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Algemene gegevens

Het seizoen 2016/2017 is begonnen!
Dit is de eerste nieuwsbrief van dit korfbalseizoen en velen zijn druk geweest om
dit seizoen goed te kunnen starten. Het is ons samen weer gelukt om alle teams
goed van start te laten gaan. We zijn dit seizoen van start gegaan met de
volgende teams: kangoeroeklup, E-team, C-team, senioren, midweek, recreanten
1 en 2. Voor het E-team hebben we een nieuwe trainster mogen verwelkomen in
de persoon van Noor van Bergen. Ook Richard Barten is toegevoegd aan de club
van jeugdtrainers; hij gaat samen met Monique de 2e training van het E-team
verzorgen op de donderdagavond. Beide nieuwe trainers willen wij veel succes
wensen.
Ook dit 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. Hopelijk krijgen we net zoveel respons
als vorig jaar. Toen hebben 9 meiden zich opgegeven om een kijkje in de
keuken van Quick Up te nemen.
Binnenkort kunnen de kinderen zich weer gaan opgeven hiervoor.

12
Helaas hebben wij in de zomermaanden afscheid moeten nemen van 2 speelsters
van het recreanten 2 team:
Marga Kusters op 67-jarige leeftijd
Joke Liebrand op 63-jarige leeftijd

Quick Up verliest helaas twee zeer gewaardeerde leden. Het team verliest twee
lieve teamgenoten.

Copy voor de volgende
nieuwsbrief graag
aanleveren vóór

Carpe that diem: zo maar een tekst ergens op een t-shirtje maar hoe waar!
Heb het leven lief en pluk die dag!

17 september

We wensen jullie veel (korfbal) plezier voor komend seizoen.

quickup.nieuwsbrief@gmail.com

Het bestuur
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Programma
1e Helft veldcompetitie 2016/2017
Datum

Dag

Wedstrijd

Speeltijd

Accommodatie

10-09-2016
11-09-2016
14-09-2016
14-09-2016
14-09-2016
17-09-2016
17-09-2016
17-09-2016
21-09-2016
21-09-2016
24-09-2016
24-09-2016
25-09-2016
28-09-2016
28-09-2016
28-09-2016
01-10-2016
01-10-2016
02-10-2016
05-10-2016
05-10-2016
08-10-2016
08-10-2016
09-10-2016
12-10-2016
12-10-2016
12-10-2016
19-10-2016
19-10-2016
22-10-2016
22-10-2016
23-10-2016
26-10-2016

Za
Zo
Woe
Woe
Woe
Za
Za
Za
Woe
Woe
Za
Za
Zo
Woe
Woe
Woe
Za
Za
Zo
Woe
Woe
Za
Za
Zo
Woe
Woe
Woe
Woe
Woe
Za
Za
Zo
Woe

Quick Up E1 – ODIO E1
Quick Up 1 – Oranje Wit 3
Merselo MW 1 – Quick Up MW1
Playing Girls – Quick Up recreanten 1
Quick Up recreanten 2 – Ona
SVOC’01 4 – Quick Up 1
Oranje Wit C2 – Quick Up C1
VIOS E1 – Quick Up E1
Quick Up MW1 – Miko’76 MW1
Quick Up recreanten 1 – SDDL
Quick Up C1 – Fortuna’74 C2
Quick Up E1 – De Horst E1
Quick Up 1 – VIOS 2
Klick’15 MW2 – Quick Up MW1
Quick Up recreanten 1 – ZKV
Ona – Quick Up recreanten 2
Nas C1 – Quick Up C1
SDDL E1 – Quick Up E1
DES 1 – Quick Up 1
Quick Up recreanten 1 – Playing Girls
Quick Up recreanten 2 – Ona
Quick Up C1 – VIOS C1
Quick Up E1 – Spes E1
Quick Up 1 – Spes 4
Quick Up MW1 – VIOS MW2
SDDL – Quick Up recreanten 1
NAS 2 – Quick Up recreanten 2
Oranje Wit MW1 – Quick Up MW1
Playing Girls – Quick Up recreanten 1
ODIO C1 – Quick Up C1
Heumen E1 – Quick Up E1
DOT 2 – Quick Up 1
Quick Up MW1 – Spes MW1

