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BESTUURLIJKE
WE ZIJN WEER BEGONNEN…
Nog maar net terug van vakantie draaien de
activiteiten bij HKC direct weer op volle toeren.
Zo
waren
daar
al
het
tweedaags
voorbereidingstoernooi voor de seniorenselectie,
het Rabo-jeugdtoernooi, de opening van ons
schitterende Training Center De Werf en de eerste
competitiewedstrijd
van
HKC
1
in
de
Overgangsklasse: de overtuigend met winst
afgesloten derby tegen Vriendenschaar.
Als je deze activiteiten in één zin neerschrijf lijkt dat
allemaal simpel, alle genoemde activiteiten waren
ook perfect georganiseerd, maar hier gaat
natuurlijk heel veel vrijwilligerswerk aan vooraf.
Ook het samenstellen van de teams en het
voorzien van die teams van goede begeleiding is
een serieuze uitdaging geweest, waarbij we er zo
goed als in geslaagd zijn om alles te bemensen.
Wat we wel merken is dat het aantal vrijwilligers
wat aan het afnemen is. Niet dat dit nu al
onoverkomelijke problemen oplevert, maar het
maakt het niet eenvoudiger en het vergt wel heel
veel inspanning van mensen die toch al zoveel
doen. Daarom een oproep aan leden en ouders
van jeugdleden om serieus te kijken hoe een
bijdrage kan worden geleverd aan het goed reilen
en zeilen van onze mooie vereniging.
Wanneer je de verenigingsequête nog niet hebt
ingevuld: doe dit dan alsnog!
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ZAKEN

Zoals gezegd is Training Center De Werf een
prachtige accommodatie geworden en samen met
Dok 11 Fysiotherapie hopen we dit succesvol in te
kunnen vullen. Dat heeft een aanlooptijd nodig,
maar we hopen hier bij de start van het
zaalseizoen optimaal gebruik van te kunnen
maken. Dank aan de vele vrijwilligers die bij de
realisatie van De Werf vele uren aan onze club
hebben besteed. In de zomerperiode hebben
diverse HKC-ers ook de problemen die er waren
met de tribunes in sporthal Het Dok opgelost en dat
was ook een behoorlijk karwei.
Veel onzichtbaar werk is er gedaan, waarvan de
positieve resultaten in ieder geval zichtbaar zijn en
waarvan iedereen plezier van gaat hebben.
Een positief resultaat (28-21) was er ook voor ons
standaardteam tegen Vriendenschaar in de
Hardinxveldse derby die weer in ere is hersteld.
We zijn benieuwd hoe ver de mogelijkheden van
HKC in de overgangsklasse reiken. In ieder geval
was er een grote publieke belangstelling bij dit
duel, waaruit de belangrijke rol blijkt die HKC in
Boven-Hardinxveld heeft.
Laten we er met zijn allen weer een mooi seizoen
van maken en ik reken op ieders inzet op diverse
fronten.
Jaap Tromp
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ZAKEN

Agenda
7 september
13 september
6 oktober
16-22 oktober
20 oktober
2 november

Nieuwe leden
bezorging clubblad
nazomerloterij
film en friet E-F-K
herfstvakantie
mannenavond (gamen) vanaf B
bezorging clubblad

Planning clubblad
Het eerst volgend clubblad zal uitkomen op :
a.s. 2 november Graag kopij inleveren uiterlijk
26 oktober bij: communicatie.hkc@gmail.com.
Wanneer u geen clubblad heeft ontvangen, kunt u
dit melden bij communicatie.hkc@gmail.com.

Wesely Noorlander
17-6-1988

Chantal Goedhart
13-10-1988

Tim Spruijt
28-09-2004

Fred van der Stok
23-05-1967

Casper van Lopik
01-01-2010

Geboren
Lynn, dochter en zusje van Kees, Carla en Isa Baks
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VERJAARDAGEN
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OKTOBER

