
      

 



 



     
 In en om de korf 

In en om de korf - Juli 2018                                                                                                                                          3 

INHOUDSOPGAVE 

 

Bestuurlijke zaken: 

 – voorzitter   pagina  4 

 – secretaris   pagina 7 

 – verjaardagen   pagina  8 

Slotevenement  pagina 11-12 

Versterking selectie  pagina 15 

Kangoeroes  pagina 20 

Sponsorcommissie  pagina 23-24 

Kleurplaat  pagina 27 

Colofon & Commissies  pagina 28 

 



In en om de korf - Juli 2018                                                                                                                                            4 

 BESTUURLIJKE  ZAKEN 

werk voor heeft moeten verzetten, kreeg terecht veel 

complimenten voor de geweldige organisatie. Mooi 

was het natuurlijk dat gedurende dit evenement via de 

diverse activiteiten maar liefst € 3.500 werd in-

gezameld voor KIKA, waarmee HKC ook haar brede 

maatschappelijke betrokkenheid toonde.  

Tenslotte was daar nog op 23 juni Romy’s Healthy 

Fest, dat bij HKC werd gehouden. Dit evenement werd 

niet door HKC georganiseerd, maar door Romy van 

der Linden die hiermee ca. € 10.000 inzamelde voor 

KIKA, inclusief de eerder genoemde € 3.500. Bij alle 

evenementen speelt onze kantinecommissie natuurlijk 

een sleutelrol. 

 

Na het competitiekorfbal was het dus ook in juni 

steeds een drukke boel bij HKC waaraan velen  deel-

namen en waarbij de weersomstandigheden veelal 

ideaal waren. Het gaf ook aan welke belangrijke plek 

HKC in de gemeenschap van Hardinxveld-

Giessendam inneemt. 

De opstellingen voor het nieuwe seizoen zijn           

inmiddels verspreid en dat gaf gelukkig weinig reden 

voor kritiek, een teken dat de technische commissie 

haar werk goed heeft gedaan. Wel zijn er nog enkele 

vacatures m.b.t. de begeleiding van teams. Mocht je je 

hiertoe geroepen voelen: meldt je gerust aan! 

Voor nu allemaal even in de vakantiemodus om straks 

weer vol energie aan een nieuw seizoen te kunnen 

beginnen. 

 

Allemaal een prettige en zonnige vakantie! 

Jaap Tromp 

ZOMERPERIODE.  
 

Alhoewel er bestuurlijk en organisatorisch nog het een 

en ander doorloopt, is nu bij HKC echt de zomer-

periode aangebroken. En er is met de zomerse      

temperaturen van nu niet veel voor nodig  om hiernaar 

over te schakelen. 

Voor het zover was, werden er bij HKC nog een aantal 

succesvolle evenementen georganiseerd. Allereerst 

was , daar op 23 en 25 mei het jaarlijkse schoolkorf-

baltoernooi, dit jaar bij HKC. Ondanks de moeilijke 

personele invulling van scheidsrechters werd het een 

geweldig evenement, waaraan bij mooi weer door heel 

veel enthousiaste scholieren werd deelgenomen en 

waarbij de publieke belangstelling opvallend groot 

was. Complimenten voor de schoolkorfbalcommissie, 

die alles perfect voor elkaar had. 

 

Op donderdag 7 juni was er de jaarlijkse vrijwilligers-

barbecue welke weer door velen werd bezocht en 

waar het weer erg gezellig was. Prima om zo bij elkaar 

te zijn met velen die gedurende het gehele jaar prak-

tisch dagelijks met HKC bezig zijn. Vervolgens was 

daar de 24-uursmarathon, een evenement dat de   

traditionele slotweek van HKC verving en nu al als 

succesvol kan worden bestempeld.  

