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Nieuwsbrief sponsors 

Voorwoord 
 

Deze nieuwsbrief is voor sponsoren en bedrijven die bij   
HKC betrokken zijn. Door middel van de nieuwsbrief 
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
onze korfbalvereniging. 

 

Geslaagde bierproeverij voor sponsors  

 
 
Donderdag 11 oktober heeft de sponsorcommissie een 
bierproeverij georganiseerd voor haar sponsors. Deze 
avond werd verzorgd door wijn- en drankenhandel Fred 
van den Heuvel uit Giessenburg.  
Op een leuke en informele manier mochten we ruim 50 
sponsoren welkom heten. Tijdens de avond werden 
diverse bieren uit de regio geproefd. Op een vakkundige 
manier werd er toelichting op de verschillende soorten 
bieren gegeven. Uiteraard was er volop de gelegenheid 
dit gerstenat te proeven en te bespreken. Voor de 
sponsoren was het een avond om onder het genot van 
een hapje en een drankje informeel te netwerken en 
nieuwe contacten op te doen. Als kers op de taart maakte 
Fred van den Heuvel, in tegenstelling tot eerder 
afspraken, bekend deze avond geheel belangeloos te 
willen verzorgen, waarvoor dank. 
Namens de sponsorcommissie willen we iedereen die 
deze avond zijn/haar steentje heeft bijgedragen van harte 
bedanken. In het bijzonder de sponsoren die in grote 
getale aanwezig waren.  
 

Uitbreiding Bordsponsoring 

 
 

Ten Raede Groep uit Dordrecht gaat de sponsoring bij 
HKC uitbreiden d.m.v. een reclamebord in de sporthal. 
Ten Raede Groep is een financieel dienstverlener welke 
een betrouwbare en proactieve sparringpartner voor 
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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 sponsoring  

 

Met Rabobank Merwestroom is overeengekomen het 
bestaande sponsorcontract, met één jaar te verlengen tot 
30 juni 2019. In de overeenkomst met 
de Rabobank zijn o.a. opgenomen: 

- een reclamebord in de sporthal en langs het 
hoofdveld; 

- een advertentie in het clubblad en het 
programmablad voor zaalwedstrijden; 

- een vlag langs het hoofdveld; 
- bedrukking van het logo op een wedstrijdkorf; 
- sponsoring van het jeugdtoernooi; 
- sponsoring van het schoolkorfbaltoernooi. 

 
 

Nieuwe balsponsor  

 
We heten Sisters mode welkom als balsponsor bij HKC.  
 
Sisters mode, dé plek om dameskleding van bekende 
merken te kopen. Sisters mode is een boetiek waar de 
modebewuste vrouw centraal staat. Je kunt bij Sisters 
mode online shoppen, Sisters mode heeft ook echter ook 
een winkel, Peulenstraat 218 H”veld-G”dam.  
Meer info: www.sistersmode.nl 
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Den Breejen Shipyard 

 
 
HKC A1 in de nieuwe outfit van teamsponsor Den 
Breejen Shipyard 
 
Het logo en de naam van den Breejen Shipyard is drie 
jaar lang 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. 
 
 

Gebroeders Blokland 

 
 
De spelers en speelsters van HKC D2 in de shirts van de 
nieuwe shirtsponsor Gebroeders Blokland. 
 
De naam van Gebroeders Blokland staat tot 30 juni 2021 
op de wedstrijdshirts van HKC D1, D2 en D3. 
Gebroeders Blokland ontvangt u graag in het nieuwe 
multifunctionele verzamelgebouw  “Westpoort”. 

 
 
 
Daar vertaalt het bedrijf de behoefte van de klanten door 
middel van een doelmatig  
gestandaardiseerd product, een functioneel en product, 
of een maatpak. Als daadkrachtige ontwikkelaar en of 
aannemer nemen zij risicodragend positie in locaties en 
of samenwerkingsverbanden in ontwikkeling, verkoop en 
bouw.  