SEPTEMBER
8 Petra den Breejen

1 Hennie Kamp

9 Marjan den Breejen

2 Tjeerd Gort

12 Lisanne Meerkerk

2 Roan Eijkelenboom

12 Alette Swets

5 Ezra van Helden

13 Gijs Heikoop

6 Met de Groot

13 Pim Klop

12 Irma vd Bree

14 Frank Koppelaar

12 Paula de Jong

15 Lotte Koppelaar

13 Matthijs Klop

18 Rick Spelt

13 Chantal Goedhart

19 Stijn van Gelder

14 Saskia Klop

20 Mees den Breejen

15 Lies van Helden

21 John den Dunnen

17 Sidi de Kok

22 Janny den Dunnen

20 Louwerenske Klop

22 Jodie van Houwelingen

21 Marco den Breejen

22 Daniel Klop

22 Jan Fijnekam

22 Amy Verhoeven

24 Martijn van de Kuil

23 Henriëtte Dame

24 Manon den Breejen

24 JaÃ¯r Korf de Gidts

24 Marcus Eijkelenboom

25 Valerie Thorig

25 Wilma Aanen-den Breejen

26 Lente Tromp

25 Anja Bohre-de Jong

27 Mien den Breejen-Eijkelenboom

26 Josde Groot

28 Tim Spruijt

27 Quinten Kraaijeveld

28 Sita de Waal

29 Nico de Groot
29 Wesley de Boon
31 Jasmijn Vonk

NOVEMBER
1 Rowin van der Vlies
2 Tomas aan de Wiel
3 Janvan der Pijl
3 Sanne Donker
5 Arjan Kamsteeg
5 Sharon Advokaat
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SPORTIEVE ZAKEN
DE TECHNISCHE COMMISSIE(S)

Om de samenwerking tussen de korfbal gerelateerde
activiteiten binnen HKC te bevorderen is er

In het korfbalseizoen 2017/2018 werken we bij HKC
met een viertal TC’s met elk hun eigen doel en
takenpakket.

de Kern TC.

De Jeugd TC is een operationele TC die er voor
zorgt dat alles rondom de wedstrijden en trainingen
voor de jeugd goed verloopt. Zij zorgt er o.a. voor
dat er voldoende goede trainers en coaches zijn en
er een trainingsschema wordt opgesteld. En dat er
in samenspraak met de coördinatoren en trainers
aan het begin van het seizoen opstellingen gemaakt
worden. Francis Kraaijeveld is de voorzitter van de
Jeugd TC.

De Senioren TC is ook een operationele TC die
er voor zorgt dat alles rondom de wedstrijden en
trainingen goed verloopt, maar dan gericht op de
senioren teams en de midweek. Het doel en
takenpakket is gelijk aan die van de Jeugd TC. De
Senioren TC en de Jeugd TC worden ondersteund
door
het
wedstrijdsecretariaat,
die
de
administratieve zaken afhandelt richting het KNKV.
Mathijs de Boon is de voorzitter van de Senioren
TC.

Dan is er ook de Jeugdplan TC die zich
bezig houdt met de opleiding en ontwikkeling van de
jeugd van HKC en biedt hierbij de trainers hulp en
ondersteuning. Nu “De Werf” in gebruik is genomen
is ook de fysieke begeleiding van de jeugd een
onderdeel binnen de Jeugdplan TC. Frank
Kamsteeg is voorzitter van de Jeugdplan TC.

Een keer per maand is er overkoepelend overleg
waarin o.a. de belangrijkste lopende zaken vanuit de
drie TC’s besproken worden. Verder vooral
onderlinge afstemming en vooruit kijken/denken.
Vanuit het bestuur participeert Robert den Breejen,
die tevens voorzitter is, in de Kern TC.

HKC TRAINING CENTER EN DOK
11 FYSIOTHERAPIE GEOPEND
Zaterdag 11 augustus werd in Boven-Hardinxveld
onder grote publieke belangstelling het nieuwe HKC
Training Center en DOK 11 Fysiotherapie geopend.
In gebouw “De Werf” werd eerst een drukbezocht
Open Huis gehouden, waarna om 13.00 uur de
officiële opening volgde.
Presentator Kees de Jong interviewde Thijs
Donkervoort (met Jos de Groot directeur-eigenaar
van DOK 11) en HKC-voorzitter Jaap Tromp, waarna
initiatiefnemer Arjan de Haas en fysiotherapeut en
fysiektrainer van het Nederlands Korfbalteam Leon
Braunstahl uitleg gaven over het belang van een
goede fysieke training. Hierna volgde nog een
demonstratietraining onder leiding van Leon
Braunstahl,
waarbij
duidelijk
werd
welke
mogelijkheden de
nieuwe faciliteiten voor HKCers, maar zeker ook voor de door DOK 11 uit te
oefenen praktijk kunnen gaan bieden. In ieder geval
een nieuwe unieke voorziening in Boven-Hardinxveld,
dat zaterdag een succesvolle start had.

