
 

 

Nieuwsbrief Quick-Up Maart 2016 

Jaargang 5, nummer 3 

Inhoud 

Woordje bestuur      1 

Competitieprogramma      2 

Jeugdnieuws        3 

Jeugdnieuws       4 

Jeugdnieuws       5 

Jeugdnieuws       6 

Seniorennieuws                   7 

Midweeknieuws      8 

Korfbalnieuws       9 

Sponsornieuws     10 

Bestuursmededelingen    11 

Bestuursmededelingen    12 

Algemene gegevens          13 

 
             

 

Woordje bestuur 

Copy voor de volgende 

nieuwsbrief graag  

aanleveren vóór 

20 juni 2016 

 

Let op nieuwe redactie, 

nieuw emailadres: 

quickup.nieuwsbrief@gmail.com 

Wat gaat dit seizoen toch snel! De winter hebben we (hopelijk) achter de rug. De 

lente is begonnen… buiten is het weer langer licht, het zonnetje schijnt en de 

lucht is blauw. Heerlijk… iedereen lijkt weer te ontwaken uit de winterslaap: we 

gaan weer buiten sporten, weer lekker klussen, we gaan er weer op uit en de 

eventuele plannen voor de zomervakantie worden weer gemaakt. 

 

Dat betekent ook dat de zaalcompetitie weer gespeeld is. Ieder team heeft lekker 

kunnen spelen. Mooi om te zien is dat de teams elkaar helpen waar nodig is;  

helaas is dat nogal eens nodig. Bij de senioren en de midweek zie je hier een 

mooie wisselwerking voor wat betreft het invallen. Ook de coach van de  

senioren, Hanneke, is van alle markten thuis en draagt overal haar steentje bij. 

Zowel als coach, speelster als scheids hebben we haar gezien, complimenten 

Hanneke!  

Binnenkort gaat  de 2e helft veldcompetitie weer van start. De thuiswedstrijden 

worden dan weer door alle teams gezellig op ons eigen sportpark gespeeld. Dat 

nodigt zeker uit om te komen kijken!  

 

De 2 jeugdteams spelen op de zaterdag om 10.00 uur en om 11.00uur. De  

senioren spelen hun thuiswedstrijden op zondag om 11.00uur en de midweek en 

recreanten spelen hun wedstrijden op woensdagavond om 19.30 en 20.00uur. 

Het is erg fijn als er supporters langs het veld staan. Dit werkt motiverend voor de 

speelsters en het is ook altijd mooi om te zien hoe dit ook kan leiden tot goede 

contacten onderling. Wel vinden wij het belangrijk dat de supporters weten hoe 

ze zich als  goed supporter behoren te gedragen. Zeker voor de jeugd is het  

belangrijk dat de aanmoedigingen alleen een positief effect hebben op het spel 

en het plezier van het kind. Verderop komen we hier nog op terug.  

 

Ieder jaar doen we met Sjors Sportief mee en dit jaar hadden we een record aan 

aanmeldingen, hartstikke leuk! Er hebben zich ook al nieuwe leden aangemeld.  

 

De paasdagen staan voor de deur, de jaarlijkse paaseitjes/ijsactie is momenteel 

volop gaande. Wederom is een groot aantal vrijwilligers hiermee druk, iedereen 

hartelijk dank voor jullie inzet! 

 

We wensen iedereen fijne paasdagen en veel leesplezier. Veel succes bij de 2e 

helft van de veldcompetitie.  
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Competitieschema 

Het buitenseizoen staat weer op het punt van beginnen en wat is er nou leuker dan in de zon een  lekker  

wedstrijdje korfbal te kijken? Alle teams worden ontzettend gemotiveerd door aanwezig publiek en  

aanmoedigingen, dus aarzel niet! Daarom hier het competitieschema: 

