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Dit is de eerste nieuwsbrief van het korfbalseizoen en velen zijn alweer druk in de weer
met de trainingen om zo een goed resultaat te behalen met de wedstrijden. Het is ons
wederom weer gelukt om alle teams goed van start te laten gaan. We zijn dit seizoen van
start gegaan met de volgende teams: Kangoeroe Klup, D-team, B-team, senioren,
midweek, recreanten.
De Kangoeroe Klup gaat dit jaar weer van start met 6 kindjes onder begeleiding van
Eleona, Laura en Lena. Inmiddels hebben we weer nieuwe aanmeldingen gekregen en
zijn ze tijdens de trainingen met een gezellig groepje van 10 kinderen. Voor het D-team
hebben we hulp gekregen voor de trainingen, namelijk Anne. Daarnaast gaat Kyra de
D-jeugd op de zaterdagen coachen. Wij wensen hen veel succes en plezier!
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 (dit jaar ook voor de Kangoeroe Klup),
bedoeld om deze kinderen kennis te maken met bepaalde sporten. Tot nu toe hebben we
al 4 inschrijvingen ontvangen om een kijkje te komen nemen bij Quick Up.
Vorig jaar speelden de meiden van Ivonne nog als C-team. Dit jaar gaan ze van start als
B-team. Het zal flink trainen worden voor hen, maar we hebben het volste vertrouwen
dat ze dit kunnen. Inmiddels hebben ze hun eerste punt al behaald. Ga zo door dames!

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór
18 december 2018
quickup.nieuwsbrief@gmail.com

De senioren gaan dit seizoen weer beginnen onder de leiding van Rein van Vught.
De voorbereidingen zijn al begonnen sinds half augustus. Het voornemen is zelfs om
2 maal in de week te gaan trainen. Helaas hebben ze de eerste wedstrijd net verloren.
Maar er werd goed gespeeld en leuke acties gemaakt. Dit beloofd wat voor de rest van
het seizoen. De dames van de midweek en recreanten zijn dit seizoen fanatiek begonnen.
Zo is er door de midweek al een aantal keren mee getraind met de senioren. Dit alles met
als resultaat dat er inmiddels 2 overwinningen zijn behaald. En de recreanten staan ook al
een aantal weken op het veld om te trainen. En dat ziet er fanatiek en gezellig uit.
Wat dit seizoen nieuw is, is KombiFit. Kombifit is een gevarieerd aanbod van sport- en
beweegactiviteiten voor mannen en vrouwen. Onder leiding van Wilma Peters zal er op
een gezellige manier gesport gaan worden. Meer hierover kun je verderop in de
nieuwsbrief lezen.
Al met al beloofd het voor iedereen een fanatiek, leuk en gezellig seizoen te gaan
worden. We wensen jullie daarom ook veel (korfbal) plezier voor komend seizoen.
Het bestuur
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Jeugdnieuws
Kangoeroeklup
Afgelopen 7 september zijn we weer begonnen met de kangoeroeklup.
Inmiddels zijn we met 10 enthousiaste kinderen! Natuurlijk zijn we super blij met deze opkomst
en kunnen we elke keer met de kinderen samen leren spelen en een stukje balgevoel leren. We
doen dit onder andere door spelletjes als fopbal, blokjes voetbal, gooien in de korven en spelen
met ballonnen. We proberen een goede balans te vinden en variatie en herhaling,
ook de kinderen komen zelf vaak met spelletjes die ze leuk vinden om te doen.
Dat moet wel een topjaar worden!