Robert den Breejen.
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AD: ‘ROLLEN ZIJN GEWIJZIGD’

HKC TROEFT VRIENDENSCHAAR AF EN
HEERST NU IN HARDINXVELD
De rolverdeling op korfbalgebied in Hardinxveld is
gewijzigd. HKC zette de verhoudingen in
perspectief
door
de
dorpsderby
met
Vriendenschaar overtuigend in winst om te zetten:
28-21.
Jarenlang voerde Vriendenschaar op basis van de
prestaties van het eerste achttal de boventton in
Hardinxveld-Giessendam. Aan die periode lijkt in
ijltempo een einde te zijn gekomen. HKC dichtte in
twee seizoenen het gat in de zaalkorfbalcompetitie
met twee titels op rij en op het veld werd de buurman
door de afgetekende titel in het afgelopen seizoen
ook bijgehaald. En, zo zou uit de dorpsontmoeting
van zaterdag afgeleid kunnen worden, het is meteeen
‘erop en erover’ voor HKC, dat in Boven-Hardinxveld
weinig heel liet van de rivaal uit BenedenHardinxveld.
Collectief
Patrick
Bezemer,
de
nieuwe
trainer
van
Vriendenschaar die onlangs met zijn ploeg ook al in
toernooiverband verloor van HKC, tilde niet al te
zwaar aan de nederlaag in de met dorpssentimenten
gevoede openingswedstrijd van het seizoen. “HKC is
op dit moment gewoon verder dan wij zijn. Het grote
verschil was dat wij aanmerkelijk beperkter zijn in

Een constatering die Bezemers collega van HKC, die
aan zijn tweede seizoen begonnen Papendrechter
John Spek, als muziek in de oren klonk. “Onze kracht
is het afgelopen seizoen het collectief geweest en het
feit dat iedereen doelpunten kon maken. Op dat
gebied hebben we Vriendenschaar in de onderlinge
ontmoeting kunnen aftroeven. En hoewel we 28
doelpunten gescoord hebben op een veld met
maximale afmetingen, kwamen we eigenlijk al snel
met elkaar tot de conclusie dat het nog beter kan. Die
ontevredenheid zegt ook wel wat.”
Blijvertje
De kracht van HKC zit ‘m ook in de breedte van de
selektie, die doet vermoeden dat de neoovergangsklasser minimaal tot een blijvertje kan
uitgroeien. De nieuwkomers Tjeerd Gort, Jaïr Korf de
Gidts en Lotte Scherstra hebben voor een impuls
gezorgd. Het drietal stond tegen Vriendenschaar
metaan in de basis, mede door de afwezigheid van
John den Dunnen en Annelies Kop en het wegvallen
van de gestopte captain Emiel Deventer.
Op de collectieve macht van de tegenstander had
Vriendenschaar geen antwoord. Sander de Wit
verving de wegens vakantie Bert Verspuij weliswaar
verdienstelijk, maar de bezoekers bleken veel te
afhankelijk van enkele spelers om er een spannende
dorpswapenschouw van te maken.