Quick Up E1 

2 april Diosa E1—Quick Up E1  10.30 uur 

9 april Quick Up E1—Fortuna ‘74 E1 10.00 uur 

16 april SDDL E1—Quick Up E1  09.30 uur 

23 april Quick Up E1—Miko ‘76 E1 10.00 uur 

7 mei Odio E1—Quick Up E1  10.15 uur 

28 mei Quick Up E1—Vios E2  10.00 uur 

Quick Up C1 

2 april Diosa C1—Quick Up C1  13.00 uur 

16 april Odio C2—Quick Up C1  10.00 uur 

23 april Quick Up C1—Vios C2  11.00 uur 

7 mei JES C1—Quick Up C1  12.15 uur 

28 mei Quick Up C1—Prinses Irene C3 11.00 uur 

Senioren 1 

10 april Quick Up 1—Oostrum 1 11.00 uur 

17 april SDDL 1—Quick Up 1  10.30 uur 

24 april Quick Up 1—Spes (M) 4  11.00 uur 

8 mei De Horst 3—Quick Up 1  11.30 uur 

22 mei Quick Up 1—De Peelkorf 3 11.00 uur 

SVOC ‘01 3—Quick Up 1  datum onbekend 

Midweek 1  

6 april Oranje Wit (L)—Quick Up 20.00 uur 

13 april Quick Up —Spes  20.00 uur 

20 april SVOC’01—Quick Up  20.00 uur 

11 mei Quick Up —De Peelkorf  20.00 uur 

18 mei Quick Up—Klick’15  20.00 uur 

28 mei Oxalis—Quick Up   20.30 uur 

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark Veldzicht, Sint Agatha. Voor meer informatie over de  

sportparken van de uitwedstrijden verwijzen we jullie naar de website van de KNKV.  

Recreanten 1 Recreanten 2 

13 april Fortuna—Quick Up 1  20.00 uur 

20 april SDDL—Quick Up 1  20.00 uur 

11 mei Quick Up 1—NAS  19.30 uur 

18 mei ZKV—Quick Up 1  20.00 uur 

25 mei Quick Up 1—PL Girls  19.30 uur 

1 juni   Quick Up 1—Klimop  19.30 uur 

 

 

30 maart Quick Up 2—Ona  19.30 uur 

6 april Wako—Quick Up 2  20.00 uur 

11 mei Ona—Quick Up 2  20.00 uur 

18 mei Quick Up 2—Wako  19.30 uur
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Slap beginnen, sterk terugkomen 

In de binnen competitie hebben de meiden van de E veel wedstrijden gespeeld. Na de winst bij het toernooi in Erp 

waren de verwachtingen hoog bij de meiden, we speelden binnen namelijk tegen dezelfde tegenstanders als buiten 

dus we kenden ze allemaal al een beetje. De eerste paar wedstrijden werden dan ook gewonnen, niet altijd even 

eenvoudig maar de ballen vielen er gelukkig in. Van Diosa werd verloren, maar het was een gekke wedstrijd. De 

scheidsrechter was vergeten dat ze moest fluiten, gelukkig heeft Kyra ook een scheidsrechtersdiploma en lag er een 

fluitje in de kantine en kon er toch gespeeld worden. Dat was even wennen voor de meiden en het wilde niet  

lukken maar een kleine nederlaag van 1-2 kan gebeuren. Van Spes werd helaas dik verloren, in een kleine en gladde 

zaal  met rieten korven kwamen niet aan een leuk spel toe. Ook de haarlak onder de schoenen tegen het glijden 

mocht niet baten. Daarna speelden we uit tegen Balgoij, 3-0 achter bij de rust. De meiden van Diosa waren een 

stukkie kleiner dan wij en er werd iets te makkelijk gedacht, na een pep talk van de coaches gingen de meiden er de 

tweede helft vol voor, en dat had resultaat: Geen doelpunt meer doorgelaten 4 gemaakt! Dus we namen de punten 

toch mee naar Sint Agatha. Tegen Odio en Fortuna gebeurde vervolgens hetzelfde, 0-4 en 0-3 achter gestaan en 

toch nog gelijkgespeeld en gewonnen. Echt super gewerkt van de meiden, ze groeien nog steeds elke week!  

De uitwijkballen vliegen erin en de tegenstander wordt al vaak overgenomen, dat is echt super om te zien. 

We zijn in de binnencompetitie knap derde geworden en gaan er buiten weer lekker tegenaan! Gelukkig zit Spes er 

niet meer bij, dus wie weet kunnen we voor die eerste plek gaan! 

Valt hij of valt hij niet? 

Uiterste poging om de bal te 

vangen 
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Ouders langs de Lijn 
 

Wij van Quick Up vinden het heel fijn dat ouders betrokken zijn en interesse tonen voor onze jeugdspelers, hoe 

meer publiek hoe beter!?! 

