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Beste lezer, 

 

Voor jullie zien jullie de eerste editie van de digitale Quicker: ‘De Quicker Nieuwsbrief’. Via deze weg 

willen wij de leden al het nieuws brengen met wat er gaande is binnen de vereniging. Deze eerste editie 

in december staat met name in het teken om terug te blikken naar het afgelopen jaar. Want zoals 

iedereen weet, is dit jaar heel anders gelopen dan wij allemaal van tevoren hadden kunnen bedenken.  

Door de komst van COVID-19 zijn er dit jaar maar weinig wedstrijden gespeeld. Zo kwam er in maart 

een abrupt einde aan de tweed helft van het zaalseizoen en lag alles helemaal stil. Na een tijdje leek 

alles weer wat opgang te komen en is na de zomervakantie de eerste helft van de veldcompetitie 

gestart, met inachtneming van de getroffen maatregelen. Helaas, hebben wij de eerste helft van de 

veldcompetitie niet uit kunnen spelen door COVID-19. Momenteel ligt alles stil en eindigt het jaar heel 

anders dan eenieder had gedacht.  

Toch nemen wij jullie, als lezers, graag mee met wat er allemaal dit jaar gebeurd is, maar ook wat er in 

2021 komen gaat. In 2021 is K.V. Quick’21 namelijk jarig en vieren wij ons 100-jarige jubileum! Tijd voor 

een feestje zou men zeggen… We weten niet hoe het komt, maar dit 100-jarige jubileum mag natuurlijk 

niet zomaar aan eenieders neus voor bijgaan!  

Wij wensen jullie in ieder geval veel leesplezier bij de eerste editie van ‘De Quicker Nieuwsbrief’! 

 

Namens de redactie, 

 

Het bestuur  

  

Voorwoord 
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We blikken terug op een jaar wat voor iedereen bijzonder is geweest. Het jaar begon zo mooi met de 

samenwerking tussen Quick’21 en V&V op seniorenniveau. Zowel op het veld als in de zaal ging dit goed. 

Maar toen kwam COVID-19 om de hoek kijken en werd alles anders. Wel en niet mogen trainen 

wisselden elkaar af. Onze vaste evenementen, welke geld op leverden voor de vereniging, konden niet 

doorgaan. TT-assen en het 1-tegen-1 toernooi konden helaas niet plaatsvinden. Ook ging voor het eerst 

in het 99-jarig bestaan van K.V. Quick’21 de series niet door.  

Dan de start van het nieuwe seizoen 2020/2021. Samenwerken op A-en B niveau hebben we kunnen 

regelen met V&V. Dit was ook weer een spannend moment, en daarom is het mooi om te zien dat voor 

beide verenigingen dit goed heeft uitgepakt. De Jeugd TC heeft ervoor kunnen zorgen dat we zowel bij 

de A-jeugd als bij de B-jeugd professionele trainers voor de teams hebben staan. Al met al een flinke 

opsteker voor de beide verenigingen. De selectie deed het in de eerste helft van het veld weer goed en 

ook bij de jongste jeugd waren er weer mooi successen.  

Maar dan komt de competitie in oktober weer stil te liggen vanwege COVID-19 en weer moet er van 

alles geregeld worden. Het is nog steeds de vraag wanneer we weer mogen korfballen.  

Het jaar 2020 zal voor ons allen een bijzonder jaar blijven. Hopelijk komen we weer snel aan korfballen 

toe in het nieuwe jaar 2021. Dit jaar zal voor K.V. Quick’21 wederom een bijzonder jaar worden. We 

bestaan dan namelijk 100 jaar! De jubileumcommissie is druk bezig met het bedenken en organiseren 

van allerlei activiteiten. Hoe het allemaal gaat komen, is voor nu nog een groot vraagteken. Wat we wel 

weten dat op 2 januari de eerste activiteit gehouden wordt, namelijk de online bingo! Deze bingo is 

georganiseerd door de SAC en de jubileumcommissie. Hopelijk zien wij jullie dan ook en kunnen we 

proosten op het nieuwe jaar en het jubileum van K.V. Quick’21.  

Vanuit het bestuur willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar inzet het afgelopen jaar. Sponsoren, 

trainers commissies en alle leden bedankt voor jullie inzet. Hopelijk maken we er in 2021 weer een 

bijzonder jaar van. Het zou mooi zijn dat we op ons 100-jarige bestaan een mooi Quick’21 feestje mogen 

organiseren! 