Vanaf vrijdag 8 juni 17.00 uur tot zaterdag 9 juni 17.00 

uur konden jong en oud aan de diverse activiteiten 

deelnemen en dat werd ook gedaan door leden en 

belangstellenden tussen 4 en 84 jaar oud. Gedurende 

die 24 uur was het vooral ook gezellig op ons HKC-

complex en de evenementen-commissie, die hier veel  



 



sfdsf  
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Agenda 

Juli   
5-jul  Bezorging clubblad 
14 juli - 26 aug Zomervakantie 
   
Augustus   
18-aug  Klusjesdag 
   
September 
6-sept  Bezorging clubblad 
19-sep  Nazomerloterij 

Planning clubblad 
Het eerst volgend clubblad zal uitkomen op : 

6 september a.s. Graag kopij inleveren uiterlijk 1 

september bij: communicatie.hkc@gmail.com 

Wanneer u geen clubblad heeft ontvangen, kunt u 

dit melden bij communicatie.hkc@gmail.com 

Nieuwe leden 

Sanne Langendoen 
 

 
 

  
Rowin Hooikaas 

 
 

 
 
Nienke van der Vlist 

 
 

 
 
Quinn Karssies 
23-01-2011 
  
Petra Van de Velde Pieterse 

 
 

 
  
Jannick Klop 

 
 

 
  
Suzan van der Vlist 

 
 

 
  
Nienke Dekker 

 
 

 
  
Mirjam de Bruin 
18-08-1976 
  
Corne Troost 

 
 

 
  
Eliza Roest 
10/08/1991 

Adreswijzigingen 

Jodie van Houwelingen 

Munnikenland 28 

4254 EB Sleeuwijk 

 

Johan en Ina Advocaat 

Botenwerf 37 

Hardinxveld- Giessendam 

 

Vanaf 23 juli: 

Chantal Goedhart 
Jonathan 60 (vanaf 23 juli) 

3371 NC Hardinxveld- Giessendam 

27/07/1993

22/08/2006

26/09/2001

20/05/1965

09/11/2009

30/09/2010

19/09/1983

28/12/1987
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VERVOLG AUG. 
20 Kees Klop 

20 Dyane Marcelis 

20 Thirsa Verschoor 

21 Peter Klop 

21 Lida van Middelkoop-Vonk 

22 Rowin Hooikaas 

23 Marjan Both-Stam 

23 Stefan de Haas 

24 Arco den Breejen 

25 Jelle van Wingerden 

27 Theo Advokaat 

27 Tabita Visser 

27 Ellis van Houwelingen 

27 Nynke van de Bree 

29 Arjan de Haas 

AUGUSTUS 
1 Thea Pierhagen - de Graaf 

1 Jeannette de Groot 

1 Gert van Houwelingen 

3 Fenne van der Walle 

4 Jos den Breejen 

4 Rachel Hartman 

5 Cor Egas 

5 Danny den Dunnen 

5 Fenne de Boon 

5 Tijl de Boon 

5 Lise van den Heuvel 

7 Melinda Sterrenburg 

9 Frank Kamsteeg 

10 Arie Marcelis 

10 Bert de Haas 

10 Eliza Roest 

11 Greet Boon 

11 Tamara Eijkelenboom 

11 Jesse Meerkerk 

13 Brenda de Bruyn 

14 Jan Both 

15 Boas Romijn 

17 Lindsey de Boon 

18 Jannie Hübner 

18 Mirjam de Bruin 

19 Jose den Breejen 

19 Amanda Temmer 

JULI 
6 Ben van Middelkoop 

7 Jan de Jong 

7 Kimberley Verschuur 

8 Rianne Swets 

10 Peter den Dikken 

11 Jaco de Boon 

11 Marinda Rijnhout-Kleinveld 

12 Corina Klop 

13 Arno den Breejen 

15 Annelies van der Pijl 

17 Sil de Groot 

19 Stefan de Groot 

22 Jannie Egas-Borsje 

22 Arie Deventer 

22 Henrike Heikoop 

22 Lotte Scherstra 

23 Arie van den Herik 

23 Ruud aan de Wiel 

24 Twan Breur 

24 Marnick Dekker 

27 Robert de Boon 

27 Sanne Langendoen 

27 Tom Klop 

28 Stacey de Boon 

30 Odette van Milligen 

30 Robin de Bruin 

30 Levi Fijnekam 

VERJAARDAGEN 

SEPTEMBER 
1 Kors Swets 

1 Iven den Dikken 

2 Jesse den Breejen 

2 Joris de Gier 

3 Ad van Wijngaarden 

4 Simone Huizer 

6 Mirella Tromp-van Gelder 

8 Petra den Breejen 

9 Marjan den Breejen 



xcvx  
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SLOTEVENEMENT 

Afgelopen vrijdag 8 juni was het dan eindelijk zover; 

