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Nieuwsbrief sponsors 

Voorwoord 
 

Deze nieuwsbrief is voor sponsoren en bedrijven die bij 
HKC betrokken zijn. Door middel van deze nieuwsbrief 
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. 
de sponsoring en de sportieve resultaten van onze 
korfbalvereniging. We zijn blij dat we weer een aantal 
nieuwe sponsors kunnen verwelkomen en dat een aantal 
sponsors de sponsoring uitbreiden of verlengen. 
Ook het 2

e
 achtereenvolgende kampioenschap en 

promotie van HKC1 in de zaal is het vermelden meer dan 
waard. 
 
 

SPONSOR - NETWERKBORREL 

 
De sponsors in de zaal, op de speciaal voor sponsors 
gecreëerde  tribune, voor aanvang van de wedstrijd HKC-
Merwede.  
 
We kunnen terugzien op een geslaagde “sponsor – 
netwerkborrel” rondom de topper HKC – Merwede op 
zaterdag 18 februari. Zo’n 60 sponsoren eageerden 
positief op de uitnodiging en onder het genot van een 
hapje en een drankje was het een gezellig samen zijn in 
“het HKC sponsorhome”. Bovendien hebben zij, net als 
de vele toeschouwers op de overvolle tribune, 
enthousiast genoten van een superspannend korfbalduel 
tussen de twee koplopers. HKC pakte de winst, en de 1

e
 

plaats en daarmee een voorschot op de titel.  

 

 

NIEUWE SPONSORS 

 

 
 
We heten Pfeifer Heavy Machinery uit Groenlo 
hartelijk welkom als nieuwe sponsor van HKC. Door 
middel van de sponsorbijdrage maakt Pfeifer het 
mede mogelijk het krachthonk bij HKC te realiseren. 
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Pfeifer Heavy Machinery biedt een groot assortiment van 
bouwmachines tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding 
aan, waarbij een goede service hoog in het vaandel staat. 
Pfeifer Heavy Machinery B.V. beschikt over een 
multifunctioneel team dat in staat is culturele barrières te 
doorbreken en kan op internationaal niveau strategisch 
belangrijke keuzes maken.  
Voor meer info: www.pfeifermachinery.com 

 

NIEUWE BORDSPONSORS  
De sponsorcommissie is verheugd met aannemings-
bedrijf Stam, Reikon BV en Kohlenberg Timmerbedrijf 
opnieuw drie bordsponsors te kunnen verwelkomen in 
sporthal “Het Dok”.  
 
 

 

 
Stefan den Breejen bij het nieuwe sponsorbord van 
zijn werkgever Reikon BV. 
 
Reikon BV uit Spijkenisse gaat de sponsoring aan 
HKC uitbreiden. Naast het sponsorbord langs het 
kunstgrasveld zal Reikon ook op de sponsorwand 
tegenover de tribune in sporthal Het Dok een 
sponsorbord plaatsen. 
Reikon is specialist op het gebied van reparaties, 
onderhoud en leveringen voor de machinekamers van 
zeeschepen, binnenvaartschepen, visserijschepen en  
jachten. Een groot team van ervaren monteurs staat 
24 uur per dag voor u klaar om de handen uit de 
mouwen te steken. Gedreven, toegewijd en niet bang  
om diezelfde handen vies te maken, doen wij ons 
uiterste best om uw verwachtingen te overtreffen.  
Voor meer info: www.reikon.nl 

http://www.pfeifermachinery.com/
http://www.reikon.nl/
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We heten Aannemingsbedrijf Stam met vestigingen in 
Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam hartelijk 
welkom als nieuwe sponsor van HKC. 
Aannemingsbedrijf Stam gaat onze vereniging sponsoren 
d.m.v. een sponsorbord in sporthal Het Dok. 
Aannemingsbedrijf Stam is een eigentijds familiebedrijf in 
de Alblasserwaard; gelouterd door een halve eeuw 
ervaring en bepakt met drie generaties vakmanschap.  
Laat u verrassen door de expertise, toewijding en 
innovatiekracht. 
Aannemingsbedrijf Stam staat met open ogen en oren in 
markt; we verkennen nieuwe technieken en 
mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren.  
Voor meer info: http://www.wstam.nl 
 
 

 
 
Ook Kohlenberg Timmerbedrijf uit Hardinxveld-
Giessendam gaat de sponsoring bij HKC uitbreiden. 
Net als langs het kunstgrasveld zal Kohlenberg 
Timmerbedrijf ook een sponsorbord plaatsen in 
sporthal Het Dok. 
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan en een 
paar stevige, ambachtelijke handen u het werk uit handen 
kunnen nemen? Van kleine verbouwingen tot 
loodgieterwerkzaamheden en inbraakbeveiliging:  
Kohlenberg Timmerbedrijf levert gedegen vakmanschap 
met duurzame materialen en oog voor detail. 