Het Bestuur, 

Stan, Hilly, Gerdien, Stanneke, Ljibbe en Gaatse. 

 

 

 

  

Vanuit het bestuur 
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100 JAAR K.V. Quick’21 

Nog 2 weken en dan breekt ons jubileumjaar aan. De 

jubileumcommissie is al sinds oktober 2019 bezig om 

hiervoor een planning te maken. Tijdens de ledenvergadering 

in 2020 is deze planning gepresenteerd en hebben we ook de 

hulp ingeroepen van diverse commissies binnen K.V. 

Quick'21, zoals de JAC en de SAC. Daarnaast is er door Trienke 

Wijmenga een logo gemaakt voor het 100- jarige bestaan van 

K.V. Quick’21. Dit logo zullen wij zo veel mogelijk gebruiken op de sociale media en op diverse flyers! 

Door het uitbreken van COVID-19 zijn er helaas een aantal activiteiten op losse schroeven komen te 

staan. Zo stond er voor januari een nieuwjaarsborrel gepland. Hiervoor wilden wij natuurlijk jullie als 

leden uitnodigen, maar ook de sponsoren en ander sportclubs uit het dorp. Helaas kan dit niet doorgaan, 

maar als alternatief is er een online bingo georganiseerd! Door diverse sponsoren zijn er geweldige 

prijzen ter beschikking gesteld.  

Daarnaast zullen het gedurende het hele jaar activiteiten voor de leden worden georganiseerd! Ook 

willen wij het dorp betrekken bij onze festiviteiten, daarom staat er in april/mei een sportdag gepland 

waarbij het gehele dorp mee kan doen! 

Zaterdag 21 augustus is ‘de dag’, de 100ste verjaardag van K.V. Quick’21. Voor deze dag staan diverse 

activiteiten gepland. Zo is er onder andere een clinic voor de jeugdteams, zijn er topwedstrijden te 

bekijken, is er een receptie en reünie en wordt er gezellig samen gegeten en wordt de dag afgesloten 

met een knalfeest met artiesten! Tevens wordt er op deze dag de tentoonstelling over 100 jaar K.V. 

Quick’21 geopend. Deze tentoonstelling zal de hele maand september te bezichtigen zijn in het MFC.  

Maar…we houden de ontwikkelingen omtrent corona goed in de gaten. 

Voor nu:  

Geef je snel op voor de aftrap van het jubileumjaar op 2 januari 202! We 

gaan gezellig samen bingoën met een toost op het nieuwe jaar en op 

100 jaar K.V. Quick’21! 

Met dank aan; 

Bouwbedrijf Kleinhuis, Spar Oudega; 
De Húskeamer, JdV; 
Bakkerij de Vries, S.Beuckens; 
Porto Casa, Schuur1706; 
De Haarsalon, Vakmeester Jeeninga! 
 
De jubileumcommissie  

Jubileumcommissie 
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Alles anders dan normaal…. 

En toen was daar Corona. 
Corona dacht lollig te zijn en gooide roet in het eten. 
En Corona is nog niet van plan om te vertrekken… 
 
Erg jammer natuurlijk, want wij van de JAC hebben nog allemaal leuke dingen voor de jeugd van K.V. 
Quick’21 op de planning.  Veel van deze plannen hebben we al moeten schrappen en verplaatsen naar 
later, in de hoop dat het dan wel mogelijk zal zijn. 
 
Het begon allemaal in maart.   De JAC had geluk met de violenactie.  Toen was er nog geen sprake van 
een ‘lockdown’ en werd de violenactie een succes. Nu konden we ons focussen op de voorjaarsbingo 
en de jeugduitjes. Maar 16 maart ging alles dicht en op slot.  Alles werd onzeker en onduidelijk. De 
vergaderingen werden in de eerste plaats maar gecanceld. Vervolgen werd ook de voorjaarsbingo en 
de jeugduitjes geschrapt. Het waren lastige beslissingen, maar we waren het met elkaar eens.  Ook het 
K.V. Quick’21 toernooi werd afgelast, dus die activiteiten konden we ook doorstrepen. 
 