het 24-uur evenement bij HKC voor KIKA. Het evene-

ment begon om 17:00 uur met korfzitten. Gevolgd 

door het pannenkoekenrestaurant. Hoe goed de voor-

bereidingen dan ook zijn, zoveel pannenkoeken,    

zoveel kinderen, zoveel ouders en zoveel prikkels 

zorgt voor zoveel chaos. Maar het zorgt ook voor veel 

genoegdoening en energie.  

 

Nadat de kinderen klaar waren met eten, mochten ze 

naar de buikschuifbaan. Aan sop en plezier geen   

gebrek. Een activiteit op zich, waar de brandweer 

(geen paniek, deze was van te voren geregeld) flink 

los kon gaan.  

Ondertussen waren er activiteiten in De Werf en ook 

was de Kombifit goed bezig. Na De Werf gingen  

sommige volwassenen ook de buikschuifbaan op. 

Hier zijn trouwens foto’s van. 

 

Nadat de kinderen en volwassenen weer lekker 

schoon waren, werden de slaapzalen gereed ge-

maakt. De E en de D konden film kijken in Het Dok. 

De C, B en A wisten zich prima te vermaken met   

gamen of waren buiten de korfzitters aan het aan-

moedigen. 

 

Ondertussen is het klaverjastoernooi van start       

gegaan. Met zo’n toernooi wordt er na 3 potjes echt 

onderscheid gemaakt tussen de broodkaarters en de 

echte klaverjassers. 

Volgens de korfzitters was het korfzitten super leuk. 

De deelnemers hebben zich vermaakt met een   

spelletje. Erg origineel. Alleen Sven Advocaat had 

wat moeite zich te focussen op het spel. 

De spelletjesmarathon binnen zorgde vooral bij het 

FOODPING PONG voor strijd. Met zo’n inzet in het 

veld, zou je iedere wedstrijd winnen.  

In de keuken werd er flink gebakken. Het verschil 

tussen milliliter en deciliter behoord echter nog niet 

tot de basiskennis. Ook is het voor sommige        

onduidelijk of er op een stroopwafeltaart stroop-

wafels horen? Of hoor je de stroopwafels tijdens het 

maken van een stroopwafeltaart op te eten. Na een 

avondje wakker blijven, klinkt op een gegeven      

moment alles logisch. 

 

Na de nacht, volgt de ochtend. Dat betekend nieuwe 

en oude frisse troepen voor het ontbijt. De kinderen 

werden gewekt door de leiding die vervolgens   

vriendelijk een verzoek plaatste om alle spullen op te 

ruimen, in te pakken en de kinderen moesten zich 

gereed gaan maken voor het ontbijt en de ochtend-

gymnastiek.  

De motivatie was bij sommige kinderen ver te      

zoeken i.v.m. lichte vermoeidheid, maar onder     

leiding van de dwingende ogen van Vivian stonden 

ze alsnog te dansen en te swingen op de muziek. De 

één iets enthousiaster dan de ander, maar ja je kan 

niet alles hebben. 
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SLOTEVENEMENT 

Dankzij het mooie weer wat ons de volledige 24 uur 

goed gezind was, vond de high tea gezellig buiten 

plaats. Volgens één van de deelnemers was het   

gezellig druk, goed georganiseerd en waren de    

hapjes fantastisch. Er vonden ook fijne gesprekken 

aan de tafel plaats en er ontstonden goede ideeën 

voor    komend seizoen. Wist u datjes dat een high 

tea ook voor mannen is? 

 

Om 12:30 uur kwamen de teams van de VSB      

langzaam binnendruppelen. Het was een succesvol 

toernooi wat helaas werd overschaduwd door een 

gebroken arm en een bezoekje van de ambulance.  

