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 De laatste nieuwsbrief van het seizoen en er wordt weer een woordje van het 

bestuur gevraagd. Maar ja, wat zeg je over een seizoen als deze? Als bestuur is 

het een lastig jaar geweest, online vergaderen, elkaar weinig zien, je leden niet 

zien, oplossingen bedenken. Hoe kunnen we onze waardering laten blijken, hoe 

blijven we zichtbaar? Sommige dingen zijn wat beter gelukt en sommige wat 

minder. Wat ik wel kan zeggen is dat er nog een verrassing in het vat zit voor onze 

leden en sponsors van het afgelopen seizoen maar daar mogen jullie nog even in 

spanning op wachten.  

 

Ondanks alle maatregelen en beperkingen was het fijn te zien dat begin dit jaar 

het korfballen weer een beetje kon. Eerst mocht de jeugd weer en daarna waren 

ook de seniorenteams allemaal de beurt. Goed om te zien dat dit door alle teams 

ook met 2 handen werd vastgepakt en ons veld toch nog wat belopen is deze 

maanden! Er is zelfs nog nooit zo lang doorgetraind denk ik, toch een teken dat 

we het mooie spelletje nog helemaal niet kunnen missen. 

 

Ook hebben we als vereniging meegedaan aan de campagne, #ikblijflid. Een 

manier om iedereen te laten zien dat je lid blijft maar vooral waarom. In de 

nieuwsbrief vind je foto’s van onze leden met het mooie bord en ook in de 

regionale media was er aandacht voor deze campagne. Hopelijk hebben we op 

deze manier Quick-Up ook in coronatijd een beetje op de kaart kunnen zetten. Dit 

proberen we ook via onze facebook en instagram pagina, dus als je leuke foto’s 

hebt die je wil delen schroom dan ook zeker niet om deze te delen met het 

bestuur! 

 

Want hoewel de coronatijd in eerste instantie rust en tijd gaf ben ik er ook wel 

achter gekomen dat ik hoop dat Quick-Up nog heel lang onderdeel blijft van mijn 

dagelijkse leven. Of het nou als scheidsrechters bij de allerkleinsten of zelf 

spelend op het veld binnen de lijnen is. De coronatijd heeft me geleerd dat 

onderdeel zijn van zo’n kleine warme vereniging een verrijking is wat misschien 

soms wel voor lief genomen wordt. Daarom kan ik ook alleen maar voor al onze 

leden hopen dat we na de zomer nog steeds volledig bezig mogen zijn met 

hopelijk ook competitie.  

 

Voor nu zeg ik dus, nog even volhouden, geniet van de zomer en veel plezier met 

de verrassing! 
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Kangoeroe Klup 

Afgelopen seizoen was weer een bijzonder seizoen. We begonnen het seizoen zoals we gewend zijn in de zaal van 

de MFA. Alle kinderen deden altijd erg enthousiast mee met o.a. leuke spelletjes, tikkertje en parcours. Maar helaas 

werd al vrij snel besloten dat er niet meer getraind mocht worden. Na een aantal weken niet getraind te hebben, 

hadden we een leuke video gemaakt om zo de kinderen toch thuis wat leuke spelletjes te laten doen. 

Kort daarna mochten we gelukkig weer trainen. Misschien dan wel niet in de zaal, maar in ieder geval wel buiten op 

het korfbalveld. Lange broek, jas aan en Kangoeroe Klup shirt erover en huppakee trainen maar. Wat was iedereen 

blij om weer te kunnen trainen. Er werd dan ook erg enthousiast getraind. 

De laatste training van het seizoen hebben we door de warmte gedeeltelijk binnen getraind en gedeeltelijk buiten. 

Zoals je op de foto’s kunt zien hebben we eerst flink wat geklommen en gerent. Om daarna lekker buiten 

waterspelletjes gespeeld. 

  

Jammer genoeg heeft Miriam aangegeven te gaan stoppen met leiding geven aan de Kangoeroe Klup. Lena en 

Sanne kunnen het helaas ook niet combineren met andere activiteiten binnen de vereniging. Wij willen hen alle 

drie super bedanken voor hun inzet en enthousiasme bij de trainingen. BEDANKT!! 