 
Sponsoring wedstrijdballen 

 
Tijdens het zaalseizoen 2018-2019 worden door 
onderstaande sponsors wedstrijd ballen aangeboden 
voor de thuiswedstrijden van de diverse 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 BV     

 Yahua Shipbuilding in Nantong  

 Den Breejen Shipyard 

 Kraaijeveld Tegelwerk 

 Cafetaria De Lach  

 Gelecon Giessenburg 

 Perfect  Maintenance 

 Gebr. Sterrenburg Metsel- en lijmwerken 

 Cafetaria Wielwijk 

 Wijn- en drankenhandel Fred van den Heuvel 

 Sisters mode 

 
Sportieve zaken  
 
Terugblik veldkorfbalseizoen najaar 2018 
Na een moeizame start met twee nederlagen tegen de 

favorieten Nieuwerkerk en Swift heeft HKC zich 
uitstekend hersteld. Met zes zeges op rij neemt HKC de 
2

e
 plaats in op de ranglijst achter het ongenaakbare Swift 

dat al haar wedstrijden ruim wist te winnen. 
Na een goede oefenperiode was duidelijk dat het 
vernieuwde HKC nog niet helemaal ingespeeld was.  Het  
team raakte tijdens het seizoen steeds meer in balans 
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wat resulteerde in sterke optredens in de slotfase van de 
veldcompetitie met o.a. een 15-29 overwinning op GKV / 
Enomics en een 17-15 overwinning tegen Nieuwerkerk. 
In het voorjaar  start HKC met een uitwedstrijd tegen 
Swift.  Alleen een overwinning in Middelburg kan de 
spanning terug brengen en HKC weer perspectief bieden. 
 
HKC E1 kampioen  

 
Bij de jeugd was er een kampioenschap te vieren.  
HKC E1, was de sterkste in hun poule. 
 

 
 
Door een 11 -2  overwinning tegen Vriendenschaar 
behaalde HKC E1, gesponsord door Deltabrug Beheer 
BV,  het kampioenschap. 
 
 

Vooruitblik korfbalseizoen  
 
HKC 1 is in het zaalseizoen 2018-2019 ingedeeld in de 
Overgangsklasse D. Dat betekent dit jaar geen derby’s  
tegen tegenstanders uit de regio maar veel onbekende 
tegenstanders. Het lijkt wederom een zware sportieve  
strijd te worden om het kampioenschap. Het zal gaan 
tussen De Meeuwen, dat als promovendus op het veld in 
de Hoofdklasse uitstekend presteert, DOS (W),  
Wit-Blauw / Green Organics en KVA, respectievelijk 
koploper in de Overgangsklasse A, B en C op het veld.  
HKC en SKF gaan ook mee strijden om de bovenste 
plaatsen zodat het dringen wordt aan de top van de  
ranglijst. Promovendus Nova zal het moeilijk krijgen om 
zich in deze sterke Overgangsklasse te handhaven. 
 
Het NovaFront / Klop Watersport team uit Boven-
Hardinxveld begint de kompetitie op 24 november met 
een uitwedstrijd in Kampen tegen Wit-Blauw  / Green 
Organics 
 
 

 

 
Welkom bij HKC 
 
U bent van harte welkom in sporthal 

   “HET DOK”, Tiendweg 42B in Boven-Hardinxveld.  
 Alle thuiswedstrijden van HKC 1 vangen aan om  

16.15 uur.  
 
Het programma van HKC 1 is als volgt: 

01 december HKC 1 – DOS 1  (Westbroek) 
08 december HKC 1 – SKF 1 (Veenendaal) 
12 januari HKC 1 – Nova 1 (Bilthoven) 
26 januari HKC 1 – De Meeuwen1 (Putten) 
02 februari HKC 1 – Wit-Blauw / Green Organics 1 
09 maart  HKC 1 – KVA1 (Amstelveen) 
23 maart  HKC 1 – DOS Kampen / Veltman 1 
 

 

Sponsors bedankt 
 
Namens HKC bedankt de sponsorcommissie alle  
sponsors voor de steun aan de vereniging. 
 
Met sportieve groet, 

Sponsorcommissie van HKC, 
Netty Blokland, Jaqueline Verheul, Leon Fijnekam 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