D-jeugd
Na wat jaren afwezigheid ben ik, Kyra, weer op zaterdag langs de lijn te vinden bij de meiden van de D. Luciënne en
Anne werken elke maandag hard aan de techniek en tactieken voor de meiden, zo worden de strafworpen
inmiddels allemaal onderhands genomen en gaan ze er (bijna) allemaal in. Op donderdag werkt Monique aan de
conditie van de meiden en dat is ook wel nodig, want dat 1-vakskorfbal is me toch wel een partij vermoeiend hoor.
Inmiddels hebben we er 3 wedstrijden opzitten en hebben we een keer gewonnen, verloren en gelijkgespeeld.
Wij zijn van alle markten thuis zullen we maar zeggen. Ben je eens benieuwd hoe deze meiden het er vanaf
brengen? Kom dan eens een kijkje nemen op zaterdag! Het programma is te vinden via de SportLink app,
facebookpagina of de website.
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Aanvoerster aan het woord
Ik ben Pleuni Bloemen en ik ben aanvoerster van het B-team geworden wat ik erg
leuk vind. Ik heb ook de eer om wat over ons team en aankomend seizoen te
vertellen. Ons team was vorig jaar een C-team en is dit jaar een B-team geworden.
Gelukkig zijn veel C-teams ook doorgestroomd waardoor onze tegenstanders
redelijk gelijk zijn. Toch heb ik wel al gemerkt dat de wedstrijden meer energie
kosten en zwaarder zijn. We hebben al 2 wedstrijden achter de rug waarvan we er
1 verloren hebben en 1 gelijk. Ik ben al heel tevreden over ons spel. Al zijn er ook
nog genoeg verbeterpunten. Ik zelf had de B moeilijker ingeschat, maar na de
eerste wedstrijd heb ik wel vertrouwen gekregen dat we een paar overwinningen
kunnen binnen slepen. Ook hebben we dit jaar 1 nieuw lid erbij gekregen en
daarnaast speelt Sofie met ons de wedstrijden mee. Ik denk dat het een veel
belovend jaar wordt.

Toernooi Be Quick

Café-Zaal"PiepKes" Dorpsstraat 16 Oeffelt
Openingstijden 01-10-2016 tot 01-04-2017
Maandag
19.00 tot 01.00
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
Gesloten
Donderdag
19.00 tot 01.00
Vrijdag
18.00 tot 01.00
Zaterdag
16.00 tot 02.00
Zondag
16.00 tot 00.00
Voor al uw vergaderingen, feesten en partijen. Neem
vrijblijvend contact op voor een offerte en de
mogelijkheden. Tot ziens, tot "PiepKes"
Info: Frits Piepenbrock 06-24810411
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De B-jeugd op toernooi in Nuland
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Quick Up 1
De laatste tijd hebben jullie op of om het veld misschien een
nieuw gezicht gezien. Graag zou ik me bij deze even voorstellen.
Mijn naam is Mirte Rooijakkers, 18 jaar oud en ik woon in Oeffelt.
Als 7 jarig meisje ben ik begonnen met korfballen, daarna op 11
jarige leeftijd gestopt omdat ik naar de middelbare school ging.
Nu zit ik op het HBO en begon het toch weer te kriebelen; ik
wilde weer gaan sporten en graag een teamsport doen. Ik wilde
graag weer gaan korfballen. Daarom ben ik ook erg blij dat ik mezelf het nieuwste teamlid van het seniorenteam mag noemen.
Het korfballen is best weer even wennen. Maar inmiddels heb ik
na een aantal fijne trainingen al wat minuten in het wedstrijdveld
mogen meemaken. Dit ging best goed. Ik heb erg zin in het
komende seizoen en ben blij met zo’n leuk team dat me heel fijn heeft opgevangen.

Quick Up 1 in het Cuijks weekblad
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Midzomer Midweek
Na een warme en zeg maar gerust zwoele zomer is de midweek weer ‘Alive and Kicking’. Onze stramme botjes zijn
al flink op de proef gesteld. Het seizoen begon zoals vanouds met deelname van de Toppers aan het
beachvolleybaltoernooi. Helaas kon Miranda dit jaar niet meedoen, maar heeft ze ter compensatie gezorgd voor
professionele versterking, namelijk Lange Henk en Snelle Ale uit Friesland. Dat was wel even wennen voor de
dames, twee hanen in het kippenhok! Sport verbroederd dus dat kwam wel goed. De wedstrijden werden met
overtuigingskracht gewonnen en voor het eerst in de geschiedenis van de Toppers, stonden we in de finale.
Nauwelijks bekomen van deze schrik kwamen we in de finale helaas (te) snel op achterstand, konden dat nog voor
een deel goedmaken, maar net niet goed genoeg (fries: it kin net), eindstand 41-42.
Verloren, maar supergoed gedaan!