Voor meer info: www.kohlenbergtimmerbedrijf.nl 
 
 

NIEUWE BALSPONSORS  
 

 
 
Kraaijeveld Tegelwerk is één van de nieuwe 
balsponsoren van HKC die een wedstrijdbal beschikbaar 
stellen voor de thuiswedstrijden in de sporthal. 
 
Kraaijeveld Tegelwerk uit Hardinxveld-Giessendam is 
specialist in natuursteen en scheepstegelwerk. 
Voor meer info: tel. 06 23 38 71 61 

 
 

 
Ook Gelecon schoonmaaksystemen uit Giessenburg 
wordt balsponsor bij HKC.  
Gelecon levert alles wat u nodig heeft op het gebied van 
professionele schoonmaak. Onze kracht zoeken we in 
kwaliteit en service, dat bereiken we door kwaliteit en 
service te zien als producten die behoren tot ons 
standaard assortiment. De kracht en kwaliteit merkt u in 
de eerste plaats aan de producten die wij leveren. 
Gelecon is Dè leverancier van professionele 
schoonmaaksystemen!  
Voor meer info: www.gelecongiessenburg.nl 
 
Door middel van het programmablad bij de 
thuiswedstrijden in de zaal wordt naamsbekendheid 
gegeven aan de balsponsoren. 
 
 

NIEUWE SHIRTSPONSDOR 
 

 
Deltabrug Beheer BV Vastgoed wordt de nieuwe sponsor 
van de E- teams van HKC. 
De sponsoring omvat de shirtsponsoring van alle E-
teams (4 stuks).  
Deltabrug Beheer Vastgoed BV is al HKC sponsor d.m.v. 
een reclamebord in de sporthal. 

   

KLEDINGNIEUWS 

 
Joris Driessen, van sponsor Erima teamsport BV, 
overhandigt in sporthal Het Dok de cheque aan voorzitter 
Jaap Tromp. 
 
Tijdens de Nationale Sport Vakbeurs 2016 in Gorinchem 
konden de aanwezige verenigingen deelnemen aan de  
ERIMA beursactie. Bij een bezoek aan de ERIMA stand 
kon door deelname een kledingcheque van maar liefst  
€ 1.000,00 gewonnen worden. 

http://www.wstam.nl/
http://www.kohlenbergtimmerbedrijf.nl/
http://www.gelecongiessenburg.nl/
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Namens korfbalvereniging HKC was voorzitter Jaap 
Tromp aanwezig. De winnaars werden tijdens de beurs 
bekend gemaakt, HKC was één van de gelukkigen. 
Joris Driessen bezocht 18 januari namens ERIMA 
Nederland het clubgebouw van HKC om de cheque te 
overhandigen. 
 
 

Sportieve zaken  
 
Terugblik zaalkorfbalseizoen 2017 
 
Na het kampioenschap van vorig jaar in de 2

e
 klasse kon 

HKC dit seizoen aan de bak in de sterke 1
e
 klasse D. 

HKC speelde als nieuwkomer tegen de teams van 
Albatros, Merwede, ONDO (M) en Fortis met Albatros en 
Merwede als favorieten voor de titel. De Hardinxvelders 
hadden als doel Roda, Rapid en Weidevogels achter zich 
te houden en zich zo snel mogelijk vrij van degradatie 
zorgen te spelen. HKC, door de goede resultaten op het 
veld, toch gezien als outsider, ging uitstekend van start. 
Door de geringe krachtsverschillen werden er punten 
verspeeld maar vaak kwam HKC uit een achterstand toch 
als winnaar uit de sportieve strijd. Zo heeft HKC dit 
zaalseizoen iedereen verrast door als promovendus 
opnieuw kampioen te worden en promotie naar de 
overgangsklasse af te dwingen. 
 

HKC 1 kampioen 

 
Het kampioensteam, gesponsord door Novafront, Klop 
Watersport en Sportshop André Vlot, met de bloemen in 
de topsporthal in Koog aan de Zaan. 