Na een periode van stilte, begonnen wij weer na te denken wat we eventueel wel zouden kunnen 
organiseren voor onze jeugd. In september was er als eerste de Grote Club Actie. De losse loten en de 
verkoopboekjes waren besteld en werden uitgedeeld.  Vervolgens moesten we een activiteit voor in de 
herfstvakantie bedenken. Aangezien dat de A’s en de B’s nu ook samen zijn met de A’s en B’s van V&V, 
hebben we de activiteitencommissie van V&V benaderd om gezamenlijk wat te bedenken.  Na een paar 
vergaderingen hadden we een dropping bedacht. Maar ja….  Daar klopte Corona weer aan de deur… 
 
De dropping kwam in de ijskast om er in februari eventueel weer uit te halen. Ook de bingo die we voor 
de kleintjes in de herfstvakantie wilden organiseren werd doorgestreept. 
 
Maar de JAC is niet voor één gat te vangen! En er werd weer wat anders bedacht. Voor de F1 en E1 een 
kleurwedstrijd en een puzzeltocht door het dorp. Voor de A’s, B’s en C’s werd er een online pub quiz 
opgezet. Er werd druk gepuzzeld, sommigen waren flink fanatiek. Dit was wel te merken via de apps van 
alle teams. Zo werd er in de herfstvakantie toch nog wat gedaan!  
 
In november stond (zoals elk jaar) de banketstavenactie op de 
planning. Deze activiteit kon niet worden geannuleerd, omdat de 
bestelling van de banketstaven al bij de bakker was geplaatst. Dus 
schouders eronder en gaan met die staven. Het werd een geheel 
andere actie dan we gewend waren: ‘De banketstavenactie 2.0’ De 
jeugd bezorgden dit keer bestelbriefjes door de brievenbus. Zo konden 
de bewoner van Oudega via deze briefjes of via de app of mail 
banketstaven bestellen. Het betalen kon contant, maar een Tikkie was 
ook mogelijk. Geheel Coronaproof. De Jaccers (en een paar moeders 
van de Jaccers) hebben de banketstaven bij de mensen thuisbezorgd. 
Het heeft wat inzet gevraagd, maar het is ons gelukt! Top! 

De JAC 
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Dinsdag 1 december 2020 werden onze F-pupillen 
tijdens hun training verrast met een bezoek van twee 
pieten. Deze pieten hebben meegetraind en hebben de 
boel op stelten gezet. Ook hadden ze voor alle kinderen 
een klein cadeautje meegenomen. Het was een dolle 
pret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 4 december 2020 hebben wij de digitale cheque 
van de Grote Club Actie binnengekregen. De opbrengst 
van 2020 voor K.V. Quick’21 was maar liefst: €846,70.  
 
Een prachtig bedrag, mede mogelijk gemaakt door onze jeugd. De winnaars met de meest verkochte 
loten krijgen binnenkort bericht en dan kunnen zij hun prijs in ontvangst nemen! Natuurlijk wordt hier 
een fotootje van gemaakt!  
 
 
 
Nu is het kerstvakantie en alles ligt compleet stil door de nieuwe strengere lockdown…Wij hebben nog 
veel activiteiten voor het nieuwe jaar op de plank liggen, maar hoe wij dat gaan doen is nog niet duidelijk. 
Alles is onzeker…. Hopelijk gaat Corona snel haar biezen pakken, maar het is afwachten. 
 
Wij houden jullie op de hoogte via de app, mail en Facebook.  
 
Voor nu wensen wij jullie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond sportief 2021!!! 
 
Annemiek v.d. Werf, Lonneke Stel, Sita Postma, Martine Schonenburg, Agnes Adema en Sjoukje Haarsma 
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Het is en blijft voorlopig een zeer bewogen jaar. 

COVID-19 gooide in alle competities roet in het eten, maar helaas ook in de meeste activiteiten rondom 

het korfbal. Gelukkig kwam er een leuk initiatief om de Húskeamer-borrelquiz te organiseren. Alle leden 

konden een borrelplank voor thuis bestellen dat ter beschikking werd gesteld door de Húskeamer! Het 

was volgens ons alles een zeer groot succes! 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de komende periode staat er, ondanks COCID-19, iets heel erg leuks op de planning! Namelijk de 

Bingo! Nog nooit waren er zulke leuke prijzen te winnen met de Quicker Bingo! Deze prijzen zijn mede 

mogelijk gemaakt door onze geweldige sponsoren, waar we enorm blij en trots op mogen zijn! Namen 

de Bingo Commissie, de SAC en Neeltje en Marjan, willen we graag zeggen: geef je nog snel op voor 28 

december voor de Bingo en win MACHTIG mooie prijzen! Want winnen doe je bij de Quick Bingo loterij! 