Scores HKC: Niels Deventer (8x),
Tjeerd Gort (6x), Kelly de Bruin
(4x), Jaïr Korf de Gidts (4x), Esther
de Groot (2x), Rianne Swets (2x),
Lotte Scherstra en Stefan den
Breejen (1x).
Scores Vriendenschaar: Nolan den
Boer (6x), Jorrit Muilwijk (5x),
Christiaan Brouwer (4x), Milou van
Dijk (3x), Caroline Blokland,
Arjanne Verhoef en Daan Brouwer
Orgineel gepubliceerd: AD/De Dordtenaar & AD/Rivierenland (3 september 2017)
Auteur: Arco Bomgaars
Fotograaf: Richard van Hoek
In en om de korf - september 2017
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OPENING HKC TRAINING CENTER
EN DOK 11 FYSIOTHERAPIE
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Nadat vorig jaar sporthal Het Dok bij het HKC-complex is verrezen, heeft men in Boven-Hardinxveld niet
stilgezeten. Het voormalig gebouw van de duivensportvereniging, direct naast het HKC-clubhuis, is omgedoopt
tot “De Werf” en Korfbalvereniging HKC en Dok 11 Fysiotherapie uit Alblasserdam hebben dit pand ingericht
voor het uitoefenen van een Fysiotherapiepraktijk en een Training Center.
Dok 11 gaat deze locatie vooral gebruiken als praktijk gericht op de geblesseerde sporters en de begeleiding
hiervan door een gespecialiseerde sportfysiotherapeut en manueel therapeut.
Alle HKC-ers krijgen de mogelijkheid om in De Werf nog meer sport specifiek te trainen, waarbij een heel team
tegelijk aan de slag kan.
Dok 11 gaat bovendien de sportverzorging voor de HKC-selectie voor haar rekening nemen, zodat ook dit
belangrijk onderdeel voor de Hardinxveldse korfballers goed verzorgd is. Hierbij zal aan geblesseerde spelers
een aangepast trainingsprogramma kunnen worden aangeboden.
Zaterdag 19 augustus werd in Boven-Hardinxveld onder grote publieke belangstelling het nieuwe HKC Training
Center en DOK 11 Fysiotherapie geopend. In gebouw “De Werf” werd eerst een drukbezocht Open Huis
gehouden, waarna om 13.00 uur de officiële opening volgde.

In en om de korf - september 2017
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WIJNPROEFAVOND VOOR SPONSORS
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sporttassen, een wedstrijdbal en een reclamebord in
de sporthal. De overeenkomst loopt tot 30 juni 2020.
Perfect Maintenance B.V. is een bekende naam
in de Rotterdamse Haven op het gebied van
dienstverlening aan havengerichte bedrijven,
rederijen, transport-bedrijven, offshore activiteiten en
aanverwante ondernemingen.
Voor meer info: www.pfmain.nl

Nieuwe sponsor

De sponsorcommissie van H.K.C. nodigt alle
sponsors graag uit voor een wijnproeverij op 28
september a.s. Deze avond wordt georganiseerd
door de sponsorcommissie en Wijnhandel van
Ouwerkerk uit Arkel. De wijnproeverij vindt plaats bij
Wijnhandel van Ouwerkerk, Prinses Margrietstraat
17 in Arkel.
De aanvang is 20.00 uur en het duurt tot ongeveer
22.30 uur.
HKC en Haars Groep bieden u (bij voldoende
aanmeldingen) vervoer aan vanaf het Peulenplein
via Boven-Hardinxveld naar Arkel en weer terug.
Aanmelden: Sponsors kunnen zich aanmelden tot
uiterlijk zaterdag 23 september per e-mail naar:
sponsor.hkc@gmail.com

We heten DOK11 Fysiotherapie met vestigingen in
Alblasserdam en Boven-Hardinxveld (De Werf bij
HKC) welkom als sponsor d.m.v. een reclamebord in
de sporthal. Patiënten kunnen zich desgewenst met
of zonder verwijzing van een arts vanwege problemen
aan de wervelkolom, schouders, ledematen, knieën,
buik, bekken, spieren en soortgelijke problemen laten
behandelen. Zie www.dok11fysiotherapie.nl

Verlenging sponsorovereenkomst
Tromp Advies

In uw aanmelding graag het volgende vermelden:
• Het aantal personen;
• Maakt u wel of geen gebruik van het aangeboden
vervoer;
• Voorkeuradres voor het opstappen.
Vertrektijden en opstaplocaties worden later
gecommuniceerd.

Nieuwe shirtsponsor
Wilma van Tuijl (sponsorcommissie) en Francis
Kraaijeveld van Tromp Advies tijdens de
ondertekening van de nieuwe sponsorovereenkomst.