  

Het nieuwe seizoen zijn Dyanne en Fatima bereid de trainingen te verzorgen. Heel erg fijn. Echter zou het nog fijner 

zijn wanneer er nog iemand mee wil helpen met de trainingen. 

Dus mocht je nog iemand kennen die het leuk vindt leiding te geven aan een gezellig groepje kinderen die kennis 

willen leren maken met sport en spel en tussen de leeftijd zijn van 2,5 en 5 jaar zijn. Neem dan contact op 

met secretaris.quickup@gmail.com 

Of ken je iemand die in de leeftijdscategorie 2,5 en 5 jaar is, het leuk vindt om met sport en spel bezig te zijn en dit 

graag samen doet met een leuk groepje kinderen. Neem dan snel contact op met eerder genoemd mailadres en 

kom een keer meetrainen.  

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

Hallo allemaal, alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen, van jullie D-team. 

We hebben lekker lang buiten kunnen trainen en als alternatief voor het niet kunnen spelen van wedstrijden 

hebben we met de D en B-jeugd op 3 zaterdagen extra training gehad. 

Kyra heeft op die 3 zaterdagen ons D-team wat extra trucjes geleerd en de meiden weer wat wijzer gemaakt. 

Ivonne heeft op deze zaterdagen ook wat meiden apart kunnen nemen, om zo hun tactiek van de doorloopballen 

weer even op te frissen. Op de laatste zaterdag stond er een parcours gepland 

 

Hieronder wat foto’s van deze laatste zaterdag. 

 

Renske van de B-jeugd, vormde samen met Kyra een 

duo. Veerle vormde samen met Femke van onze B-jeugd 

een duo. Zij moesten het afstandsschot toepassen. Zo 

veel mogelijk ballen erin schieten, binnen de afgespro-

ken tijd. 

Fleur en Niene, vormen ook samen een duo en moeten  

een heeeeele zware oefening toepassen. Op handen en 

voeten naar voren, pion aantikken, weer naar achter …

en alles weer opnieuw. Knap hoor meiden !!! 

Op de voorgrond zijn Niene en Fleur aan het werk. Van 

afstand in de gele en daarna in de groene korf mikken. 

Ziet er makkelijk uit, maar viel toch tegen. 

Op de achtergrond zijn Lieke en Britt aan het bikkelen 

bij het kruip-en tikspel. 
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Vervolg D-jeugd 

Op zaterdag 3 juli hebben wij met het D-team dit rare jaar afgesloten met een uitje naar het pannenkoekenhuis in 

St. Agatha. Fleur kon er helaas niet bij zijn, maar de rest van de meiden en leiding was present. Zelfs onze nieuwe 

meiden; Manon en Lola gingen mee.  Een mooie reden om onze andere meiden beter te leren kennen. 

We zijn eerst een potje gaan midgetgolfen, daarna even uitleven in de speeltuin, een heerlijke pannenkoek ge-

nuttigd, nog even spelen en voor je het in de gaten hebt is het alweer tijd om naar huis te gaan…... 

We starten ons team na de vakantie dan ook met 8 meiden en misschien sluit straks Feya, de vriendin van Baelana, 

ook nog wel aan !!! 

 

Wat meiden erbij, maar ook  1 grote “meid” gaat ons team verlaten….onze trainster Lucienne. 

Lucienne heeeeeeeeel erg bedankt voor het trainen van onze meiden op de maandagen. 

Ze hebben heel veel bijgeleerd. Helaas waren de oefeningen dit jaar niet toe te passen in de wedstrijden, maar we 

gaan de oefeningen en trucjes vast terug zien als we na de grote vakantie weer mogen knallen in de wedstrijden. 

We gaan er wel vanuit dat je zeker nog een keer komt kijken als we een thuiswedstrijd spelen ( als je een keertje 

vrij bent van je werk).  

Nogmaals bedankt en we spreken af: tot ziens !!!! 

 

Hieronder nog een leuke foto impressie van ons uitje  
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Vervolg D-jeugd 

Namens de meiden en trainsters 

van ons D-team, wensen wij ie-

dereen een fijne vakantie en ho-

pelijk zien we elkaar eind augus-

tus weer op ons korfbalveld. 

