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Nieuwsbrief sponsors 

Voorwoord 

Deze nieuwsbrief is voor sponsoren en bedrijven die 
bij HKC betrokken zijn. Door middel van deze 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen m.b.t. de sponsoring en de sportieve 
resultaten van onze korfbalvereniging. We zijn blij 
dat we weer een aantal nieuwe sponsors kunnen 
verwelkomen en dat een aantal sponsors de 
sponsoring uitbreiden of verlengen. 
Ook het kampioenschap en promotie van HKC naar 
de Hoofdklasse in de zaal is het vermelden meer dan 
waard. 

 
Geslaagde “sponsor netwerkborrel” 

Als sponsorcommissie kijken terug op een geslaagde 
netwerkborrel voor sponsors rondom de wedstrijd 
van HKC tegen  
Wit Blauw Green/Organics uit Kampen. 
Vanaf 15.30 uur verzamelden zich bijna 80 sponsors 
in de sponsortent aan de HKC- kantine. 
Met veel belangstelling en enthousiasme werd de 
spannende wedstrijd in sporthal “Het Dok” gevolgd. 
Na afloop was het onder het genot van een hapje en 
een drankje, in het bijzijn van de spelers/sters van 
het “Novafront – Klop Watersportteam”,  nog lang 
gezellig in de sponsortent en de kantine. 

 
Nieuwe sponsors 

 
 

We heten WALLAARD GROEN welkom als nieuwe 
sponsor van HKC. WALLAARD GROEN gaat HKC 
sponsoren d.m.v. een “hoog” reclamebord langs het 
hoofdveld. 
WALLAARD  GROEN is actief in de aanleg en het 
onderhoud van de (semi-) openbare ruimte en is 
gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van 
daktuinen en gevelbekleding. Meer informatie: 
www.wallaard.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jaargang 12 | nummer 1 
 
 

 
 

Van Noordenne wapeningsstaal gaat HKC 
sponsoren d.m.v. een reclamebord in de sporthal 
en een “hoog”reclamebord langs het hoofdveld.  
Van aanvraag tot oplevering denkt Van Noordenne 
wapeningsstaal graag met u mee om uw 
wapeningproject efficiënt te realiseren. Ervaar zelf 
hoe Van Noordenne wapeningsstaal expertise inzet 
om de meest optimale oplossing aan te bieden.  
Van Noordenne Wapeningsstaal versterkt!  
Meer informatie: www.noordennewapening.nl 

 

 
 

Ook Twan Advocaat heten wet welkom als nieuwe 
sponsor van HKC. Twan gaat met zijn bedrijf “Twan 
Timmer & Bouw Service” HKC sponsoren d.m.v. een 
reclamebord in de sporthal en een “hoog” 
reclamebord” langs het hoofdveld. Bent u op zoek 
naar een meubelmaker, een vakman voor 
scheepsbouwinterieur, renovatie of aanbouw van uw 
woning dan kan u Twan bereiken op: 
tel. nr. 06 57 90 68 57 of via 
twantbservices@gmail.com 

 

 
 

Bram Blokland van BBTO schilderwerken hebben we 
bereid gevonden om HKC te gaan sponsoren d.m.v. 
een reclamebord in de sporthal. Bram Blokland 
Totaal Onderhoud is in te huren voor al uw 
schilderwerkzaamheden. Ook voor uw 
timmerwerkzaamheden kunt u bij BBTO terecht. 
Jarenlange ervaring in de bouw- en schilderswereld 
maakt dat BBTO garant staat voor een uitstekende 
kwaliteit. 
Meer informatie kunt u vinden op www.bbto.nl 
 
 
 
 

 

http://www.wallaard.nl/
http://www.noordennewapening.nl/
mailto:twantbservices@gmail.com
http://www.bbto.nl/
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Flextalent4u uit Bleskensgraaf gaat HKC sponsoren 
d.m.v. een reclamebord in de sporthal en een “hoog” 
reclamebord langs het hoofdveld. 
Flextalent4u is een uitzendbureau die zich regionaal 
concentreert op de behoefte van technisch en 
bouwpersoneel. In de regio staat Flextalent4u 
bekend als specialist in de bouw en technieksector.  
 
