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Nieuwsbrief sponsors 

Voorwoord 
 

De korfballers van HKC hebben de wedstrijden in de 
buitenlucht weer achter de rug. Naast mooi weer was het 
een aantal zaterdagen kletsnat op de velden, daarom is 
het heerlijk voor spelers en toeschouwers om de 
verwarmde sporthallen op te zoeken.  
We kijken in deze nieuwsbrief even achterom naar de 
geslaagde wijnproefavond voor sponsors en de sportieve 
resultaten van HKC.  
Ook blikken we vooruit naar de zaalcompetitie en geven 
we een update over de ontwikkelingen op sponsor 
gebied.  
 

 

Geslaagde wijnproefavond voor 

sponsors bij wijnhandel Van Ouwerkerk 

 

 
De door de sponsorcommissie georganiseerde 
wijnproefavond voor sponsoren was een zeer geslaagde 
avond. Op donderdag 28 september verzamelden de 
sponsoren zich bij wijnhandel Van Ouwerkerk in Arkel.  
De aanwezigen werden bedankt voor hun sponsoring aan 
HKC. Ook werd wijnhandel Van Ouwerkerk bedankt voor 
het organiseren van de wijnproefavond die HKC werd 
aangeboden. Jan Peter van Ouwerkerk gaf een korte 
inleiding gevolgd door een korte rondleiding door het 
bedrijf. Tijdens de proeverij in het sfeervolle proeflokaal 
konden de sponsors een diversiteit aan witte-, rode 
wijnen en port proeven. Wijnen van verschillende 
druivensoorten uit verschillende landen. Het proeven ging 
vergezeld van diverse hapjes. Bij elke fles wijn of port 
was een kort verhaal, wat de proeverij nog interessanter 
maakte. 
Dat de wijnen en de hapjes in de smaak vielen, bleek wel 
uit de positieve reacties van de sponsors.  
Rond 22.30 uur stonden de bussen van sponsor “HAARS 
groep” voor de deur van wijnhandel Van Ouwerkerk om 
de deelnemers van deze geslaagde sponsoravond weer 
thuis te brengen. 
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Meerkerk Houtbouw nieuwe sponsor 
 

 
Het midweekteam van HKC in de nieuwe shirts van 
kersverse sponsor Meerkerk Houtbouw 
 
Meerkerk Houtbouw uit Hardinxveld-Giessendam  is voor 
onbepaalde tijd de nieuwe shirtsponsor van het 
midweekteam van HKC.  
 
Meerkerk Houtbouw heeft tientallen jaren ervaring met 
het bouwen van strandpaviljoens, horecagebouwen, 
demontabele keten, recreatiewoningen, terrasschermen, 
vlonders, bergingen en garages. Meerkerk Houtbouw 
gaat bouwen met hout niet uit de weg. 
 
 
 

Perfect Maintenance breidt sponsoring uit 
 

 
De spelers en speelsters van HKC A2 bij het reclamebord 
van sponsor Perfect  Maintenance. 
 
HKC heeft Perfect Maintenance in Rotterdam bereid 
gevonden HKC A2 voor een periode van drie jaar te 
sponsoren door middel van shirts, trainingspakken en 
sporttassen. 
 
Perfect Maintenance BV is een bekende naam in de  
Rotterdamse haven op het gebied van dienstverlening aan 

havengerichte ondernemingen, rederijen, transportbedrijven, 

offshore ondernemingen etc. 

 

 



                 
      
                                     daar wil je bij horen!    

Nieuwsbrief Sponsors HKC – Hardinxveld Giessendam – www.hkc-korfbal.nl   2 

 

Sponsoring wedstrijdballen 
 

 
 
Tijdens het zaalseizoen 2017-2018 worden door 

onderstaande sponsors wedstrijdballen aangeboden voor 
de thuiswedstrijden van de HKC-teams:  

 Buurt 66, Interieur boetiek 

 De Giessen kantoorefficiency 

 Schildersbedrijf G.v.d. Bout en Zn  

 Sportshop Andre Vlot 

 Assurantiekantoor De Wiel 

 Van Leeuwen Optiek 

 Kapsalon Innova  

 De Rie bandenservice  

 Aannemingsbedrijf Hooikaas BV  

 Handelsonderneming Gebr. de Boon BV  

 Van der Leun installatiebouw BV  

 Aan. bedr. De Klerk BV  

 Renewi Klok BV     

 Yahua Shipbuilding in Nantong  

 ZPMC, Shanghai Zhenhua Heavy Industries  

 Kraaijeveld Tegelwerk 

 Cafetaria De Lach  

 Gelecon  

 Perfect Maintenance 

 Gebr. Sterrenburg Metsel- en lijmwerken 

 Cafetaria Wielwijk 

 Wijn- en drankenhandel Fred van den Heuvel 

 
 
Nieuwe bordsponsors 
 

 
Nieuwe sponsor BUKO Infrasupport plaatst een 
reclamebord in de sporthal en een reclamebord langs het 
hoofdveld. 
 
BUKO Infrasupport is specialist op het gebied van 
(tijdelijke) verkeersvoorzieningen. Met alle mogelijke 
tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen zorgt 
BUKO Infrasupport op elke locatie voor een optimale  
doorstroom en verkeersveiligheid bij vele projecten in het 
land. 

 
 

 
We heten ook Sanimare, het bedrijf dat er voor zorgt dat 
de kleedkamers bij HKC en sporthal HET DOK 
schoongemaakt worden welkom als bordsponsor van 
HKC.  
Sanimare, met de disciplines schoonmaak, onderhoud en 
beheer sponsort HKC d.m.v. een reclamebord in de 
sporthal. 
 