Groetjes, Lieke, Fleur, Veerle, 

Britt, Niene, Baelana, Manon, en 

Lola 

En natuurlijk ook van Sanne, Lu-

cienne en Monique 
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B-jeugd 

Wat een seizoen!(B-team) 

In september 2020 begonnen we met volle moed aan een nieuw seizoen. We hadden zin om ons in de 

najaarscompetitie te laten zien. We waren gegroeid en hadden de wens om kampioen te worden, opnieuw. Maar 

helaas werd dit seizoen aan het eind voortijdig afgebroken, waardoor ook het zicht op een kampioenschap 

wederom door onze neus werd geboord. Het was toen ook wel duidelijk dat de zaalcompetitie weinig kans had te 

starten. Dus dan maar richten op het voorjaar.  We wisten namelijk dat dit waarschijnlijk ons laatste jaar in de B- 

categorie zou zijn, omdat we iemand met dispensatie hadden en natuurlijk iedereen weer een jaartje ouder was 

geworden. We waren dan ook blij dat we in maart weer mochten gaan trainen. Heerlijk weer 2x in de week op het 

veld. In het begin wel koud, maar toch waren we iedere keer zo goed als compleet. Wat een mooi gezicht, samen 

met de senioren op 1 veld. Het merendeel in de clubkleding. Samen schieten, rennen en uiteindelijk ook 

wedstrijdjes spelen. Maar iedereen verlangde wel om weer competitie te spelen. Bij iedere persconferentie weer 

hopen op versoepelingen. In verloop van tijd werd de kans steeds kleiner en kwamen we steeds dichter bij het eind 

van het seizoen. Je zag het enthousiasme afnemen. Want waarom zouden we trainen, als we geen wedstrijden 

gaan spelen? Uiteindelijk kwam de KNKV  met de vraag of we wilden  inventariseren of er belangstelling was voor 

een Corona-competitie. Max 3 wedstrijden. Inmiddels hadden weinige hier nog rekening mee gehouden. In ons 

team was er al 1 wedstrijd waarbij we duidelijk met te weinig speelsters zouden zijn. Helaas, die ene kans om toch 

nog tegen  andere clubs te spelen konden we niet aanpakken. Tja… vervolgens zag je dat er nog minder noodzaak 

voor trainen was, dus kleinere aantal meiden die bij de trainingen aanwezig zijn. Zeer begrijpelijk. Want waarom 

zou je nog trainen?  

 

Laten we dit seizoen maar zo snel mogelijk, maar wel gezellig afsluiten. Op donderdag 8 juli gaan we nog 1x in de 

huidige bezetting met elkaar de strijd aan op het beachkorfbalveld in Overloon. We nemen dan afscheid van Pleuni, 

omdat zij na een hele tijd twijfelen toch het voetballen wil gaan uitproberen. Heel veel succes Pleuni en weet dat je 

altijd weer welkom bent. Volgend seizoen worden we A-jeugd en mogen we daarbij steunen op de toevoeging van  

Mayke en Sanne aan ons team. Fijn dames! We gaan er dan voor om er samen een leerzaam jaar van te maken.  

Daarnaast willen we Bart bedanken voor alle trainingen van dit rare Corona-jaar. En Kyra voor het organiseren van 

de zaterdagactiviteiten voor de jeugd. Het was zeer goed voor de club binding. #ikblijflid. 
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B-jeugd 
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Quick Up 1 Kampioenen 

Begin juli zijn we met een aantal van ons wezen beach korfballen in Beek en Donk. 
 
We moesten er even inkomen, want de eerste wedstrijd werd verloren (het was nog vroeg namelijk). Daarna 
hadden we de smaak snel te pakken. We waren niet meer te houden en alles werd gewonnen. Een wedstrijd 
eindigde zelfs met 14-1, dat is gemiddeld meer dan 1 goal per minuut, want de wedstrijden duurden maar 12 
minuten! 
 
De laatste wedstrijd ging het erom, een echte finale tegen een team die alle 
wedstrijden gewonnen had. Een mooie tactische strijd waarbij we aan het langste 
eind trokken. Na wat gereken aan de jurytafel bleek er een gelijke stand qua 
punten, maar wij hadden het beste doelsaldo. Dus mochten we een lekker stuk 
taart gaan halen en daar is genoten. 
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Recreanten 

Bedankt 

voor jullie 

inzet! 

