheidsrechterscommissie

!! Noodkreet: scheidsrechters gezocht !!
Namens de scheidsrechterscommissie doen wij bij deze een noodkreet. Sinds het begin van dit seizoen is het al meerdere
keren voorgekomen dat we voor een wedstrijd geen scheidsrechter konden vinden. We hebben nu een vast aantal
scheidsrechters die de wedstrijden invullen, echter wordt het steeds moeilijker om alle wedstrijden in te laten vullen.
Het zou ontzettend fijn zijn als we iemand vinden die bereid is om een aantal wedstrijden te willen fluiten. Dit gaat gepaard
met goede begeleiding naast het veld. Het betekent niet dat je de wedstrijden van alle teams moet willen/kunnen fluiten, bij
alleen de jeugd, senioren of midweek zouden we ook al erg geholpen zijn! Wanneer we niemand kunnen vinden zal het helaas
betekenen dat er in de toekomst wellicht wedstrijden afgelast of verzet moeten worden.
Ben jij of ken jij iemand die hierin geïnteresseerd is of hier wat meer informatie over zou willen? Dan horen wij het graag en
mag je ons altijd bellen/appen.
Groetjes,
Anne Thoonen (0655580342)
Ine Hulstein (0646161946)
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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 Quick-Up is het essentieel dat er een secretaris en een penningmeester zijn. Anders heeft een
vereniging geen bestaansrecht. Dus bij de jaarvergadering van 24 januari 2022 zal een nieuwe secretaris moeten komen.
Wanneer dit niet zal gebeuren zal Quick-Up geen bestaansrecht meer hebben.

Wie o wie staat er op!
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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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

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