 

 
 
GTC Security in Meerkerk gaat HKC sponsoren d.m.v. 
een reclamebord in de sporthal en langs het hoofdveld 
 
GTC Security richt zich al meer dan 25 jaar specifiek toe 
op het leveren en plaatsen van beveiligingscamera’s en 
toegangscontrole systemen ter voorkoming en opsporing 
van o.a. fraude, overval en criminaliteit. 
 
 

 
 

 
We heten BUTO schilderwerken uit Hardinxveld-
Giessendam welkom als sponsor van HKC d.m.v. een 
reclamebord in de sporthal. 
 
Schilderwerk is een belangrijk onderdeel van het 
onderhoud aan uw woning of bedrijfspand. 
Om uw woning of bedrijfspand zo goed mogelijk te 
beschermen, is het van belang dat het schilderwerk in 
topconditie is. BUTO schilderwerken draait de hand hier 
niet voor om. BUTO schilderwerken  werkt vakkundig en 
uitsluitend met kwaliteitsproducten, op deze manier wordt 
uw pand in topconditie gehouden.  
In overleg met u, bekijkt BUTO schilderwerken hoe dit 
kan worden bereikt zodat een goed resultaat 
gegarandeerd is. 
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SPORTIEVE ZAKEN 
 
Terugblik veldkorfbalseizoen najaar 2017 
 
Promovendus HKC is halverwege de kompetitie de 
verrassende nummer 2 in de Overgangsklasse D. 
Met een fraaie 28-21 overwinning in de derby tegen 
Vriendenschaar had HKC een fraaie seizoensopening. 
Deze werd gevolgd door nog eens drie zeges op rij door 
het veel scorende “Novafront-team”.  
Een vroege achterstand in de topper tegen koploper De 
Meeuwen uit Putten kon HKC niet meer goed maken 
waardoor de 1

e
 seizoensnederlaag, voor het oog van vele 

toeschouwers, werd geleden. 
 
Bij de jeugd waren en diverse kampioenschappen te 
vieren. HKC A2, A3, B1, E1 en F3 waren de sterkste in 
hun poule. 

 
 
HKC A2 kampioen 
 
In een avondwedstrijd werd HKC A2 tegen Merwede A2 
uit Sliedrecht kampioen. In een spannende kompetitie 
was HKC A2 de sterkste, de titel werd behaald door een 
8-5 zege. 

 

 
Kampioen HKC A2, gesponsord door  
Perfect Maintenance uit Rotterdam. 
 

HKC E1 kampioen 

 
Het kampioensteam met Monique Dekker van sponsor 
Deltabrug Beheer BV, sponsor van de 5 HKC E- teams. 

 
 
 
Na een 6-7 overwinning in de uitwedstrijd tegen GKV E1 
had HKC E1 in de thuiswedstrijd tegen concurrent GKV 
E1 aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap  
te veroveren. Na een spannende wedstrijd scoorde GKV 
in de slotfase de gelijkmaker en kon het kampioenschap 
door HKC gevierd worden. 
 

HKC F3 kampioen 

 
De kampioenen met links achter sponsor Ron de Groot 
van “De Klerk Waterbouw”, shirtsponsor van de vier HKC 
F- teams. 
 
HKC F3 werd kampioen door al haar wedstrijden te 
winnen. In de kampioenswedstrijd werd OZC F2 uit 
Rotterdam maar liefst met 11-0 verslagen. 
 

 
Vooruitblik nieuwe zaalkorfbalseizoen  
 
Na het kampioenschap van vorig jaar komt HKC dit 
zaalseizoen uit in de Overgangsklasse C. Menig HKC- er 
is benieuwd of HKC, net als in de veldcompetitie, een rol 
van betekenis kan spelen. Na een aantal jaren staan de 
streekderby’s met GKV/Enomics (Gorinchem) en Oranje 
Wit (Dordrecht) weer op het programma. 
Ondanks dat niet elke overgangsklasse in de 
veldcompetitie even sterk lijkt te zijn kan er een 
inschatting gemaakt worden van de tegenstanders. 
Op basis van de uitslagen en standen in de 1

e
 helft van 

de veldcompetitie zullen SDO/BlijWerkt (Kamerik) en 
GKV voor de titel gaan. Rust Roest (Eindhoven), 
Antilopen (Leusden) en KCR (Ridderkerk) gaan de 
sportieve strijd aan voor handhaving. HKC wil, wellicht 
met Swift (Middelburg) en in mindere mate Oranje Wit, 
het de titel kandidaten zo moeilijk mogelijk maken. 
 
 

Welkom bij HKC 
 
U bent van harte welkom in sporthal “HET DOK” in 
Boven-Hardinxveld.  

 Ook bij de (thuis) wedstrijden van de overige 
HKC teams bent u van harte welkom. 
 
Het programma van HKC 1 is als volgt: 
18 november 16.45 uur:  HKC 1 – Oranje Wit 1  
2 december 16.45 uur:  HKC 1 – GKV/Enomics 1 
9 december 16.45 uur:  HKC 1 – SDO/BlijWerkt 1 
6 januari  16.45 uur:  HKC 1 – Swift (M)1 
13 januari 16.45 uur : HKC 1 – Rust Roest1 
27 januari 16.45 uur : HKC 1 – KCR1 
17 februari 16.45 uur : HKC 1 – Antilopen1 
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Sponsors bedankt 
 

Als sponsorcommissie bedanken we alle  
sponsors namens heel HKC voor de steun aan de 
vereniging 
 
Met sportieve groet, 
Sponsorcommissie van HKC, 
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