Start seizoen met koeiendans en overwinning op Diosa, Balgoy.
Ieder jaar na de winter mogen de koeien met de jaarlijkse koeiendans weer naar buiten; rennend, springend en
dansend van blijheid gaan de dames het gras op. Met eenzelfde uitgelatenheid dartelde ook Paulien en Marlon
weer over het veld. Voor Paulien en Marlon was dit de eerste wedstrijd sinds lange tijd en ze hebben hun
basispositie weer te pakken. Beide dames scoorden een paar prachtige doelpunten in onze eerste
competitiewedstrijd tegen Diosa. Het was een lekkere wedstrijd en nog mooier was het om weer te winnen! Deze
keer met 13-7. Miranda mocht de shirts mee naar huis nemen om te wassen, waar ze vervolgens demonstratief
hingen te drogen aan een balgooys waslijntje…
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Het seizoen van de recreanten
Het nieuwe seizoen is weer begonnen dus de voetbalschoenen zijn weer uit het vet gehaald. Na 3 trainingen buiten
(zelfs in de stromende regen) weten we het korfje en elkaar weer te vinden. De eerste wedstrijd op het programma
was uit naar ONA. Die dames waren helaas nog maar met 5 over en speelde we dus 4 tegen 4 in één vak. Het lijkt
makkelijk maar het is zeer vermoeiend. Je krijgt geen kans om even rust te nemen. Iedereen had wel weer zin om
te beginnen. We waren op 1 na compleet of te wel we waren met 11. Het hele veld werd na 12 ½ minuut gewisseld
voor weer 4 verse speelsters, en hielden we nog 2 reserves over op de bank. We hadden dan ook aan 1
reservebank niet genoeg. Gelukkig mochten we tussendoor wisselen, zodat iedereen rust kon nemen.
Na de 1-0 voorsprong werd het al snel 1-1. Voor we het wisten was het al snel 3-1 voor ons. Het spel ging op en
neer en ook de doelpunten. Zo ging het van 3-1 naar 3-2, 4-2, 4-3 en werd het weer tijd voor overleg. Maar wat
gebeurde er nou dan toch, het gebeurde gewoon tijdens de wedstrijd met als gevolg dat de tegenstander gewoon
doorging en heel makkelijk konden score 4-4. Wij helemaal van slag maar Natascha niet en scoorde snel 5-4. Ona
kwam in de laatste minuten nog op een eindstand van 5-5. Helaas de winst laten liggen, maar lekker gespeeld en
de wedstrijdritme opgedaan. Nu op naar het echte werk 8 tegen 8 en met 2 vakken. We gaan er helemaal voor en
vóór de wedstrijd en in de rust is er dan alleen tijd voor overleg!
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Van de sponsorcommissie
Samen met de start van het korfbalseizoen, start onze jaarlijkse taak om de nieuwsbrief-adverteerders
persoonlijk te benaderen met de vraag of ze ook dit seizoen onze vereniging weer financieel willen
ondersteunen middels een advertentie in onze mooie nieuwsbrief. En zoals jullie kunnen zien is dat
weer gelukt. Adverteerders dank daarvoor! Het is een intensieve klus, maar altijd leuk om weer
contact te hebben met onze sponsoren.
Extra blij zijn we dat we La Tulia weer mogen begroeten als sponsor. Super!
Verder hebben we nog een waardebon van Decohome Peters ter waarde van 15 euro.
Deze is af te halen bij Pauline en zelf geef je 15 euro aan onze Penningmeesters.
We wensen iedereen een fijne en sportieve nazomer/herfst.
Tot de volgende keer.

Groeten,
Pauline en Carola
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Kleding Quick Up

GEZOCHT!!

Per 15 September is de kleding van Quick-Up over
gegaan van Ellan Kooijmans naar Leonie Goossens.
Bij Leonie kun je terecht voor:

De redactie is per direct op zoek naar vervangers.
Na jaren met veel plezier het nieuws bij onze leden
te brengen vinden wij het tijd om het stokje over te
dragen. Dus, vind jij het leuk om op een creatieve
manier je bijdrage te leveren aan Quick Up?
Infomeer dan bij het bestuur of bij Hilde Bosma of
Kyra Kosman. Bekijk ook de andere vacatures eens
op de website van Quick Up om te zien of je een
steentje kan bijdragen.