Om ervoor te zorgen dat het op en rond de velden allemaal prettig verloopt, hebben we hieronder wat informatie 

voor u betreffende het omgaan met de korfballende jeugd. 

Ouders langs de lijn, fijn dat ze er zijn, maar... 

 

 Wees enthousiast, stimuleer uw dochter en de medespeelsters; 

 Laat het coachen over aan de trainer/begeleider, er is maar 1 coach! 

 Blijf altijd positief, juist bij verlies; word niet boos, de volgende keer beter; 

 De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoei u niet met zijn beslissingen; 

 Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg; 

 Uw plek om aan te moedigen is buiten het veld. Is er een tribune aanwezig, dan is deze plek voor u bedoeld; 

 Het geven van versnaperingen na een wedstrijd aan andere kinderen dan de uwe kan soms lastig zijn i.v.m. 

allergieën of slecht eten. Probeer dit te voorkomen, hoe goed dit ook is bedoeld; 

 Mocht u het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter of trainer, doe dan navraag na 

 de wedstrijd. 

 

OUDERS LANGS DE LIJN, FIJN DAT JULLIE ER ZIJN!! 
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Jeugdnieuws 

C jeugd 

 Het is altijd weer schakelen van buiten naar binnen. Fijn is dat we nu iedere week gewoon kunnen 

trainen , of het nu regent of niet. Er is ook geen wind waar je last van kan hebben bij schieten en 

gooien. Daarnaast heb je in de zaal lijnen staan die fijn zijn te gebruiken bij ren en/of  

schietoefeningen. Wat wel wennen is, is dat we wat minder ruimte hebben. Maar daar word je  

creatief van. Zo zijn we meer gaan werken met circuit vormen. Uiteindelijk gaat het erom dat je het 

getrainde kunt toepassen in de wedstrijden. En dat zagen we duidelijk terug. Zo hebben alle dames 

het overnemen opgepikt en hebben we wat nieuwe tactieken geleerd. Sommige tactieken zijn met 4 

dames, maar vooral fijn zijn (en zien we veel terug) de tactieken met z’n tweeën. En ook het tempo 

ging steeds meer omhoog.  Hierdoor creëerden we vele kansen, maar helaas gingen ze er niet altijd 

in. Regelmatig keken we voldaan terug op de wedstrijd, ondanks dat we b.v. toch verloren hadden.  

We blijven positief en laten ons niet beïnvloeden door de eindstand. Als de dames en wij maar terug 

kijken op een, voor ons, goede wedstrijd. Want dat geeft het gevoel dat je het kunt. Ik weet zeker dat 

we hier buiten weer veel profijt van gaan hebben.  

 

          Groeten van Daniëlla en Ivonne  

De dames in het zwart, ‘’uit’’ tegen Vios. 
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Jeugdnieuws 

Op 9 maart zijn jeugdtrainsters Monique, Ivonne en Kyra naar een clinic geweest bij de Korfrakkers in Erp.  

Deze clinic werd gegeven door twee jongens die spelen bij PKC en samen een concept hebben opgezet wat  

Spelenderwijs Verbeteren heet. Tijdens deze clinic hebben de trainsters eerst in de zaal kennis gemaakt met  

verschillende oefeningen en werden ze gestimuleerd om na te denken hoe je elke oefening kan aanpassen naar je 

eigen team. Het waren interessante leuke oefeningen en je merkte meteen dat er goed nagedacht en meegedacht 

werd. Na de clinic in de zaal was er een presentatie waar het concept verder uitgelegd werd. De visie van deze  

jongens is vooral dat je de kinderen beter dingen kan laten ervaren dan het te vertellen. Kinderen moeten zelf de 

link gaan leggen dat iets op een bepaalde manier niet lukt en ze het dus op een andere manier moeten oplossen. 

Maar ook dingen uit de training toepassen in de wedstrijden is iets wat heel moeilijk is. Door alles in spelvorm aan 

te bieden en ze vooral te laten ervaren zullen de kinderen sneller de link tussen training en wedstrijd leggen. Met 

nieuwe oefeningen en inzichten verlieten we Erp weer. De eerste buitentraining zag je meteen verschil, er werd 

veel meer materiaal gebruikt en zowel de E als de C waren veel drukker bezig dan voorheen.  

Al met al dus zeker een inspirerende avond! 