Perfect Maintenance BV in Rotterdam is bereid de
sponsoring bij HKC uit te breiden. M .i.v. het nieuwe
seizoen is Perfect Maintenance BV de nieuwe
teamsponsor
van
HKC
A2.
De
sponsorovereenkomst bevat de wedstrijdshirts,
trainingspakken,
In en om de korf - september 2017

Zaterdag 19 augustus werd de nieuwe
sponsorovereen-komst tussen Tromp Advies en HKC,
met 5 jaar, verlengd tot 30 juni 2022. Tromp Advies
sponsort HKC d.m.v. een reclamebord op het
scorebord (veld) en een reclamebord in de sporthal.
Tromp Advies is tevens shirtsponsor van het “HKCteam van de week”.
17
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ZPMC Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. Ltd
heeft de sponsorovereenkomst opnieuw met een
jaar
verlengd.
De
Chinese
onderneming,
kledingsponsor van HKC A1, is 's werelds grootste
fabrikant van zware apparatuur en marktleider als
fabrikant van haveninstallaties

De Stichting Rivierenlandfonds heeft de sponsoring
aan HKC opnieuw met een jaar verlengd.
Stichting Rivierenland fonds biedt financiële
ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten en
organisaties op het snijvlak van kunst en cultuur,
sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg,
natuur en milieu.
Het fonds richt zich op activiteiten en organisaties die
uitsluitend met vrijwilligers de lokale of regionale
samenleving versterken.

Uitbreiding sponsoring

Erima
Dhr.Jaap Vlot van Sportshop André Vlot (links) en
Dhr. Joris Driessen (Erima teamsport BV)
bevestigen de nieuwe sponsorovereenkomst met
HKC d.m.v. een stevige handdruk.
De heren Joris Driessen (Erima teamsport BV), Jaap
Vlot (sportshop André Vlot )en Pleun Tromp (HKC)
hebben een nieuwe driejarige sponsorovereenkomst
getekend.
De sponsorovereenkomst is tot 31 augustus 2020
verlengd. Dat betekent dat alle HKC teams ook de
komende drie jaar in kleding van Erima spelen.
De jaarlijkse sponsorbijdrage wordt in goederen met
Sportshop André Vlot gerealiseerd.
Als tegenprestatie plaatst HKC een reclamebord
langs het hoofdveld en een advertentie in het
clubblad.

In en om de korf - september 2017

Nederveen opleiding en trainingen gaat haar huidige
“lage: reclamebord langs het hoofdveld vervangen
door een “hoog” reclamebord. Tevens sponsort
Nederveen HKC voor elke HKC’er die een theorie
opleiding gaat volgen, ga hiervoor naar het logo van
Nederveen op de website van HKC.
Een goede opleiding zorgt ervoor dat je verder komt.
Daar helpt Nederveen je bij. Van de fiets naar de
brommer, de brommer naar de auto of van de
rijbewijsbezitter naar de beroepschauffeur.

HKC is trots op al haar sponsors
We bedanken alle genoemde en niet genoemde
sponsors van HKC hartelijk voor het vertrouwen en
de support aan onze vereniging .
Namens de sponsorcommissie,
Pleun Tromp.
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KANTINECOMMISSIE
Hoi allemaal,
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Niet alleen
voor de actieve leden die hun training en wedstrijden
weer voor zich hebben. Ook voor de rustende leden
en vrijwilligers gaat het weer beginnen.
Afgelopen seizoen hebben we voor het eerst de
kantine het hele seizoen open gehad. Dankzij de
vele vrijwilligers lukte het steeds weer om iedereen
van drinken en eventueel een lekkere hap te
voorzien. Vanuit de keuken zijn de broodjes zalm,
gezond en filet soms niet aan te slepen. De
sportdrank, frisdrank en alcoholische dranken vinden
gretig aftrek. Dankzij onze tapvergunning mogen we
alcoholische dranken verkopen. Met elkaar maken
we er voor, tijdens en na de wedstrijden een
gezellige
boel
van.
Daarnaast
zorgt
de
evenementencommissie voor leuke activiteiten voor
jong en oud. Dus we kunnen met trots zeggen:

HKC daar wil je bij horen.
Ook het komend seizoen hopen we weer op
sportieve successen en veel gezelligheid en daarom
willen we jullie aandacht vragen voor het volgende:

Vrijwilligers
De vereniging en zeker de kantine draait op
vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben we een beroep
kunnen doen op een grote groep mensen. Ook dit
jaar hebben we jullie hard nodig en zijn we nog
steeds op zoek naar nieuwe mensen. Vele handen
maken licht werk, dus hoe meer vrijwilligers, hoe
minder tijd je er aan kwijt bent. Ook al denk je dat het
niets voor je is, probeer gewoon eens een keer mee
te draaien.
Het kan natuurlijk gebeuren dat je ingeroosterd staat,
maar dat je ineens moet spelen, coachen, rijden of er
is iets anders tussen gekomen. Probeer dan zelf
tijdig voor vervanging te zorgen. Mocht iemand jou
een keer vragen, bedenk dan hoe fijn jij het zou
vinden als ze voor jou zouden invallen.

In en om de korf - september 2017
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Keuken
Omdat we niet voldoende vrijwilligers hebben,
kunnen we de keuken niet vanaf 11:00 tot ongeveer
19:00 bemannen/bevrouwen. We hebben daarom
besloten dat de frituur pas vanaf 16:00 aangaat en
vanaf dat moment kun je dus een warme hap
bestellen. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen
mogelijk.
Broodjes en tosti’s kunnen door de barmedewerkers
klaargemaakt worden en zijn vanaf ongeveer 11:00 te
verkrijgen.

Alcohol gebruik
HKC heeft een tapvergunning en daarom is het
mogelijk om alcohol te schenken. Door het grote
gevarieerde aanbod wat we zo aan kunnen bieden
(eten, fris en alcohol) is het voor iedereen
aantrekkelijk om gezellig in de kantine te zijn en te
blijven. De vergunning is dus voor ons als vereniging
heel belangrijk. Er horen echter een aantal spelregels
bij die vergunning.
De bekendste spelregel is dat er alleen
alcohol geschonken mag worden aan
18+. Net zoals er bij een wedstrijd een
scheidsrechter is die beoordeelt of de
spelers zich aan de spelregels houden,
wordt er ook regelmatig gecontroleerd
of vergunninghouders zich aan de
spelregels houden. Op de eerste
overtreding volgt een waarschuwing, maar bij
herhaling wordt al gauw de rode kaart getrokken.
Oftewel de tapvergunning wordt ingetrokken. Stel je
eens voor dat op het kerstgala of een andere activiteit
alleen frisdrank wordt geschonken.
We begrijpen dat er jongeren zijn die thuis wel een
drankje mogen nuttigen. Alleen gelden daar niet de
regels waar wij ons aan moeten houden en zijn er
daar ook geen consequenties aan verbonden.
De mensen achter de bar kunnen niet iedereen in de
gaten houden en daarom willen we iedereen vragen
om zich aan de regels te houden en eventueel te
melden als iemand zich er niet aan houdt.
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Nog even samengevat:
Vrijwilligers
* Hoe meer vrijwilligers, hoe minder tijd je er mee
kwijt bent
* Sta je ingeroosterd maar ben je verhinderd, regel
dan zelf vervanging
* Zorg dat je de IVA hebt doorlopen en je certificaat
hebt ingeleverd
* Bij het aanvullen van de consumpties de oude
producten naar voren halen en de nieuw erachter
plaatsen

Keuken
* Vanaf 11:00 zijn er broodjes en tosti’s
* Vanaf 16:00 wordt er gefrituurd
Alcohol
* Alcohol alleen voor 18+, we willen onze
tapvergunning niet kwijtraken
* Geen alcohol nuttigen achter de bar
* Je moet 18 jaar of ouder zijn om alcohol te
mogen schenken
* Je hebt de Instructie Verantwoord Alcohol (IVA)
schenken doorgenomen
Op naar een mooi seizoen 2017-2018
Sabrina, Kees, Eva, Joleen, Tineke, Jaap en Edwin