10:00
11:00
20:00
20:00
19:30
17:00
11:30
09:30
20:00
19:30
11:00
10:00
11:00
20:00
19:30
20:00
11:15
09:30
10:00
19:30
19:30
11:00
10:00
11:00
20:00
20:00
19:30
20:00
20:00
11:15
10:00
12:30
20:00

Veldzicht
Veldzicht
De Vloet
Niftrik
Veldzicht
De Heesakker
’t Klaverblad
Tovios
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
V.V. De Willy’s
Veldzicht
Overasselt
Den Alst
Onder d’n Plag
Soetendaal
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Veldzicht
Demen
Beuningen
’t Klaverblad
Niftrik
De Hove
Toppenberg
Hoge Zijden
Veldzicht
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Jeugdnieuws

Kangoeroe Klup
Afgelopen jaren ben ik één van de leidsters geweest van de Kangoeroe Klup. Dit heb ik vanaf 2008
met veel plezier gedaan maar het is tijd om het stokje door te geven aan nieuwe leiding.
De leiding zal voor aankomend seizoen zijn: Sjef Bardoel, Märiam Lucassen en Carmen Berkhout.

Op 27 september gaat de Kangoeroe Klup weer beginnen! Mocht je (klein-)kinderen kennen die dit
leuk lijkt, ze zijn altijd van harte welkom om keertje te komen kijken/meedoen.
Heb je vragen hierover of iemand wil keertje komen kijken/meedoen dan kun je contact opnemen
met Märiam: mmaj.lucassen@gmail.com
Groetjes Janet

E-jeugd
Onze eerste wedstrijd was tegen ODIO. Toen ging het wel goed maar hun ballen gingen er wel in en die van ons
niet. Op het begin ging het goed want toen stonden we met 3-0 voor, alleen daarna ging het heel slecht.
Want ze scoorden wel tien keer. De eindstand was 3-10. Het ging niet zo goed, omdat iedereen met hun hoofd
nog in de vakantie zat.
Sanne is komen trainen en Quinty doet voortaan ook mee met de wedstrijden en ze doet het heel goed voor de
eerste keer.
De tweede wedstrijd was tegen Vios. Het ging heel goed. We keken achter ons als we renden en verdedigden
goed. Afhangen ging ook heel goed (hadden we geoefend met Noor). Iedereen rende knoep hard. We deden ook
verre ballen. Daar hebben we een “geheim”woord voor verzonnen en dat is “ver”. We hebben de hele wedstrijd
voor gestaan. De eindstand was 6-1 !!!!!
We kregen veel ongelukken. Twee kinderen kregen een bal tegen hun hoofd, één werd geduwd. We missen Kyra
wel maar we wennen er wel aan. We hebben twee nieuwe trainers Noor en Jetske ze zijn heel leuk en aardig en
Monique traint ons nog steeds en Richard geeft ons conditie training en dat is ook heel leuk.
We hebben ook nog waterspelletjes met de trainingen gedaan, het was
ook zo heet! Dat vonden we SUPER leuk. We waren HEEEEEEEEEL nat !!!!
Groetje Femke en Renske.
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Jeugdnieuws

C-jeugd
Aanvoersters C-jeugd:
Hoi,

Wij zijn Sanne en Mayke en wij zijn de aanvoerders van de C-jeugd van Quick-up.
Wij hopen dat het een gezellig en sportief seizoen wordt. We zitten met z’n zessen in een poule
en hopen dat we minstens 5de worden. Mayke is het hele buiten seizoen aanvoerster en binnen
doet Sanne het. Maar als bijvoorbeeld Mayke er niet is, dan valt Sanne in en dat is ook andersom.

Sanne zegt: “Ik vind het leuk om aanvoerster te zijn samen met Mayke. Ik vind als je aanvoerster
bent, dat je het team dan een beetje leidt richting de goede kant. “ Mayke zegt:” Ik ben blij dat ik
de aanvoerster mag zijn, want ik vind het heel erg leuk om mensen te helpen. Ik vind het ook
gezellig dat ik het samen met Sanne mag doen. Sanne en ik hebben ook heel erg veel gedaan,
samen, om wat leerzame dingen in het spel te brengen.”
Wij, als team, zijn dit jaar met 10 en dat is best gezellig. We kunnen dit jaar heel erg goed met
elkaar spelen en ook omgaan. Dit was ons stukje en wij leren hier ook van.
Groeten Sanne en Mayke

V.l.n.r. Ivonne, Pleuni, Sofie, Lena, Laura, Daniella
Anne-Marie, Mayke, Sanne, Danielle, Lynn
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Seniorennieuws

Quick Up 1 in actie !
Wist je dat..