Het is fijn om elke week op het 

veld te mogen staan. Een 

uurtje bezig zijn. Ook al is het 

conditioneel best zwaar en 

werken niet alle gewrichten 

altijd mee.  

Wij werden de afgelopen 

weken aardig uitgedaagd door 

onze trainsters van de 

Midweek. 

Voor ons houdt het spelen van wedstrijden op. Helaas is ons clubje te klein geworden om als 8-tal de competitie aan te kun-

nen gaan. Daarom hebben wij als team besloten om te stoppen met het spelen van wedstrijden, maar wel sportief actief te 

willen blijven binnen onze mooie vereniging. 

Na de zomervakantie zullen wij op onze vertrouwde woensdagavond gaan sporten. Een uurtje sportief bezig zijn en onder-

tussen bijpraten natuurlijk.  

Wil je ook een uurtje per week sportief bezig zijn, je bent 

welkom. Meld jezelf aan via secretaris.quickup@gmail.com 

mailto:secretaris.quickup@gmail.com
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Nieuws van de sponsorcommissie 

Het einde van een bijzonder korfbalseizoen nadert. Er zijn nauwelijks 

wedstrijden gespeeld, maar wel fanatiek getraind vanaf het moment dat het 

kon. Wat niet veranderd is, is ons hart dat warm klopt voor onze mooie sport 

en de vereniging. 

 

We hebben weer leuk nieuws om te melden, 

want we hebben een nieuwe advertentie 

sponsor. Bijzonder is dat wij normaliter op 

zoek gaan naar sponsoren, maar in dit geval 

zocht Remco contact met ons.  

 

Remco Mooren heeft al lange tijd een passie 

voor groen. Sinds Oktober 2020 heeft hij zijn 

bedrijf ‘Mooren tuinonderhoud’ opgezet. Hij 

is dus een startende ondernemer en dan kun 

je wel extra publiciteit gebruiken. Remco, wij 

vinden het leuk dat we je kunnen toevoegen 

als advertentie sponsor van onze vereniging. 

Veel succes toegewenst met je bedrijf. 

 

Dan is er ook nog een bijzondere vermelding over 

een andere sponsor, maar deze gaat juist stoppen.  

Door het dorp circuleert de aankondiging van 

Egbert Wijnen dat hij per 1 oktober 2021 

definitief stopt met Café- De S-Bocht. Vele Quick-

Up leden hebben hier heerlijke feestjes gevierd en 

geborreld tot in de late uurtjes. Ga vooral voor 1 

oktober nog een bezoekje brengen aan Egbert en Café de S-Bocht. Egbert we 

zullen je als sponsor zeker gaan missen en danken je hartelijk voor je steun en 

open deur voor al die jaren. We zien elkaar nog!  
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Vervolg Nieuws van de sponsorcommissie 

 

Tot slot, wij hebben alle sponsoren nog 

iets lekker gebracht om hen te 

bedanken voor het afgelopen jaar. We 

zijn blij dat jullie onze vereniging en 

sport trouw blijven. Veel dank en geniet 

van de lekkere chocolade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen alle sponsoren een hele fijne 

zomerperiode toe. Blijf gezond en tot de 

volgende keer! 

 

Veel groeten, 

Carola en Pauline 
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Lever zelf ook een financiële bijdrage 
Met Sponsorkliks kan je nu zelf ook een financiële bijdrage leveren aan onze vereniging, zonder dat het jou extra 

kost! 

 

Bestel bijvoorbeeld online een pizza via Thuisbezorgd en Quick-Up ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Via de 

webwinkel links die allemaal op de Sponsorkliks webpagina van Quick-Up staan, kan je dorklikken naar een van de 

vele webwinkels en daar gewoon bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan automatisch naar 

Quick-Up. En normaals, het kost je niets extra! 