 

Nogmaals dank voor de goede hulp die verleend is 

door iedereen. Als afsluiter werden er nog lootjes  

verkocht voor het rad. Het was een mooie afsluiter 

op het terras.  

 

Om 17:00 uur was het eindsignaal van het 24 uur 

korfzitten. Hier werd ook bekend gemaakt dat de 

voorlopige teller voor KIKA op € 2.500,00 staat. Een 

prachtig resultaat! 

 

Als commissie willen 

wij iedereen bedanken 

voor deze geweldige 

24 uur.  

Bedankt voor de donaties, voor de aanwezigheid, 

voor alle hulp en inzet. 

 

De evenementencommissie. 

https://www.hkc-korfbal.nl/wp-content/uploads/2018/06/kika-oranje.png
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VERSTERKING SELECTIE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Corne Troost zal vanaf augustus 2018 aansluiten bij de 1
e
 selectie van HKC. 

De 30 jarige inwoner van Papendrecht komt over van PKC/SWKgroep waar hij in de jeugd 

en senioren vele prijzen won en de laatste jaren speelde als aanvoerder van het 2
e
team. 

Corné is fit en gedreven om de komende jaren zijn steentje bij de dragen in de sportieve 

plannen van HKC. 

De ambitie en de nieuwe uitdaging die hierbij hoort spreken hem hierbij aan. 

In het dagelijks leven is Corné werkzaam als relatiebeheerder schadeverzekeringen bij een 

advieskantoor. 

Corné woont samen met Mirjam en is vader van een dochter. TC en staf zijn zeer blij met 

deze aanwinst. 

Al eerder is gemeld dat Niels Deventer (op rust), Mark Klop (PKC/SWKgroep) en Jaïr Korf 

de Gidts (Pernix) uit het huidige eerste team volgend seizoen niet beschikbaar zullen zijn. 

Met de komst van Sanne Langendoen, Eliza Roest en nu ook Corne Troost is de gewenste 

selectie voor het seizoen 2018-2019 rond. 

We kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen! 

https://www.hkc-korfbal.nl/wp-content/uploads/2018/06/corne_troost.jpg
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 KANGOEROES 

K angoeroeklup is op zaterdagochtend. 1x in de twee weken.   

A nja, Mirjam, Marinda en Saskia zijn de juffen.      

N adat we 45 minuten getraind hebben, brengt de trein ons altijd weer terug 

bij onze papa of mama. 

G eïnterviewd zijn de Kangoeroes op de laatste training. De liefste juffen zijn Anja, Marinda en Mirjam. 

Op de vraag wat vind je het leukst bij de Kangoeroes? De spelletjes met water (het was die zaterdag 

heel erg warm), maar korf schieten en overgooien werd ook genoemd. En het mooiste antwoord op de 

vraag: ‘Waarom zit jij op de Kangoeroeklup?’ kwam de reactie omdat mijn moeder mij heeft opgegeven 

 

O ok kunnen de Kangoeroes heel goed playbacken. Zij hebben een prijs gewonnen met de  Regendans 

van Kabouter Plop! 

E n op dit moment telt de Kangoeroeklup 13 leden. Dit zijn: Jasmijn – Ezra – Lukas – Evy – 

Naomi – Noud – Jens – Pim – Joris – Lodi – Silvana – Mare – Davy. Daphne en Lize zijn al twee keer 

komen proeftrainen. 

R aar dat Jason, Stacey en Sebas de volgende keer er niet meer bij zijn. 

O mdat zij na de vakantie echt gaan korfballen! 

E n wij wensen hen veel succes en plezier met hun korfbalcarrière! 

K en je iemand of ben jij 4 of 5 jaar? Dan ben je van harte welkom bij de Kangoeroeklup na de zomer-

vakantie! 

L aatste Kangoeroeactiviteit van dit seizoen -in samenwerking met de evenementencomissie - 

 was een echte kokspeurtocht. De Kangoeroes moesten op zoek naar de pollepel van Koos  

 Komkommer. Deze werd gevonden bij fam. Nederlof in de tuin en daarna lekker gesmuld van  

 de heerlijke pannenkoeken. 

