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Nieuwsbrief sponsors 
 

Voorwoord 

 
Een nieuw korfbalseizoen gaat van start waarbij HKC 
uitkomt in de Overgangsklasse met een regionale 
indeling. Een kompetitie met veel derby’s en sterke 
tegenstanders belooft een spannende kompetitie voor 
HKC. In deze nieuwsbrief voor sponsoren en bedrijven 
die bij HKC betrokken zijn leest u hier meer over.  
Verder informeren we u over ontwikkelingen m.b.t. de 
sponsoring en de sportieve resultaten van onze 
korfbalvereniging. Opnieuw kunnen we diverse nieuwe 
sponsors verwelkomen ook hebben een aantal sponsors 
de sponsoring uitgebreid of de sponsorovereenkomst 
verlengd. 
 
 

Bierproeverij voor sponsors 

 
Voor al haar sponsors organiseert de sponsorcommissie 

van H.K.C. op 11 oktober 2018 een bierproeverij. 

 
Wijn en drankenhandel Fred van den Heuvel verzorgt de 
bierproeverij welke plaats vindt in de kantine van HKC, 

Tiendweg 42B in Boven-Hardinxveld. 
 

De uitnodiging kunt u in september verwachten. 
 
 

Nieuwe shirtsponsors 
 

 

Eind mei is de sponsorovereenkomst getekend waarin is 
vastgelegd dat Den Breejen Shipyard m.i.v. 1 juli 2018 
voor drie jaar de teamsponsor van HKC A1 zal zijn.  
De naam van Den Breejen Shipyard zal zichtbaar zijn op 
de wedstrijdshirts, 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. 
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Met groot genoegen kunnen wij u meedelen dat de 
sponsoring met Gebroeders Blokland is uitgebreid!  
De komende drie jaar sponsort het bedrijf drie van onze 
teams. Vanaf het nieuwe seizoen lopen de spelers van 
D1, D2 en D3 in gloednieuwe shirts met het logo van 
Gebroeders Blokland erop. 
 
Gebroeders Blokland ontwikkelt en bouwt projecten om in 
te wonen, werken of recreëren. Dagelijks werken zij met 
ongeveer 100 mensen aan verschillende projecten in een 
straal van circa 75  
km rondom Hardinxveld-Giessendam. Gebroeders 
Blokland is gevestigd in het multifunctionele 
kantoorgebouw “Westpoort” en heeft daar een 
inspiratiecentrum ingericht waar klanten hun complete 
woning kunnen samenstellen. 
Voor meer info: www.gebroedersblokland.nl. 

 

Nieuwe bordsponsoring 
 

Het is goed nieuws om opnieuw vier nieuwe bordsponsors bij 

H.K.C. welkom te heten, t.w.: 

 Den Hertog elektrotechniek,  

 Jambo media,  

 Installatiebureau Kon, 

 Ten Raede Groep (gaat ook een advertentie 

plaatsen in het clubblad “In en om de korf”). 

 
 

 
 
Bij DEN HERTOG elektrotechniek kunt u terecht voor 
utiliteitsbouw, nieuwbouw en renovatie, 
brandmeldinstallaties, inbraakbeveiliging etc. 
 

 

 
 
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  
 

https://gebroedersblokland.nl/
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aan websites en webshops gericht op de consumenten, 
maar zeker ook op de zakelijke markt. 
 

 

 
 
Bij Installatiebureau KON kunt u terecht voor onderhoud 
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 is een financieel dienstverlener welke 
een betrouwbare en proactieve sparringpartner  
voor haar cliënten is in alle zaken rondom geld, regel, 
risico en recht. Hierbij staan professionaliteit, de 
veelzijdige vakkundigheid en betrokkenheid voorop. 
Ten Raede Groep streeft ernaar voortdurend te 
innoveren, zodat de diensten optimaal bij de wensen en 
eisen van de cliënten aansluiten. 
 
 

Verlenging sponsorovereenkomsten 
 
BDUmedia  
 
HKC en BDUmedia, uitgever van onder andere Het 
Kompas Hardinxveld-Giessendam hebben de bestaande 
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 
Hardinxveld en d.m.v. een advertentie in het clubblad. 

 
BDUmedia biedt hét totaalpakket voor de lokale 
ondernemer. Met de nieuwsbladen, nieuwswebsites en 
overige off- en online marketing mogelijkheden zorgt 
BDUmedia voor het maximale bereik en resultaat.  