 
Na twee achtereenvolgende promoties kwam HKC 2 uit 
in de Reserve Overgangsklasse. Met de indeling trof 
HKC 2 het niet met tegenstanders als Sporting Delta, 
Groen Geel, KVS en KCC.  
Als vroeg in de kompetitie werd duidelijk dat HKC 2, wat 
geteisterd werd door langdurige blessures en het afstaan 
van spelers/sters ten behoeve van het vlaggenschip, het 
niet kon bolwerken in de Reserve Overgangsklasse. 
Volgend jaar zal het 2

e
 team daarom weer in de 1

e
 klasse 

uit komen. 

 
Ook bij de jeugd waren er kampioenschappen te vieren. 
HKC C2, D1 en E3 konden aan het einde van het 
zaalseizoen de felicitaties in ontvangst nemen. 
 

 
 
HKC C2 kampioen 

 
Het kampioensteam met links achter Ellen de Kok van 
teamsponsor Neptune Shipyards BV 
 
Na elf, soms ruime, overwinningen op rij, werd HKC C2 
door een 11-6 zege op PKC de 1

e
 kampioen in sporthal 

Het Dok. 
 

HKC D1 kampioen 

 
Kampioen HKC D1, gesponsord door Den Breejen 
Shipyards BV. 
 
HKC D1 profiteerde van een misstap van concurrent 
Seolto D1 op de voorlaatste speeldag van de kompetitie 
en behaalde de verdiende titel. 

 
HKC E3 kampioen 

 
HKC E3 wist al haar wedstrijden, waarvan de meeste met 
ruime cijfers, te winnen en was de terechte kampioen. 

https://www.facebook.com/kv.hkc/
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Vooruitblik 2e deel veldkorfbalseizoen  
 
Ook tijdens de 1

e
 helft van de veldcompetitie heeft HKC 1 

uitstekend gepresteerd. En in de 1
e
 wedstrijd na de 

zaaltitel nam het vlaggenschip van de vereniging verder 
afstand van de concurrenten in de 1e klasse D. 
De belangrijke uitwedstrijd tegen naaste belager MIA 
werd in Amersfoort met 16-20 gewonnen. Mede door de 
uitslagen op de andere velden is de voorsprong op de 2

e
 

plaats opgelopen tot 5 wedstrijdpunten. 
HKC gaat door deze overwinning vol zelfvertrouwen 
verder en heeft de ambitie om de eerste plaats vast te 
houden en zo ook op het veld het kampioenschap te 
veroveren.  
 
HKC 2 bekleed op dit moment een plaats in de 
middenmoot. Met een voorsprong van 3 punten probeert 
het team vrij van de degradatie zorgen te blijven.  
In de resterende 6 wedstrijden moeten nog enkele 
overwinningen behaald worden om zich op het veld wel in 
de Reserve Overgangsklasse te handhaven. 

 
John Spek ook volgend jaar 
hoofdtrainer van HKC  
 
John Spek zal ook het volgende korfbalseizoen als  
hoofdtrainer aan HKC zijn verbonden. Het bestuur en de 
Technische Commissie van HKC zijn zeer tevreden over 
de invulling van deze functie dit seizoen waar HKC 1 
uitstekend presteert. Ook John Spek is tevreden en wil de 
samenwerking met de spelersgroep en de vereniging 
graag voortzetten en de ingeslagen weg continueren en 
waar mogelijk met elkaar nieuwe wegen naar verbetering 
inslaan. 

 
Welkom bij HKC  
 

U bent van harte welkom bij onderstaande 

thuiswedstrijden aan de Tiendweg: 
 
Het programma van HKC 1 is als volgt: 
08  april HKC 1 – Victum 1  (Houten) aanvang 14.00 uur 

06 mei HKC 1 – ODIK 1 Barneveld) aanvang 15.30 uur 
27 mei HKC 1 –  Sparta 1 (Nijkerk) aanvang 15.30 uur 
 
HKC 2 speelt haar thuiswedstrijden voor het 1e team, 
aanvang 14.00 uur m.u.v. 8 april dan klinkt het eerste 
fluitsignaal om 12.30 uur. 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sponsors bedankt 
 
Als sponsorcommissie bedanken we alle  
sponsors namens heel HKC voor de steun aan de 
vereniging 
 

Met sportieve groet, 
Sponsorcommissie van HKC, 
Menno Bakker, Leon Fijnekam, Wilma van Tuijl en Pleun 
Tromp. 

 

HKC is actief op social media! 
 

 

HKC is ook te volgen op Twitter! Ga naar 
www.twitter.com/hkckorfbal 

 
 

 

 

Je kan ook vriend worden van HKC! Zoek op 
‘Korfbalvereniging HKC’ of ga naar 
www.facebook.com/kv.hkc 

 
 
 
 

http://www.twitter.com/hkckorfbal