U iteraard starten we na de zomervakantie weer met een nieuw Kangoeroeklup-seizoen. De data ver-

schijnen in de nieuwsbrief en het eerst volgende korfbalkrantje. 

P rettige zomervakantie toegewenst namens alle Kangoeroes en hun juffen! 
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SPONSORCOMMISSIE 

NIEUWE SPONSORS 
 
We heten Jambo media, Installatiebureau KON en de 
Ten Raede Groep welkom als sponsor van HKC.  
Jambo media en Installatiebureau KON gaan HKC 
sponsoren d.m.v. een reclamebord in de sporthal. 
Ten Raede Groep gaat HKC sponsoren d.m.v. een 
reclamebord langs het hoofdveld en een advertentie in 
het clubblad “In en om de korf”. 
Verder zijn we verheugd te melden dat Den Breejen 
Shipyard en Gebroeders Blokland de sponsoring   
hebben uitgebreid. 
Ook goed nieuws is de verlenging van de sponsoring 
door BDUmedia, Stichting Rivierenland fonds en    
Perfect Maintenance.  
 

Jambo media  

 
Jambo media is een internet Marketing Bureau, het is 
de passie van Jambo media om het maximale uit een 
website te halen. Jambo media is dagelijks bezig met 
website ontwikkeling, zoekmachine optimalisatie en 
het online promoten van producten of diensten. Denk 
daarbij aan websites en webshops gericht op de    
consumenten, maar zeker ook op de zakelijke markt. 

 
Installatiebureau KON 

 
Bij Installatiebureau KON kunt u terecht voor onder-
houd en installeren van cv-installaties, aanbrengen 
van allerlei soorten dakbedekkingen, zinkwerken 
plaatsen, het installeren en onderhouden van al uw 
sanitair, aanleggen van allerlei soorten elektra en   
alternatieve energie. 
Installatiebureau KON heeft een uitgebreid magazijn 
waar u terecht kunt voor al uw materialen om zelf aan 
de slag te kunnen. 
 

Ten Raede Groep  
 
Ten Raede Groep is een financieel  
dienstverlener welke een betrouw- 
bare en proactieve sparringpartner  
voor haar cliënten en medewerkers  
is in alle zaken rondom geld, regel,  
risico en recht.  Hierbij staan     
professionaliteit, de veelzijdige  
vakkundigheid en betrokkenheid  

voorop. voortdurend te innoveren zodat diensten   
optimaal Ten Raede Groep streeft ernaar bij de   
wensen en eisen van de cliënten aansluiten. 
 

Den Breejen Shipyard nieuwe  
teamsponsor HKC A1 

 
In april is met Den Breejen Shipyard uit Boven-
Hardinxveld overeengekomen de lopende sponsor-
overeenkomst, als teamsponsor van HKC D1, met 
drie jaar te verlengen tot 30 juni 2021. Daarbij werd 
de wens uitgesproken om in de toekomst sponsor te 
worden van een hoger jeugdteam. 
 
Inmiddels is een verbeterde sponsorovereenkomst 
getekend waarin is vastgelegd dat Den Breejen 
Shipyard m.i.v. 1 juli 2018 voor drie jaar de team-
sponsor van HKC A1 zal zijn. De naam van Den 
Breejen Shipyard zal zichtbaar zijn op de 
westrijdshirts, trainingspakken en sporttassen van 
HKC A1. 
 
Den Breejen Shipyard, synoniem voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid, voert zijn werkzaamheden die    
bestaan uit nieuwbouw, refit, reparatie en service, 
voornamelijk uit op de werven aan en rond de haven 
van Boven-Hardinxveld. 
 