Debby bij ons in het team is gekomen!

Sofie met ons aan het meetrainen is en al een paar wedstrijden super heeft meegespeeld!
Wij afgelopen zondag met de wedstrijd compleet waren en er ook nog aan hebben gedacht
om een teamfoto te maken!
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Seniorennieuws

Midweek in het jubeljaar
De midweek is opgericht in het seizoen 2003-2004. Dat betekent dat het komende jaar is uitgeroepen tot ons
jubeljaar. Hoe dat eruit gaat zien, is nog niet bekend. In ieder geval gaan we op 8 juni naar Eindhoven om ons
jubileum samen met Guus Meeuwis te vieren. De eerste wedstrijd van dit seizoen is gestart met winst! Een mooier
begin kunnen we ons dus niet wensen. De resultaten van het beachvolleybaltoernooi waren teleurstellend. Helaas
alles verloren, maar met een hele goede opkomst in ons team een supergezellige dag gehad. Het komende seizoen
wordt ons team versterkt met Hanneke, na haar bevalling. Kortom, het belooft een mooi seizoen te worden.

Vakantieverslag Recreanten 1
Ja,ja het nieuw seizoen is weer begonnen maar daar hebben we nog niet zo veel over te vertellen.
Maar de groepsapp heeft de hele vakantie werk gehad. Eerst werd er geprobeerd om een team samen
te krijgen om mee te doen aan het levend voetbal bij de Copa del Agatha. De berichtjes vlogen heen
en weer over de app. Maar uiteindelijk lukte het niet. Teveel dames op vakantie. En toen was onze
Coach Anita jarig. Ze kreeg de nodige felicitaties uit haar team. Natuurlijk vlogen de vakantiekiekjes de
afgelopen zomervakantie over de app. Natascha in Duitsland, Marieke in België, Jet in Turkije, Angelie
uitwaaien op Texel. Karin met haar dochtertje op een tropisch eiland in de achtertuin. Anja scheurend
op een scooter door Vlissingen. Saskia bij haar Frans in het mooie Oeffelt, Anita met de Cabrio op
vakantie en Jessica had het kei leuk in Duitsland bij vrienden. Zo bleef de groepsapp de afgelopen
zomer in beweging. En toen kwam Anita met de verlossende app: we mochten de wei weer in , en wel
op 7 september. Sommige vakantievierders waren nog niet aanwezig,
maar de meeste dames vonden het weer prettig om te starten.
Inmiddels is de eerste wedstrijd geweest tegen Playing girls.
Helaas verloren! Het team moet nog wat op gang komen.
Maar dat komt wel goed!!
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Seniorennieuws
Recreanten 2

In herinnering
Wie had dat kunnen denken dat we de eerste training al zonder Joke en Marga
zouden beginnen?
Nog maar 2 maanden geleden wensten we elkaar nog een fijne vakantie en zeiden
we “tot 17 augustus” niet wetende dat Joke en Marga er beiden niet meer zouden zijn.
Het is voor ons “onbegrijpelijk”.
Om gezamenlijk stil te staan bij onze overleden recreanten korfbalsters zijn we met het
recreantenteam op 17 augustus naar de grot in Katwijk gegaan om symbolisch voor hen
kaarsen aan te steken naar een eeuwenoud ritueel.
Om in gedachten bij hen te zijn en hen te herdenken.
Het overlijden van Joke kwam onverwacht snel. We zagen natuurlijk allemaal dat het steeds
slechter met haar ging en hebben haar hele ziekteproces meegemaakt: van het moeilijke
lopen naar een wandelstok, daarna 2 krukken, algauw kwam de rollater, gevolgd door een
gewone rolstoel met uiteindelijk de elektrische rolstoel. Ondanks dat Joke zich bijna niet
meer kon verplaatsen kwam ze toch trouw elke week naar de wedstrijden en naar de koffie.
Zelfs bij de laatste wedstrijd (die we helaas verloren) kwam ze ons nog aanmoedigen. In de twaalf jaar dat ze lid
was van ons team hebben wij haar leren kennen als een warm en belangstellend persoon die ondanks haar ziekte
positief en sprankelend bleef. Wij gaan haar ontzettend missen.
Ook van Marga wisten we dat ze ernstig ziek was , maar we hadden hoop dat Marga nog wat
goede tijd zou krijgen om te genieten van haar familie, kinderen en kleinkinderen want haar
familie vormde het middelpunt van haar bestaan. Maar ook korfbal stond bij Marga ver
bovenaan en wat fijn dat we die zondag na haar verjaardag nog bij haar op de koffie zijn
geweest. Haar veel te snelle afscheid doet ons allemaal veel pijn. Tegelijkertijd kijken we terug
op een lange ( 55 jaar) en gezellige periode korfballen met haar, die wij nooit zullen vergeten.
Het zal wel stil worden in het kleedhok en wie moet er nu achteruit doelen?
We gaan nog lang over haar praten.