 

Clinic Spelenderwijs Verbeteren 



 

 

Pagina 7 Jaargang 5— nummer 3, maart 

Seniorennieuws 

Senioren 

 
In de vorige nieuwsbrief hadden we babynieuws dat Thijs was geboren. Inmiddels hebben we de nieuwe aanwinst 
van Roos en Niels bewonderd en we hebben hem flink mogen knuffelen. We wilden Thijs graag als nieuwe  
supporter, vandaar dat we als cadeautje een uniek Quick-Up shirtje voor Thijs hadden: 
 

Trouwe supporters Roos en Thijs, met Thijs aan de zijlijn  

hebben we gewonnen! 

Verder zijn we de binnen competitie goed  
doorgekomen. We hebben veel vooruitgang geboekt, 
maar hebben het nog te vaak in de tweede helft  
afgegeven. Nu mogen we weer lekker de wei in, zoals 
Wilma zou zeggen en gaan we er nog even tegenaan, 
zodat we nu misschien toch eindelijk kampioen gaan 
worden, of niet dames?! Buiten hebben we al een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen de Korfrakkers. Wij 
kwamen daar aan in een kantine die nog op z’n kop 
stond, want de Korfrakkers 1 waren de dag ervoor 
kampioen geworden in Eindhoven, waar ook een  
aantal uit ons team nog zijn gaan kijken. Helaas  
hebben wij deze wedstrijd verloren, maar het was wel 
weer leerzaam en een fijne eerste wedstrijd buiten. 

Laatste wedstrijd tegen kampioen Fortuna 

Bedankje 

Ook dit binnenseizoen hebben wij weer  

mogen rekenen op veel hulp van andere 

teams. Zo heeft Verena van de C enkele keren 

ingevallen. De midweekers waren weer goed 

vertegenwoordigd en zelfs coach Hanneke 

heeft enkele keren het veld betreden, heel erg 

bedankt allemaal!  
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Binnenseizoen Midweek 

Tegelijk met het openingsseizoen van de carnaval, de 11e van de 11e hadden we onze eerste wedstrijd in 

 de sporthal van Nieuw Bergen, tussen de carnavalsvierders. Sommigen van ons kwamen al helemaal in  

de stemming en gingen zelfs inspelen samen met onze tegenstanders van Vios. Gelukkig had dit geen negatieve 

invloed op de eindstand en wonnen we met 8-11. Een week later vond het volgende hoogtepunt plaats: 

de hereniging met Harry, in de soos van het Merlet. We wonnen deze wedstrijd met 11-6 en na afloop kregen we 

lekkere chips van Harry. 25 november speelden we tegen Oranje-Wit. Voor deze wedstrijd hadden we een oud 

collega van Carola ‘van stal’ gehaald en dat was een goede zet! De wedstrijd verliep helaas moeizaam, veel kansen 

gingen er niet in. Achteraf bleek zelfs dat de korf te hoog stond, tja dat verklaarde natuurlijk onze gemiste kansen 

en de eindstand van 3-3. Op 2 december speelden we tegen de Peelkorf. We zijn zeker niet van de mat gespeeld, 

maar het was een pittige wedstrijd in hoog tempo (7-11 verloren). 9 December tegen Spes met Tiny deze keer als 

scheids. Hanneke speelde ook deze keer weer met ons mee. Daar zijn we heel blij mee. Ze maakte een heel mooi 

afstandsschot. We verloren met 8-10. De volgende wedstrijd tegen Miko wonnen we net met 6-7, lekker  

spannend. 13 Januari weer tegen Vios en ook deze keer was de winst voor ons (9-8). 20 januari uit tegen Klick,  

we gingen gelijk op en wonnen nipt met 5-6. 27 Januari tegen Oranje-wit. Na de rust was het 6-4 en dachten we 

als we dit maar redden! Totdat de  doelpunten er als een speer in vlogen en we uiteindelijk wonnen met 15-6.  

Tegen Miko wonnen we wederom met 15-6 en van Spes wonnen we met 7-11, nadat we achter stonden met 7-5. 

Heel goed gedaan, vonden we zelf. De laatste wedstrijd tegen de Peelkorf hebben wij verloren en zij werden  

kampioen. Einduitslag is bij de redactie op te vragen….!  