 

Gebroeders Blokland shirtsponsor drie  
D-teams  

Met Gebroeders Blokland is overeengekomen de 
sponsoring uit te breiden. De komende drie jaar zal 
het bedrijf shirtsponsor zijn van drie teams van HKC. 
HKC D1, D2 en D3 gaan m.i.v. het nieuwe seizoen 
spelen met het logo van Gebroeders Blokland op het 
shirt. Naast de shirtsponsoring van de D-teams   
sponsort Gebroeders Blokland HKC met reclame-
borden in de sporthal en langs het hoofdveldveld, 
korfreclame en een advertentie in het clubblad “In en 
om de korf”. 
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SPONSORCOMMISSIE 

Geboeders Blokland ontvangt u graag in het nieuwe 
multifunctionele verzamelgebouw 'Westpoort'. Daar 
vertaalt het bedrijf de behoefte van de klanten door 
middel van een gestandaardiseerd product, een func-
tioneel en doelmatig product, of een maatpak. Als 
daadkrachtige ontwikkelaar en of aannemer nemen 
zij risicodragend positie in locaties en of samenwer-
kingsverbanden in ontwikkeling, verkoop en bouw.  
Voor meer info: www.gebroedersblokland.nl 

 
BDUmedia nog vier jaar sponsor van 
HKC 

Robert Jan Rijnberg ( Adjunct Sales manager van 
BDUmedia) en Pleun Tromp (sponsorcommissie 
HKC) met de nieuwe sponsorovereenkomst. 
 
HKC en BDUmedia, uitgever van onder andere Het 
Kompas Hardinxveld-Giessendam hebben de be-
staande sponsorovereenkomst verlengd.  
De sponsorovereenkomst geldt voor een periode die 
aanvangt op 1 juli a.s. en eindigt op 30 juni 2022.  
De 1e selectie van HKC heeft inloopshirts met 
naamsvermelding van BDUmedia, tevens is d.m.v. 
een vlag de naam van BDUmedia zichtbaar tijdens 
korfbalwedstrijden op het sportcomplex in Boven Har-
dinxveld en d.m.v. een advertentie in het clubblad. 
 
BDUmedia biedt hét totaalpakket voor de lokale on-
dernemer. Met de nieuwsbladen, nieuwswebsites en 
overige off- en online marketing mogelijkheden zorgt 
BDUmedia voor het maximale bereik en resultaat.  
 

Rivierenland fonds zet sponsoring voort 

De Stichting Rivierenland fonds heeft de sponsoring 

aan HKC opnieuw met een jaar verlengd. 

Stichting Rivierenland fonds biedt financiële onder-
steuning aan maatschappelijke activiteiten en organi-
saties op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en 
recreatie, educatie, gezondheid en zorg, natuur en 
milieu. Het fonds richt zich op activiteiten en organisa-
ties die uitsluitend met vrijwilligers de lokale of regio-
nale samenleving versterken. 
 

Perfect Maintenance verlengt sponsoring 

Perfect Maintenance uit Rotterdam, sponsor van de 
sporttassen van HKC B2, heeft de sponsorovereen-
komst met een jaar verlengd. 
Perfect Maintenance BV is een bekende naam in de 
Rotterdamse haven op het gebied van dienstverlening 
aan havengerichte ondernemingen, rederijen, trans-
portbedrijven, offshore ondernemingen, etc. 
 
 
Samenstelling sponsorcommissie 
Per 1 juli is de samenstelling van de sponsorcommis-
sie gewijzigd. Wilma van Tuijl geeft haar taak over aan 
Jaqueline Verheul. Vanaf deze plaats bedanken we 
Wilma voor haar inspanningen en heten we Jaqueline 
welkom als notuliste van de sponsorcommissie. 
 
 
HKC is trots op al haar sponsors               
We bedanken alle sponsoren die HKC een warm hart 
toedragen en met hun sponsorbijdrage veel mogelijk 
maken voor onze vereniging. 
 