Ook hebben we een kaars laten branden om Ans de Vos te herdenken waar we 10 jaar geleden afscheid van
hebben moeten nemen en een kaars om Bertine te herdenken die 2 jaar geleden is overleden en waar we nog
regelmatig over praten.

Wat hebben we mooie herinneringen aan deze 4 meiden die ons hebben verlaten. Wij zijn dankbaar voor alle
leuke momenten die wij met elkaar hebben gedeeld en zullen de vele anekdotes die wij met hen hebben
meegemaakt in de toekomst blijven ophalen. Hun overlijden brengt veel verdriet met zich mee en laat vragen
onbeantwoord. Vragen waarop wij de antwoorden nooit zullen krijgen!

Recreanten 2
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Sponsorcommissie
Samen met de start van het korfbalseizoen, start onze jaarlijkse taak om de nieuwsbriefadverteerders 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.

Denken jullie nog aan de waardebon van Deco Home Peeters te
Cuijk? Heb je een schilderklus, meld je dan bij Pauline. Je krijgt dan
een waardebon ter waarde van € 25,- en het bedrag komt ten
goede van Quick-Up.

Verder zijn we blij om te mogen vertellen dat we een nieuwe sponsor hebben: Lamers & Visser
uit St. Agatha. Dit is een ingenieursbureau, gespecialiseerd in bouwmanagement en
bouwtechnieken. Welkom! In onze volgende nieuwsbrief zullen we deze nieuwe sponsor in de
spotlight zetten.
Tot de volgende keer.

Groeten,

Pauline en Carola
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Bestuur mededelingen
Wijziging mailadres Quick-Up
Met ingang van 3 oktober verandert het mailadres van Quick-Up! Het wordt nu quickup.sintagatha@knkv.net
ipv quickup.sintagatha@knkv.nl . Er zijn per 1 juli 2016 geen wijzigingen in de spelregels, maar de KNKV heeft
wel enkele aandachtspunten voor spelregels onder de aandacht gebracht.

Activiteiten
Jaarvergadering
Op Woensdag 2 november vindt de jaarvergadering plaats in De Agaat om 20.00uur. De uitnodiging hiervoor
volgt later. We hopen zoveel mogelijk (ere) leden te mogen verwelkomen.
Flessenactie Quick-Up komt er weer aan!!
Na onze prachtige (na)zomer heeft u vast nog veel lege (frisdrank)flessen in
huis.
Brengt u deze nog niet weg, maar bewaar deze!!
De jeugd van Quick-Up komt zaterdag 29 oktober in Sint Agatha bij u aan de
deur langs om alle flessen op te halen. U kunt alle soorten en maten flessen
inleveren (bv. plastic frisdrankflessen, glazen bierflesjes). De enige voorwaarden
zijn dat er statiegeld op zit en dat ze inleverbaar zijn in Nederland.