Flextalent4u wordt graag uw vaste flexpartner, 
ervaren, betrouwbaar en meedenkend in alle vragen 
met betrekking tot flexibele arbeid.  
Voor meer informatie: www. flextalent4u.nl 

 

 
 

We zijn trots om te melden dat we een makelaar aan 
ons sponsorbestand mogen toevoegen. Q Makelaars 
gaat HKC sponsoren d.m.v. een reclamebord in de 
sporthal.Q Makelaars is onderdeel van de Q Groep 
en heeft vestigingen in o.a. Dordrecht, Papendrecht 
en Zwijndrecht.  Een woning aan- of verkopen?  
Q Makelaars werkt op basis van No Cure No Pay.  
Vraag een gratis waardebepaling voor uw woning 
aan of een vrijblijvende kennismaking met één van 
onze aankoopspecialisten. 
Contact: 085 - 040 62 00 info@qmakelaars.nl 

 

Uitbreiding sponsoring 

 
 

BM van Houwelingen is al vele jaren sponsor van 
HKC d.m.v. een advertentie in het clubblad. Nu gaat 
BM van Houwelingen de sponsoring bij HKC 
uitbreiden met een reclamebord in de sporthal en 
een “hoog” reclamebord langs het hoofdveld. 
 
BOUWEN, is al 50 jaar, het werk van BM!  
BM van Houwelingen bouwt vol passie en met 
vakmanschap precies die woning die past bij uw 
wensen. BM van Houwelingen bouwt aan 
verschillende projecten in de regio.  
Voor zakelijke klanten, woningcorporaties en CPO 
Verenigingen. Kortom: u kunt altijd bij BM van 
Houwelingen terecht als het over wonen gaat!  
Meer informatie kunt u vinden op 
www.bmvanhouwelingen.nl 

 

 

Verlenging  sponsorovereenkomsten 

 
Pleun Tromp, Peter Huizer (directeur van “BMN 
De Klerk”), Leendert Klop (directeur “Klop 
Watersport”) en Leon Fijnekam v.l.n.r. tekenden 
de nieuwe sponsorovereenkomsten. 
 

BMN De Klerk zal van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022 
hoofdsponsor zijn van HKC. M.i.v. het nieuwe 
korfbalseizoen staat de naam BMN de Klerk op de 
wedstrijdshirts en de trainingspakken van de 
1

e
 selectie. 

 

Met Klop Watersport is opnieuw een 3 jarige 
sponsorovereenkomst tot stand gekomen. Zo zal de 
naam van Klop Watersport ook tot 30 juni 2022 te 
zien zijn op de achterkant van de wedstrijdshirts en 
trainingspakken van de 1

e
 selectie. 

 

Ook de sponsorovereenkomst met kledingsponsor 
Sportshop André Vlot is verlengd tot 30 juni 2022.  
Sportshop André Vlot gaat de 1

e 
selectie voorzien 

van shirts, trainingspakken en sporttassen met 
naamsvermelding van Sportshop André Vlot. 
 
Met NOVAFRONT, een dochter van BMN de Klerk, 

is overeengekomen dat zij van 1 juli 2019 tot 30 juni 
2022 toernooisponsor zullen zijn van het 
seniorentoernooi in augustus en het Vrienden, 
Bedrijven, Straten- korfbal toernooi in juni. 
 

Met Klop Watersport is overeengekomen dat zij van 
1 juli 2019 t/m 30 juni 2022 shirtsponsor zijn van 
HKC 5. 
 