Namens de sponsorcommissie, 
Pleun Tromp.  

http://www.gebroedersblokland.nl
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COLOFON & COMMISSIES 

“In en om de korf” is een officieel or-
gaan 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  06-53854872 
Petra den Breejen 06-27142560 
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 
jaaptromp.53@gmail.com 
  
Secretaris 
Marinda Rijnhout 
m.rijnhout@hotmail.com 
   
Penningmeester  
Thea Donker 
  
Sportieve zaken 
Robert de Breejen  06-25349833 
 
Verenigingszaken 
Sietse Deventer 06-42642716 
Sietsedeventer@msm.com 
  
Technische Commissie 
Kern TC 
Robert den Breejen 06-25349833 
robertdenbreejen@kpnmail.nl 
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 06-29341808 
Emiel Deventer 06-20701480 
Dick Nederlof   06-31930558 

Jeugd TC 
Francis Tromp   06-12056334 
Arie de Rooij    06-52306325 
Michel Koppelaar 06-54363378 
 
 
Erik Kraaijeveld     06-54363378 
Arjan Kamsteeg    06-20701480 
Dick Nederlof        06-31930558 
  
Jeugdplan TC 
Esther Tromp     06-13728785 
Frank Kamsteeg   06-12610160 
Arjan de Haas   06-53259840 
Andre Kuipers  
 
Scheidsrechterszaken/zaalwacht 
Elias den Breejen  06-29564939 
Arjan van Baaren 06-20111834 
Stan de Groot 06-57659344 
 
Sponsorcommissie 
Pleun Tromp 06-53756525  
Jacqueline Verheul   
Leon Fijnekam 06-53725684  
Netty Blokland  06-51317190  
Sponsor.hkc@gmail.com 
 
Kantinecommissie 
Jaap de Boon  0184-613335 
Eva aan de Wiel 06-10729608 
Tineke Sterrenburg 06-22650623 
Edwin Schild 06-44098243 
Joleen aan de Wiel  06-21875440 
Marieke Sterrenburg  06-25250968 
Gerrit Sterrenburg  
 
Vervaardiging clubblad 
Willy Donker  06-33836496 
Arie Verschoor 06-13548060 
Met de Groot  0184-614959 
Coby Hooikaas  0184-616440 
Nel de Jong  0184-616283 
Wim Bakker 0184-616252 
 
Communicatie Commissie 
Arie Verschoor  06-13548060    
Sjaak den Breejen 06-23470226 
Dick Nederlof 06-31930558 
Herma Baks 06-53854872 
Michel Nederlof 06-15876680 
Petra den Breejen 06-27142560 
Arno de Breejen 
communicatie.hkc@gmail.com 
 
Materiaalcommissie 
Jeroen v. Houwelingen 06-19792001 
Peter Klop  06-24927391 
Jan Dame  06-47080147 
Bram Both  06-12407902 
Wil Dubbeldam 06-19792001 
Maarten Spelt            06-24927391 
Rowin van der Vlies      06-47080147 
Wil Donker 06-33816496 
 
Kledingcommissie 
Margriet a/d Wiel  
Nel Bommeljé  0184-617536 
Engelien de Boon 0184-611335 
 

BHV 
Peter Klop  06-24927391 
Bram Both  06-12407902 
 
Evenementencommissie 
Wilma Muilwijk 06-40833237 
Ester Bot 06-16848481    
Tomas a/d Wiel    06-21407226 
Francis Hooikaas 06-10927300 
Arie de Rooij      06-52346325 
Elisa Versteeg 06-53504364 
Alexander de Rover  06-57826782 
Jannick van Hoek 06-20263545 
Simon den Breejen 06-42808606 
hkc-ikdoemee@live.nl 
 
Nazomerloterij 
Frank Koppelaar 
Marieke Sterrenburg 06-25250968 
Marije den Breejen 0184-614390 
  
Boterletters en Kerstkransen 
Marjan van Houwelingen  0184-611329    
 
Oud Papier 
Ralph de Boon  0184-613440 
 
Coördinatie schoonmaak clubhuis 
Iemke de Boon 0184-613443 
 
Gevonden voorwerpen 
Janneke Deventer  0184-618398 
 
Ledenwerving 
Vacature 
 
Koningsdagcommissie 
Anja Bohré  0184-651960 
Marjan van ‘t Verlaat 0184-618207 
 
Schoolkorfbalcommissie 
Harry Donker 0184-612624 
Peter Both 06-12407902 
Marco Baks 06-15860593 
Dorinda Spelt  0184-631927 
Marriejan de Groot 
 
Collecte gehandicaptensport 
Sietse Deventer 06-42642716 
 
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 Marinda     
Rijnhout (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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