Daarnaast willen wij deze gelegenheid ook aangrijpen op met zijn allen het 100-jarige jubileum van K.V. 

Quick’21 in te luiden.  

Volgend jaar is natuurlijk het 100-jarige jubileum van K.V. Quick’21. Er staan dan ook veel leuke 

activiteiten op de planning. Wij hopen natuurlijk dat deze activiteiten door kunnen gaan i.v.m. COVID-

19. Het 100-jarige jubileum mag natuurlijk niet stilletjes aan eenieders neus voorbijgaan!   

Wij wensen iedereen alvast fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021!  

De SAC, 

Geke Blauw, Nynke de Vries, Marrit Biesma, Petra Tjeerdsma en Jan Auke Kooistra! 

 

  

De SAC 
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Rabo ClubSupport  
 
Het bestedingsdoel van de Rabo clubsupport was dit jaar voor ons 
jubileum. Quick'21 bestaat in 2021 namelijk 100 jaar! Hier willen we 
uitgebreid bij stil staan, en er een feestelijk jaar van maken. Het idee is 
om het gehele jaar door activiteiten te organiseren voor jong en oud, 
leden en niet-leden. Om dit financieel wat ondersteuning te bieden 
hebben we iedereen gevraagd om op Quick te stemmen bij de Rabo 
ClubSupport. Dit had als resultaat maar liefst een bedrag van €1078,04! 
 
Voor iedereen die op ons heeft gestemd, Heel erg bedankt! We hopen er 
met deze bijdrage een groots jubileumjaar van te maken. 
 
 

 

 

 

Mondkapjes! 

 

Sinds 1 december is het verplicht om 

mondkapjes te dragen in openbare ruimtes. De 

komst van corona heeft mede gezorgd voor de 

‘mondkapjes markt’. Zo’n gewoon blauw 

mondkapje is ook maar zo saai en gewoon. 

Daarom kan je nu een Quick’21/V&V mondkapje 

bestellen voor 5,50 per stuk! Een leuk initiatief 

genomen door onze leden!  

  

Wist je dat? 
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Samenwerking Quick’21/ Vlug en Vaardig B’s 

Sinds vorig seizoen zijn we bij elkaar gekomen. De eerste training was in Garijp. Het was eerst nog even 

wennen, omdat we elkaar nog niet zo goed kenden, maar naar een paar trainingen en wedstrijden 

gehad werd het steeds leuker! Nu kunnen we het goed met elkaar vinden en is het altijd gezellig! Maar 

ook zijn we serieus aan het trainen met onze goede trainers Lennert, Arnold, Anita en Ljibbe. Helaas 

hebben we nog niet veel gewonnen, maar we zijn hard aan het trainen om daar verandering in te 

brengen. Helaas hebben we door Corona momenteel geen wedstrijden meer. Hopelijk kunnen we snel 

weer trainen en wedstrijden spelen! Wij zijn super tevreden met deze samenwerking van Quick’21 en 

V&V.  

Groetjes de B’s 

Danique, Marit en Rianne 

Zaterdag 5 december speelde de A’s en B’s van K.V. Quick'21/V&V een leuk mix toernooi in de Nije 

Westermar. Dit werd georganiseerd door Oebele en Rienk Jan. Scheidsrechters Jan, Eelko, Mathilde en 

Jelly bedankt voor het fluiten!  

 

 

 

 

  

Vanuit de jeugd 
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Voor de sponsorcommissie was het afgelopen jaar ook een bijzonder jaar. Aan het begin van het jaar 

hadden we een prachtige presentatie-avond van de nieuwe kleding van de selectie van K.V. 

Quick’21/V&V. Dit was een groot succes met verlening van veel contracten! Het is natuurlijk geweldig 

dat onze vaste sponsoren zo enthousiast waren om weer een bijdrage te leveren aan de vereniging.  

Zoals we allemaal weten is het de rest van het jaar een bijzonder jaar gebleken op het korfbalgebied. 