Babynieuws 

Ook binnen hebben we weer een leuk seizoen gehad, maar 

we spelen al geruime tijd zonder Marlon. Zij was namelijk in 

blijde verwachting. Op 29 januari is Sef geboren, wij wensen 

Marlon, René en Jelle veel geluk met hun zoontje en kleine 

broertje! 
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Korfbalnieuws 

NK Dames Korfbal 

Op Zaterdag 12 maart zijn we met het C-team naar het NK voor de B en C jeugd geweest in Venray. We hebben 

daar twee wedstrijden gezien. De kruisfinale tussen Swift B1 en Rosolo B1. 

En de finale tussen Altior C1 en Rosolo C1. Je zag duidelijk verschil tussen 

deze wedstrijden. Het tempo bij de B lag echt stukken hoger.  

Die wedstrijd was alleen iets minder spannend en eindigde in het voordeel 

van Rosolo B1 (Eindstand 6-12). Hierdoor plaatsten zij zich voor de finale 

tegen Stormvogels B1. Daarna gingen we naar de finale van de C1 kijken. 

Inmiddels bleek dat niet iedereen het interessant vond, dus een aantal  

meiden ging hun eigen gang. Het tempo lag bij deze wedstrijd ook een stuk 

lager en er kwamen wat minder acties. Vooral bij Altior, omdat 

Rosolo goed verdedigde. Deze wedstrijd bleef lang spannend. Pas 

in de tweede helft trok Rosolo de winst echt naar zich toe . 

(Eindstand 2-5). Nadat we gekeken hadden hoe Rosolo C1 hun 

kampioenschap vierden, gingen we weer met de auto’s naar huis. 

De Korfrakkers kampioen! 

Op 19 maart zijn we met een aantal dames van Quick Up naar de Dameszaalfinale in 

Eindhoven geweest.  De Hoofdklasse A-jeugd en de Topklasse streden tegen elkaar 

om de nationale titel in het Dameskorfbal.  

De finale van de Hoofdklasse A-jeugd werd gespeeld tussen de Korfrakkers A1 en  

Rosolo A1. De Korfrakkers namen de leiding, maar Rosolo kwam hierna terug van 

een 3-0 achterstand. Vóór de rust nam Rosolo zelfs de leiding in de wedstrijd! De  

wedstrijd eindigde in een gelijke stand; 14-14. Er kwam een verlenging van 2 x 5  

minuten. Twee minuten vóór tijd maakte Rosolo het winnende doelpunt. Hierbij 

won Rosolo A1 de zaaltitel bij de Dames Hoofdklasse A-jeugd door 15-16  

overwinning. 

De finalisten van de topklasse waren De Korfrakkers en Be Quick. De Korfrakkers  

pakte al vroeg de leiding in de wedstrijd. Het team had al snel een voorsprong van 

drie doelpunten te pakken. Met een stand van 9-6 gingen zij de rust in. De tweede 

helft gaf geen ander spelbeeld. De Korfrakkers behielden hun voorsprong en  

werden de kampioen met een einstand van 17-11. 

De A-jeugd van Rosolo kampioen! 
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In deze editie willen we extra aandacht besteden aan het bedrijf C&C Administratieve en Fiscale  

Dienstverlening. Deze onderneming wordt gedreven door Harrie Cuppen – bij velen van ons bekend – en 

zijn compagnon Judith Cornelissen. Zij zijn gevestigd in Uden en nemen ondernemers op het gebied van 

hun ‘administratie’ alles uit handen. Maar ze doen meer, want ook voor de fiscale en juridische  

vraagstukken weten zij u uitstekend te adviseren. Tevens verzorgen ze ook loonadministraties. Voor u als 

particulier kunnen ze u helpen met uw privé aangiften inkomstenbelasting. Bent u geïnteresseerd of 

nieuwsgierig geworden, neem dan snel een kijkje op hun website www.ccadministratie.nl of neem  

telefonisch contact met hen op 0413-379436. 

Groeten, Pauline en Carola 

Sponsorcommissie 

De afgelopen maanden is voor ons als sponsorcommissie een rustige periode 

geweest. Toch hebben we wat te vermelden, we hebben namelijk van 2  

sponsoren helaas afscheid genomen. Beiden omdat ze hun  

ondernemersactiviteiten gestaakt hebben. Dit betreffen Twins Woondecoratie 

uit Cuijk en van Zuijdam uit Katwijk. We willen beide sponsoren hartelijk danken 

voor hun steun aan onze korfbalvereniging en wensen hen veel succes met hun  

nieuwe uitdagingen. En gelukkig hoeven we Marcel’s sportieve steun niet te  

missen want we zien hem regelmatig als supporter langs de zijlijn.  