Sokken: (€6.50 aanschaf speelster zelf)
Rokjes: (in bruikleen)
Trainingspak: Op dit moment word er gekeken voor
een nieuw model. Zodra dit bekend is zal dit gemeld
worden. (Trainingspak is geen verplichting,
aanschaf door speelster zelf. Blijft eigendom van het
speelster)
Mocht je iets nodig hebben stuur een berichtje naar
Leonie: 06-11014041 of naar
leoniegoossens@gmail.com

Kombi fit
Kombi fit is een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mannen en vrouwen. Het is een pilot wat Quick
Up graag wil opzetten in ons dorp. Kombi fit is voor mensen
die toch willen sporten, maar niet in een team verband willen of
kunnen sporten. Wat levert het op? We blijven langer in goede
conditie, we vergroten onze levenskwaliteit en bovendien leren we nieuwe mensen kennen en hebben we gezellige
contacten.
De flexibiliteit van het programma maakt dat we voor iedereen een aanbod op maat kunnen leveren. Het is voor de
actieve mensen in onze omgeving, die graag met andere mensen willen gaan sporten. We gaan starten met trainen
op de donderdagen van 19.30 tot 20.30 uur in De Agaat. Er wordt een heel gevarieerd programma aangeboden
met onder andere: 4 korfbal, koersbal, badminton, volleybal, basketbal, walking voetbal, en een variatie aan
spellen en nog veel meer.
Voor meer informatie of opgave mail naar: Anita Thijssen : Algemenezaken.quickup@gmail.com
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Sponsor Quick-Up gratis via SponsorKliks
Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan jouw sponsordoel, zonder dat het jou een cent
extra kost! Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel (Quick-up) ontvangt geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu kan je tevens bij diverse webwinkels als Wehkamp, Bol.com, Coolblue,
Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel.
En nogmaals, het kost jou niets extra!
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan.
75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging. Of je nu rechtstreeks naar
bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde.
Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw vereniging hier direct van!
Let op: geen commissie op boeken.
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden gegeven.
Waarom SponsorKliks?
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij leveren bij de meeste winkels in het
hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat duizenden verenigingen actief deelnemen kunnen wij zeer goede,
en regelmatig exclusieve, commissie-afspraken maken met winkels. Door deze schaalvoordelen keert SponsorKliks
de hoogste nettocommissie uit in de markt!
Wanneer je dus een online aankoop wilt doen ga je naar www.SponsorKliks.com, hier vul je in het zoekvenster
Quick Up in en zoek je ons op. Daarna kom je op een pagina en kun je de winkel waar je wil winkelen zoeken, o.a.
Wehkamp, Bol.com, thuisbezorgd, etc., etc.
Wil je Quick-Up ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de
SponsorKliks pagina van jouw club. Voor jou een kleine moeite, voor Quick-UP directe inkomsten. Stel je eens voor
wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door aan andere mensen die Quick-Up een warm hart
toedragen.

Laten we dit samen tot een succes maken!
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Flessenactie EN “een karweitje-voor-een-heitje” zaterdag 27 oktober!!!!
Bijna is het weer zover en dan komen wij de statiegeldflessen weer ophalen in St. Agatha huis-aan-huis. Dit zal zijn
op zaterdag 27 oktober tussen 10.30 – 12.00uur.
Als u in St. Agatha woont en u bent niet thuis op deze dag, dan kunt u de lege flessen ook bij uw huis neerzetten.
Ook bestaat de optie om ze in te leveren bij De Agaat vanaf 10.00uur.
Als u niet in St. Agatha woont, maar wel lege statiegeldflessen voor onze jeugdleden heeft, dan zijn wij natuurlijk
bereid om deze op te halen. Hierover kunt u contact opnemen met Jessica:
jessica.westenbrink@planet.nl of op 06-51439535.
Hopelijk helpt u ons hiermee geld in te zamelen voor onze jeugd om diverse jeugdactiviteiten te kunnen
organiseren voor en door de jeugd.
Dus: bewaar uw statiegeldflessen voor ons en wij halen ze gratis bij u op!

SAVE THE DATE!
Woensdag 7 november vindt de jaarvergadering plaats.
19.30 uur, MFA de Agaat. Tot dan!
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Sponsoren Quick-Up

Autobedrijf Jos Bongers
Autoschadebedrijf Van Eeden
Autoservice VDB
Aypen
Café de S-Bocht
Café-zaal Piepkes
C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening
Deco Home
Van Elst Containerverhuur
Excel Music Instruments
Gerard Smits Grondwerken
Heldro IJs
Hans Lemmens
Linders Administratie en Advies
La Tertulia
Lamers & Visser
Marc Sport
De Prinsensteek
Van Rossum Kozijntechniek
Schrijen Peeters Natuursteen
‘t Smulhuukske
Spar, Oeffelt
Thoonen, ramen deuren serres

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:

Hilde Bosma
Kyra Kosman
Redactieadres: quickup.nieuwsbrief@gmail.com