In en om de korf - september 2017
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LOTEN VERKOPEN
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Woensdag 13 september zullen alle spelende HKC leden de loten gaan verkopen in
Boven en Beneden Hardinxveld.
We hopen op mooi nazomerweer en een leuke avond vol verkoop!
Voor het zover is hebben we voor jullie al wat
aandachtspunten om niet te vergeten:
* Woensdagavond 13 september
* Tussen 18:00 – 18:15 uur verzamelen bij de kantine
* De trainingen deze avond gaan niet door
* Goed humeur
* Zelf portemonnee meenemen
De loten verkoop is klaar rond de klok van half 9.
Vele handen maken licht werk!
De nazomerloterijcommissie

In en om de korf - september 2017
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KANGOEROES
Ben jij 4 of 5 jaar?
Kom dan naar de KANGOEROEKLUP….
In het seizoen 2007-2008 is bij korfbalvereniging HKC de KangoeroeKlup van start gegaan. Spelenderwijs
maken de Kangoeroes kennis met korfbal en onze vereniging. We trainen eens in de twee weken op
zaterdagmorgen van 11.15 tot 12.00 uur op het (kunst)grasveld.
Lid van de Kangoeroeklup van HKC zijn:
Dex
Noud
Sebas
Ezra
Stacey
Jasmijn
Naomi

Op de volgende data is er KangoeroeKlup:
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

02
16
30
14

september
september
september
oktober

Kom gerust een keer bij ons kijken! Voor meer informatie kun je terecht bij juf Anja (8 anjaklop@hotmail.com).
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RABO JEUGDTOERNOOI

Het RABO-jeugdtoernooi dat zaterdag 26 augustus weer traditiegetrouw in Boven-Hardinxveld werd gespeeld,
kende weer een uitstekend verloop. Allereerst waren er de voor korfbal uitstekende weersomstandigheden,
maar het waren vooral de vele leuke wedstrijden die vele toeschouwers naar het HKC-complex hadden gelokt.
De verenigingen GKV, Kinderdijk, Vriendenschaar en HKC waren present met hun A1, B1, C1 en B1,
waartussen over het algemeen weinig krachtsverschil bestond.
Vriendenschaar werd over-all winnaar van het toernooi door met hun B1, C1 en D1 eerste te worden in hun
poule, terwijl HKC met de A1 verrassend als winnaar uit de bus kwam. Het waren vooral de vele spannende
wedstrijden en de strijdlust bij de spelers die van dit RABO-jeugdtoernooi weer een uitermate geslaagd
evenement maakten.
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KNKV WEDSTRIJDZAKEN APP

In en om de korf

Sinds kort staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV wedstrijdzaken
app, voor het afhandelen van het mDWF (mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier). Deze app is
de opvolger van de Sportlinked app, die vanaf heden ook niet meer functioneert.
Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later
nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar gesteld. Het is dus
noodzakelijk dat coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van
de competitie.
Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit
mailadres gelijk is aan de lidgegevens in Sportlink Club (ledenadministratie). Indien dit niet
gelijk is, kunnen wij dit niet aanpassen. Dit moet altijd via de vereniging lopen.
De werking van de app is verder ongewijzigd gebleven, wel is het natuurlijk zo dat spelers
in Sportlink Club wel aan teams gekoppeld moeten zijn.
Met deze nieuwe app is het nu ook mogelijk om je eigen gegevens(adres, telefoonnummer,
mailadres, pasfoto) te bekijken en zo nodig kan je dit zelf aanpassen.
Voor de handleiding van deze app of aanmelden van externe coaches, kan via de KNKVpagina: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/
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KLEURPLAAT
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COLOFON & COMMISSIES
In en om de korf
“In en om de korf” is een officieel
orgaan van de Hardinxveldse

Korfbalvereniging H.K.C.
(opgericht 17 juni 1935)

Oplage: 300;
verschijnt 8 x per seizoen
Clubgebouw HKC
P.de Hooghstraat 56a
Postbus 524
3370 BA Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-635 122.
Redactie clubblad
Herma Baks

Petra den Breejen
clubbladhkc@gmail.com
Nieuwsbrief
Agnes en Dick Nederlof
communicatie.hkc@gmail.com
Digitale media
Website:
www.hkc-korfbal.nl
Twitter: www.twitter.com/hkckorfbal
Facebook:
www.facebook.com/
kv.hkc
Bestuur
Voorzitter
Jaap Tromp
06-29053117
Tiendweg 30
j.tromp@trompadvies.nl
Secretaris
Sandra de Boon 06-10298057
Jonathan 42
sandraadvo@hotmail.com
Penningmeester
Sabrina Loeve
06-52261844
Frederikstraat 6
sabrinaloeve@hotmail.com
Sportieve zaken