 
 

Van Pfeifer Heavy Machinery uit Groenlo hebben we 
de toezegging ontvangen dat zij de sponsoring bij 
HKC ook in 2019 voortzetten. We zijn bijzonder blij 
dat HKC mede door de sponsorbijdrage van Pfeifer  
Heavy Machinery de sportieve ambities verder kan 
uitbreiden. 
 

 
 
 

mailto:info@qmakelaars.nl
http://www.bmvanhouwelingen.nl/
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Sportieve zaken  
 
Kampioenschap voor HKC 

HKC is met zevenmijlslaarzen de top van het 
Nederlands korfbal binnengedrongen. Zaterdag 23 
maart is het derde kampioenschap en even zo vele 
promoties in vier jaar gerealiseerd. HKC is hier door 
opgeklommen van de tweede klasse naar de 
Hoofdklasse, het één na hoogste korfbalplatform in 
Nederland. Dit seizoen was HKC ongenaakbaar in 
de Overgangsklasse, bleef ongeslagen en kon met 
nog één wedstrijd te gaan een voor HKC historische 
prestatie neerzetten.  
Voor de kampioenswedstrijd tegen DOS 
Kampen/Veltman werden extra plaatsen in sporthal 
“Het Dok” gecreëerd om alle toeschouwers te 
kunnen huisvesten. Het zorgde voor een geweldige 
ambiance waarin het eerste kampioenschap in de 
eigen sporthal Het Dok binnengehaald werd. 
 

  
Het kampioensteam met technische staf en sponsors 

 
MAN OF THE WORLD  

 
V.l.n.r.: Raimand Nieuwenhuizen (assistent trainer), 

John Spek (hoofdtrainer), Gerda de Boer (Man of the 

World) en Jaqueline Verheul (sponsorcommissie). 

 

Met dank aan sponsor “Man of the World” lopen de 

trainer/coaches van HKC in een mooi tenue 

. 
 
Vooruitblik 2e deel veldkorfbalseizoen 

HKC start 20 april het 2
e
 deel van de veldcompetitie 

met een uitwedstrijd tegen Swift in Middelburg.  
Dat is gelijk een belangrijke wedstrijd. Swift is de 
ongeslagen koploper met 4 punten voorsprong op 
HKC en Nieuwerkerk. Om de spanning terug te 
brengen moet HKC dus winnen in Middelburg. 
HKC speelt nog drie wedstrijden thuis dit voorjaar, 
drie krakers, respectievelijk tegen Vriendenschaar, 
Merwede en GKV. Dat beloven weer mooie 
wedstrijden en drukke zaterdagen op het 
sportcomplex van HKC te worden. 

 
Technische staf HKC 

André Kuipers zal vanaf het seizoen 2019 – 2020 
deel gaan uitmaken van de technische staf van de 
1

e
 selectie van HKC. 

Met John Spek en André Kuipers denkt HKC een 
trainerskoppel te hebben gevonden om de ambities 
waar te maken en waarmee een verdere kwaliteits-
impuls aan de begeleiding van de 1

e
 selectie zal 

worden gegeven. Zowel tijdens trainingen als 
wedstrijden zal André Kuipers nauw samenwerken 
met John Spek welke komend seizoen voor het 
vierde jaar als eindverantwoordelijke aan HKC 
verbonden zal zijn 

 
Welkom bij HKC 

U bent van harte welkom bij onderstaande 
thuiswedstrijden op het sportcomplex van HKC, 
Tiendweg 42B in Boven-Hardinxveld. 

 Alle thuiswedstrijden van HKC 1 vangen aan om 
15.30 uur. 
 

Het programma van HKC 1 is als volgt: 

11 mei HKC 1 – Vriendenschaar 1 
25 mei HKC 1 – Merwede / Multip[laat 1(Sliedrecht) 
01 juni HKC 1 – GKV 1 / Enomics 1 (Gorinchem) 
 

HKC 2 speelt haar thuiswedstrijden voor het 1e 
team, aanvang 13.50 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. 

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