Maar we hebben zeker niet stil gezeten! Bij de start van het nieuwe seizoen 2020/2021 zijn we op A en 

B-niveau ook gaan samenwerken met V&V. Het was dan ook een van de speerpunten dit seizoen om, 

naast de alles seniorenleden, ook alle A-junioren te voorzien van nieuwe kleding. Dit is ons samen met 

de sponsorcommissie van V&V weer gelukt! Bouwbedrijf Kleinhuis, ons oudste sponsor, heeft in het 

voorjaar haar contract uitgebreid, daarmee komen zij nu ook op de voorkant van het nieuwe shirt van 

de A1 en A2. Op de achterkant van de shirts komt Garage W&S uit Garijp. Alberda Hoveniers uit Oudega 

hebben we als nieuwe sponsor mogen verwelkomen en komt als sponsor op de nieuwe tassen van de 

A1 en A2.  

Beuckens Dak en- Zinkwerken wordt korfsponsor bij alle wedstrijden van de selectie voor de komende 

3 jaar. Okkema schilderwerken wordt bordsponsor. Voor het 3e team waren we nog opzoek naar een 

shirtsponsor voor op de nieuwe shirts. Porto Casa heeft hun contract uitgebreid en wordt daarmee 

shirtsponsor van het 3e team! Friesland Campina komt als sponsor op de tassen van het 3e en 4e team.  

Al met al is dit een groot succes geworden met dank aan al onze sponsoren die het elke keer weer 

mogelijk maken! Alle kleding is besteld voor de A1, A2, het 3e en het 4e. Hopelijk zijn we snel weer op 

het korfbalveld te vinden en kunnen we al onze teams zien spelen in een nieuw tenue!  

Uitbreiding  
De sponsorcommissie heeft dit seizoen ook een nieuw lid mogen verwelkomen! In augustus is Kornelis 

de Jong toegetreden tot de sponsorcommissie.  

Uitje club van 50 
DE sponsorcommissie heeft het jaarlijkse uitje met de club van 50 wegens COVID-19 niet kunnen 

organiseren. Hopelijk kunnen we komend voorjaar weer iets leuk doen met zijn allen.  

De sponsorcommissie wenst alle sponsoren en Quickers een gezond en gelukkig 2021! Hopelijk mogen 

zien we elkaar snel weer op het korfbalveld! 

De Sponsorcommissie,  

Mark, Lut, Lieuwe, Saco, Wietske, Kornelis en Gaatse.  

Sponsorcommissie 
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Beste Quickers,  

In de ledenvergadering van September heeft Simone Elzinga afscheid genomen als voorzitter van K.V. 
Quick’21. Daarnaast heeft ook Gaatse de Vries te kennen gegeven het bestuur te verlaten. Wij hebben 
als bestuur verschillende Quickers benaderd voor de functie als voorzitter. Maar tot op heden hebben 
wij nog geen vervanging voor Simone gevonden.  

Vanwege de bijzondere situatie waarin we momenteel verkeren, heeft Gaatse zich bereid gevonden om 
tot 1 januari 2021 aan te blijven als interim-voorzitter. In goed overleg met Gaatse hebben we deze 
periode nog kunnen verlengen. Maar vroeg of laat zal Gaatse ook het bestuur verlaten. 

Daarom een oproep vanuit ons, het bestuur, aan jullie: ‘wie ziet zichzelf wel als voorzitter van K.V. 
Quick’21’? ‘Wie zou deze vacante functie willen oppakken?’. 

Wanneer je belangstelling hebt kun je contact opnemen met het bestuur: Gerdien van der Veen, Stan 
Kleinhuis, Ljibbe Elzinga, Stanneke Boonstra of Hilly van der Wal. Wij zien jullie reactie graag tegemoet!  

Namens het bestuur, 

Gaatse, Stan, Gerdien, Ljibbe, Stanneke en Hilly  

 

  

Vacature 
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Bedankt voor het lezen van deze eerste ‘De Quicker Nieuwsbrief’!  

K.V. Quick’21 wil jullie nogmaals bedanken voor het afgelopen jaar! Wij zijn erg dankbaar dat jullie, 

ondanks deze bizarre tijden, trouw zijn gebleven als sporter, lid en sponsor! 

 

K.V. Quick’21 wenst iedereen fijne feestdagen en een sportief maar vooral gezond 2021! 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 