Robert den Breejen
25349833

06-

Verenigingszaken
Sietse Deventer 06-42642716
Sietsedeventer@msm.com
Technische Commissie
Kern TC
Robert den Breejen
06-25349833
Agnes Nederlof
06-21878422
Mathijs de Boon
06-29341808
Francis Tromp
06-12056334
Frank Kamsteeg
06-12610160
Dick Nederlof
06-31930558
Senioren TC
Mathijs de Boon
Emiel Deventer
Dick Nederlof

06-29341808
06-20701480
06-31930558
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Jeugd TC
Francis Tromp
Arie de Rooij
Michel Koppelaar

06-12056334
06-52306325
06-54363378

Erik Kraaijeveld
Arjan Kamsteeg
Dick Nederlof

06-54363378
06-20701480
06-31930558

Jeugdplan TC
Esther Tromp
Frank Kamsteeg
Arjan de Haas
Andre Kuipers

06-13728785
06-12610160
06-53259840

BHV
Peter Klop
Bram Both
Evenementencommissie
Wilma Muilwijk
Ester Bot
Tomas a/d Wiel
Francis Hooikaas
Arie de Rooij
Elisa Versteeg
Alexander de Rover
Jannick van Hoek
Simon den Breejen
hkc-ikdoemee@live.nl

Scheidsrechterszaken/zaalwacht
Elias den Breejen
06-29564939
Arjan van Baaren
06-20111834
Stan de Groot
06-57659344

Nazomerloterij
Frank Koppelaar
Marieke Sterrenburg
Marije den Breejen

Sponsorcommissie
Pleun Tromp
616235
Wilma van Tuijl
651007
Leon Fijnekam
06-53725684
Menno Bakker
06-23272239
Sponsor.hkc@gmail.com

Boterletters en Kerstkransen
Marjan van Houwelingen
611329

Kantinecommissie
Kees van Tuijl
Jaap de Boon
Eva aan de Wiel
Tineke Sterrenburg
Edwin Schild
Joleen aan de Wiel

651007
613335
06-10729608
06-22650623
06-44098243
06-21875440

Vervaardiging clubblad
Willy Donker
Arie Verschoor
Met de Groot
Coby Hooikaas
Nel de Jong
Wim Bakker

618208
613131
614959
616440
616283

Communicatie Commissie
Arie Verschoor
Sjaak den Breejen
Dick Nederlof
Herma Baks
Michel Nederlof
Petra den Breejen
Arno de Breejen
communicatie.hkc@gmail.com

Oud Papier
Ralph de Boon

613440

Coördinatie schoonmaak clubhuis
Iemke de Boon
Gevonden voorwerpen
Janneke Deventer

618398

Ledenwerving
Vacature
Koningsdagcommissie
Anja Bohré
Marjan van ‘t Verlaat

651960

Schoolkorfbalcommissie
Harry Donker
Peter Both
Marco Baks
Dorinda Spelt
Marriejan de Groot
Collecte gehandicaptensport
Sietse Deventer

Materiaalcommissie
Jeroen van Houwelingen
Peter Klop
Jan Dame
Bram Both

616609
611946
611057
616238

Kledingcommissie
Margriet a/d Wiel
Nel Bommeljé
Engelien de Boon

617536
611335

Wil Dubbeldam
Maarten Spelt
Rowin van der Vlies

06-25250968
614390

Maatschappelijke stage
Voor informatie over de mogelijkheden
voor een maatschappelijk stage kan er
contact worden opgenomen met
Marco Baks,
tel. 0184-618273 of 06-15860593
of e-mail: marcobaks@kpnmail.nl
Opzegging lidmaatschap
Schriftelijk opzeggen bij Sandra de
Boon (secretaris) voor 1 juni van ieder
jaar.
Indien er na deze datum wordt
afgemeld dan dient er nog een heel
jaar contributie te worden betaald.
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