 

Uiteraard zijn wij voorstander van kopen bij de lokale middenstand, waaronder ook meerdere van onze eigen 

sponsoren vallen, maar als je onvermijdelijk dan toch iets online besteld, of bv. een hotelkamer boekt, zorg er dan 

voor dat je dat voortaan doet via de Sponsorklikspagina van Quick-Up. Voor jou een kleine moeite, voor ons directe 

inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden, supporters en overige betrokkenen van Quick-Up dit zouden 

doen? 

 

Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via Sponsorkliks.com gedaan wordt. Deze 

commissie wordt vervolgens op de bankrekening van Quick-Up bijgeschreven. Of je nu rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld booking.com gaat of je gaat via Sponsorkliks.com naar de site van booking.com, je betaalt hetzelfde. 

Alleen in het laatste geval keert booking.com ons dus een commissie uit en profiteert onze vereniging hier direct 

van! 

1. Ga naar onze Quick-Up sponsorkliks webpagina, door onderaan deze pagina op de afbeelding / banner te 

klikken. 

2. Klik daar vervolgens op de webshop van je keuze en je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de 

betreffende webshop. 

3. Plaats je bestelling zoals je dat normaal ook doet. Quick-Up krijgt dan automatisch het commissie bedrag 

gestort van Sponsorkliks. 

De enige extra “handeling” die je dus moet doen, is de webshop waar je iets wilt bestellen, te benaderen 

via de Sponsorklik website. 

Zo simpel is het. Bedankt voor jouw bijdrage! 

KLIK HIER OM NAAR SPONSORKLIKS WEBSITE TE GAAN 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8713&cn=nl&ln=nl
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KLIK HIER OM NAAR SPONSORKLIKS WEBSITE TE GAAN 

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

De coronatijd is ook een tijd van verandering geweest. Ook binnen ons bestuur zullen er enkele veranderingen 
plaatsvinden. Hanneke heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris de volgende jaarvergadering. 
Kyra heeft besloten om terug te treden als bestuurslid jeugdzaken en zich verkiesbaar te stellen als secretaris. Op 
deze manier hopen we de continuïteit binnen ons bestuur te behouden. Dit betekent wel dat er een plek vrij komt 
en hiervoor zoeken wij 1 of 2 personen die interesse hebben om ons te komen versterken. Heb je nog vragen, 
interesse of wil je gewoon eens sparren neem dan contact op met Kyra (jeugdzaken.quickup@gmail.com) of een 
ander bestuurslid. 

mailto:jeugdzaken.quickup@gmail.com
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In de afgelopen nieuwsbrief kon met deelnemen aan een leuke puzzelwedstrijd.  

De uitkomst was: 

 
Onder de ingezonden reacties hebben we de volgende winnaar geloot: Ria Meijer 

De te goed bon voor bonbons van Leonidas in Cuijk t.w.v. Euro 10,00 komt zo snel mogelijk jou kant op. 

 

Ook hadden we tijdens de mei vakantie een leuke kleurwedstrijd georganiseerd. Zie hieronder een aantal van de 

inzendingen. 

De winnaar in de categorie 0-5  : Kee Emonds 

De winnaar in de categorie 6-9  : Danthe Scheers 

De winnaar in de categorie 10-12 : Fleur de Waai 

De cadeaubonnen van de Intertoys t.w.v. van Euro 7,50 

komen zo snel mogelijk jullie kant.  

 

Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar deelname 

aan deze acties.  

S A A M H O R I G H E I D 

Winnaars puzzel– en kleurwedstrijd 



 

 

Pagina 16 

Bestuursmededelingen 

Jaargang 10— nummer 4, juli 

 

Quick-Up Sint Agatha zoekt trainer! 
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Jaarplanning Quick-Up Jeugd 
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Jaarplanning Quick-Up Senioren 
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Contactpersonen 

 

Beste leden, 

 

Hopelijk lezen jullie met net zoveel plezier de nieuwsbrief als wij hebben met het in elkaar zetten. 

 

Toch zouden wij graag van ieder team de gegevens van de contactpersoon voor de nieuwsbrief ontvangen. Nog 

niet van ieder team hebben we de gegevens ontvangen 

 

Team: 

 Naam 
 E-mailadres 
 06-nummer 
 

Alvast bedankt! 

Lara & Nicky 
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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 
Linders Administratie en Advies 

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  

 