Quickup

Mocht u niet in Sint Agatha wonen, dan bestaat ook voor u natuurlijk de mogelijkheid uw gespaarde flessen in te
leveren op zaterdag 29 oktober bij de MFA.
Met de opbrengst van deze actie worden activiteiten voor de jeugd van Quick-Up georganiseerd.
DUS: BEWAAR UW (PLASTIC) STATIEGELDFLESSEN VOOR DE JEUGD VAN QUICK-UP TOT 29 OKTOBER!
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Bestuur mededelingen
Aandachtspunten spelregels
Verbod om de nemer van een SH te hinderen
spelhervatting = SH
Als na het fluitsignaal voor het nemen van de SH de tegenstander van de
vrije worp = VW
nemer binnen armlengte en vóór de nemer van de SH staat is hij in
strafworp = SW
overtreding. Wordt de overtreding gemaakt door een verdediger, dan wordt
deze bestraft met een VW. Wordt de overtreding gemaakt door een aanvaller, dan wordt deze
bestraft met weer een SH.
Gevolg van een zware overtreding door een verdediger
Uitgangspunt is dat een zware overtreding altijd een VW tot gevolg heeft; de tekst van § 3.10a is
duidelijk: “een vrije worp wordt toegekend”, een verplichting dus. Het komt echter vaak voor dat
scheidsrechters toch door laten spelen vanwege de voordeelregel. Dat is onjuist. Toelichting nr 2
Mag je een voet verplaatsen bij het nemen van een SH, VW of SW? Dat is toegestaan. Wel loopt de
aanvaller het risico dat de verdediging inloopt zodra de nemer van de vrije worp een duidelijk
zichtbare beweging met de bal, een arm of een been maakt.
Kun je bij een herhaalde overtreding van een verdediger een SW toekennen?
De scheidsrechter kan een strafworp toekennen bij herhaaldelijk gepleegde lichte of zware
overtredingen door dezelfde verdediger, waardoor de aanvaller wordt belemmerd scoringskansen te
verwerven.
‘Partij’ of ‘vang’ roepen door een aanvaller
Als een aanvaller zoiets roept zullen de verdedigers hun taak opgeven en komen aanvallers vrij te
staan. Dat kan leiden tot een doelpunt en dat is onrechtvaardig. Het is echter formeel geen
overtreding en valt in de categorie ‘onbillijke bevoordeling’.
Als de scheidsrechter ziet dat verdedigers na deze
misleiding hun verdedigende taak gaan opgeven
fluit hij af, geeft zo nodig bij herhaling geel en laat
Uitbreiding horeca team MFA De Agaat!
het spel hervatten met de situatie zoals die bij het
In de sportweekenden zijn Quick-Up en VCA
fluitsignaal bestond.
verantwoordelijk voor de bezetting van de horeca in
De Agaat. Momenteel zijn er te weinig mensen die
bardiensten willen draaien in het weekend. Dat
betekent dat de belasting voor het huidige team te
zwaar wordt. Dit is niet wenselijk.
Bij deze doen wij een dringend verzoek aan onze
(ere)leden, familieleden van onze leden, vrijwilligers,
dorpsgenoten en iedereen die dit bericht leest, om
zich aan te melden om af en toe mee te draaien met
bardiensten in het weekeinde. De tijden kunt u zelf
aangeven en het is altijd in overleg.

Neemt u contact op met een bestuurslid indien u
interesse heeft. U kunt ook een mail sturen naar
quickup.sintagatha@knkv.net
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Algemene gegevens

Sponsoren Quick-Up

Autobedrijf Jos Bongers
Autoschadebedrijf Van Eeden
Autoservice VDB
Café de S-Bocht
C & C Administratieve en Fiscale Dienstverlening
Deco Home
Van Elst Containerverhuur
Excel Music Instruments
Gerard Smits Grondwerken
Heldro IJs
Hans Lemmens
Job Housing
Linders Administratie en Advies
Lamers & Visser
Plugro sport and fashion
De Prinsensteek
Van Rossum Kozijntechniek
Schrijen Peeters Natuursteen
‘t Smulhuukske
Spar, Oeffelt
Thoonen, ramen deuren serres
Werkpool Flex

Contactgegevens
Korfbalvereniging Quick-Up
Sportpark Veldzicht
Liesmortel 46
5435 XJ Sint Agatha
www.quickupagatha .nl
quickup.sintagatha@knkv.nl
Rabobank NL96RABO 0110515277

Secretariaat: Janet de Boer-Lamers
Liesmortel 11e
5435 XH Sint Agatha
Redactie:

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