 
 
 

 
 

 
Met de heer Wil Dubbeldam van Renewi is de 
sponsorovereenkomst weer met een jaar verlengd. 
Renewi sponsort HKC d.m.v. een “hoog” reclamebord 
langs het veld, een reclamebord in de sporthal en een 
wedstrijdbal. Renewi is een nieuwe naam met een 
vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks 
en Van Gansewinkel. 
   

 

 
 
HKC heeft van Stichting Rivierenlandfonds opnieuw een 
mooie bijdrage ontvangen. 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. 

 

 
Perfect Maintenance uit Rotterdam, sponsor van de 
sporttassen van HKC B2, heeft de sponsorovereenkomst 
met een jaar verlengd. 
 
Perfect Maintenance BV is een bekende naam in de 
Rotterdamse haven op het gebied van dienstverlening 
aan havengerichte ondernemingen, rederijen, 
transportbedrijven, offshore ondernemingen, etc. 
 
 

Sportieve zaken  
 

Terugblik veldkorfbalseizoen 2017-2018 
 
Na het zaalseizoen heeft HKC ook het veldseizoen goed 
afgesloten. De achterstand op kampioen De Meeuwen 
kon, ondanks een overwinning in Putten, niet meer 
ingelopen worden. Veel scorend werden de meeste 
wedstrijden gewonnen en kon de terugkeer in de 
Overgangsklasse met een mooie 2

e
 plaats worden 

beëindigd. 
 
Bij de jeugd waren er weer diverse kampioenschappen te 
vieren. HKC A1, B1, C2, D2, E1 en F1 konden aan het 
einde van het zaalseizoen de felicitaties in ontvangst 
nemen. 
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HKC F1 kampioen 
 

 
HKC F1, gesponsord door De Klerk uit Werkendam. 

 
 
HKC C2 kampioen 
 

 
Kampioen HKC C2, met Ellen de Kok namens 
teamsponsor Neptune Shipyard. 
 
 

HKC E1 kampioen 
 

 
De kampioenen, gesponsord door Deltabrug Beheer BV. 
 

 

 
HKC B1 kampioen 
 

 
HKC B1, gesponsord door Van de Leun Installatiebouw 
BV uit Sliedrecht met de beker voor het clubhuis. 
 
 

Vooruitblik 1e deel veldkorfbalseizoen  
 
HKC 1 is ingedeeld in een regionale Overgangsklasse 
met, GKV/Enomics, Merwede, Oranje Wit en 
Vriendenschaar. 
De overige tegenstanders zijn Nieuwerkerk, Swift  
(Middelburg) en Valto (De Lier). 
Het seizoen 2018 – 2019 start voor HKC met een 
vernieuwde selectie met de uitwedstrijd bij Nieuwerkerk.  

 HKC heeft de ambitie om voor de titel te gaan maar zal 
 veel weerstand ondervinden van titelfavoriet  Nieuwer-
 kerk. 
 Het lijkt een bijzonder spannende kompetitie te worden 
 met veel derby’s waar ook Oranje Wit, Swift en 
 GKV/Enomics mee gaan strijden om het kampioenschap. 
 Het ziet er naar uit dat Merwede, Valto en 
 Vriendenschaar de sportieve strijd aan gaan om zich  te 
 handhaven in de Overgangsklasse.  
 
 

Welkom bij HKC  
 

U bent van harte welkom bij onderstaande 

thuiswedstrijden aan de Tiendweg: 
 
Het programma van HKC 1 is als volgt: 

15 sept. HKC 1 – Swift  (M) 1, aanvang 16.00 uur 
29 sept. HKC 1 – Valto 1, aanvang 16.00 uur 

 20 okt. HKC 1 – Oranje Wit (D)1, aanvang 16.00 uur 
 27 okt. HKC 1 – Nieuwerkerk 1, aanvang 16.00 uur 
 
 

Sponsors bedankt 
 
Als sponsorcommissie bedanken we alle  
sponsors namens heel HKC voor de steun aan de 
vereniging. 
 
Met sportieve groet, 
Sponsorcommissie van HKC, 
Netty Blokland, Jaqueline Verheul, Leon Fijnekam, en 
Pleun Tromp. 