Sponsor in de spotlight 

http://www.ccadministratie.nl
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Trainingspak 

Het trainingspak is voor een ieder vrijwillig te bestellen. Het blijft dan ook eigendom van de  

speelster of persoon die deze bestelt.  2 x Per jaar bestaat de mogelijkheid om een trainingspak bij 

te bestellen. De leden krijgen hierover via de mail bericht. Quick-Up heeft geen pakken op  

voorraad.  

Maten:  

140 t/m 164  € 35.00 

S t/m XXL   € 45.00 

Zowel de jas als de broek zijn los te bestellen en dus ook apart per maat: dat wil dus zeggen dat u een pak kunt 

bestellen met een jas en een broek in een andere maat.   

Kleding Quick Up 

Wedstrijd tenue: 

Shirt:  Oranje 

Rokje:  Wit 

Sokken: Oranje 

Schoeisel: voetbalschoenen/

gymschoenen 

Ieder team heeft zijn eigen shirts en elke speelster krijgt 

een rokje op maat en nummer in bruikleen van  

de vereniging. Deze zijn en blijven beiden eigendom van de 

vereniging.  Bij kwijtraken/beschadiging van het rokje  

worden de kosten in rekening gebracht bij de speelster. 

De shirts en rokjes worden collectief gewassen door het 

team.  

Om iedereen weer op de hoogte te brengen van de kledingafspraken die er zijn binnen onze  vereniging, vindt u 

hieronder de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn.     

Sokken 

De oranje sokken met Quick-Up logo zijn een verplicht onderdeel van  

het wedstrijdtenue. Deze behoren bij aanvang van het lidmaatschap  aangeschaft te  

worden door de speelster zelf en blijven ook eigendom van de speelster. Kosten € 6 per 

paar. Hierin heb je keuze in junior en senior. in sommige shirtstassen zitten nog sokken 

van ex-speelsters, deze zijn uiteraard gewoon te gebruiken. 

Schoeisel 

Zowel voor de voetbalschoenen voor op het veld als de gymschoenen voor in de zaal moet 

zelf gezorgd worden. Zorg wel voor het juiste schoeisel op de juiste ondergrond. Op het 

veld wordt hoofdzakelijk op grasvelden gespeeld, maar ook steeds meer verenigingen zijn 

in het bezit van een kunstgrasveld.  

Ruilen 
Mochten er leden zijn die een trainingspak of sokken over hebben, dan kan dit via de nieuwsbrief aangeboden  
worden. U stuurt dan een mail naar: quickup.nieuwsbrief@gmail.com 
Het is ook mogelijk om voetbalschoenen te ruilen, met name kindermaten.  

Mocht u iets nodig hebben of schoenen willen ruilen, stuur dan een mail naar quickup.sintagatha@knkv.nl.  
Wij proberen u dan zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

mailto:quickup.sintagatha@knkv.nl
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Vanaf de zaalcompetitie is stapsgewijs het DWF geïntroduceerd in het breedtekorfbal. De senioren zijn gestart met 

de zaalcompetitie, vanaf 1 februari is de C ook overgestapt en de E gaat nu vanaf buiten definitief over naar het 

DWF. Na een korte periode van wennen, is het een prachtig makkelijk systeem. 

 

Hilde Bosma heeft voor Quick-Up het project m.b.t. de implementatie van het DWF begeleid. Wij zijn er hartstikke 

trots op dat wij als één van de eerste verenigingen bij ieder team tijdig alles in Sportlinked hadden staan en dat 

onze leiding ook wist hoe hiermee om te gaan. We hebben veel vragen van onze tegenstanders en scheidsrechters  

gehad over de werking van het DWF.  

 

Bij deze willen we Hilde bedanken voor de tijdige en heldere communicatie naar alle betrokkenen en de  

begeleiding!   

Waar een kleine club groot in kan zijn! 

DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) 

Paaswens 

Wij, de redactie, wensen al onze leden een heel fijn  

paasweekend! 



 

 

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  
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Contactgegevens 

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 
Plugro sport and fashion 

De Prinsensteek 
Van Rossum Kozijntechniek  

Schrijen Peeters Natuursteen  
‘t Smulhuukske  

Spar, Oeffelt 
Thoonen, ramen deuren serres  

Werkpool Flex   
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