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Beste lezer, 

Voor jullie ligt alweer de vierde editie van de digitale Quicker: ‘De Quicker Nieuwsbrief’. 

Via deze weg willen wij de leden weer het nieuws brengen met wat er gaande is binnen de 

vereniging.  

Op het moment van schrijven is de voorbereiding van de eerste helft van de zaalcompetitie 

alweer afgelopen en is aankomende zaterdag de eerste competitiedag! Helaas, hebben we 

nog steeds de maken met de nodige coronamaatregelen, zoals het controleren van de QR-

codes tijden thuiswedstrijden, maar er mag ook geen publiek aanwezig zijn tijdens de 

wedstrijden. Dit is natuurlijk super jammer, maar helaas wel de realiteit. We zullen er met 

z’n allen het beste van moeten maken. Voorop staat dat we gelukkig nog wel kunnen en 

mogen korfballen en daar moeten we natuurlijk volop van genieten.  

In deze nieuwsbrief nemen we jullie, als lezers, weer graag mee naar wat er op het 

programma staat de komende periode, maar ook naar wat er zoal gebeurd is in de 

afgelopen tijd! 

Wij wensen jullie in ieder geval veel leesplezier bij de vierde editie van ‘De Quicker 

Nieuwsbrief’! 

 

Namens de redactie, 
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Op het moment van schrijven is de voorbereiding van het nieuwe zaalseizoen alweer bijna 

afgelopen en staat de eerste competitiewedstrijd aanstaande zaterdag al op het 

programma. Het heeft een tijdje geduurd voordat we weer ‘los’ konden in de zaal, maar 

nu is het moment toch daar gekomen. Daar zijn wij als bestuur natuurlijk ontzettend blij  

mee. Echter, de zaalcompetitie zal niet zoals van ouds gespeeld worden. Het kabinet heeft 

de coronamaatregelen weer aan moeten scherpen. Voor ons betekent dit dat er in ieder 

geval tot en met 3 december geen publiek aanwezig mag zijn bij de wedstrijden. Daarnaast 

moeten wij als vereniging voor trainingen en wedstrijden de QR-codes scannen. Dit brengt 

natuurlijk nodige complexiteit met zich mee. Maar we zijn natuurlijk erg blij met de 

vrijwilligers die hier de nodige tijd en energie in steken om het allemaal werkende te 

maken. Veel dank daarvoor!  

 

Daarnaast moeten wij als vereniging altijd in blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen  

aangaande het coronavirus. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat wij als vereniging trainen 

moesten afgelasten, omdat er te veel coronabesmettingen in en rondom Oudega waren. 

Wij zullen daarom de situatie goed in de gaten houden en maatregelen treffen waar  dat 

nodig is. 

 

Verder is bestuur momenteel nog steeds druk bezig met het maken van een nieuwe 

beleidsplan in samenwerking met Simone Elzinga, Kor de Vries en Mark Boonstra. We zijn 

onder andere de afgelopen periode bezig geweest met wat de missie en de visie is van 

onze vereniging. Na vele brainstormsessie zijn hier mooie stappen in gemaakt. Binnenkort 

zullen de commissies door het bestuur uitgenodigd worden om eens aan te schuiven bij 

het bestuur en te bespreken hoe de commissies zichzelf zien binnen de vereniging. Tot slot 

staat de invulling van de functies als voorzitter en penningmeester ook nog hoog op de 

lijst.   

 

Het rest ons nog om een ieder te bedanken die in deze tijd nog steeds zijn of haar steentje 

bijdraagt. 

 

Bestuur K.V. Quick 21, 

Stan, Ljibbe, Gerdien, Kor, Simone, Mark en Hilly  
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100 JAAR K.V. Quick’21 

 

De jubileumcommissie heeft weer voorzichtig de draad opgepakt met het organiseren 

van de jubileumactiviteiten voor dit seizoen en de jubileum-dag op 27 augustus 2022. 

Gelukkig hoeven we niet helemaal opnieuw te beginnen want de plannen die we hadden 

schuiven gewoon een jaar op. Zo is LDODK weer gevraagd om bij ons te komen 

korfballen, gaan de voorbereidingen en het verzamelen van namen en adressen voor de 

reünie gewoon door en pakken we ook alle andere geplande activiteiten weer op.  

Dit doet de jubileumcommissie natuurlijk niet alleen, ook de JAC, SAC en 

kantinecommissie dragen hun steentje bij, bij het organiseren van deze activiteiten.  

Zo hebben we bij de thuiswedstrijden van de selectie op het veld in Oudega samen met 

de JAC en SAC activiteiten georganiseerd zoals: pjukken, buikschuiven, springkussen, 

spijkerbroekhangen en waar nog steeds over gesproken wordt; het Oktoberfest.  

 

Heb je nog leuke ideeën of wil je een actieve bijdrage leveren aan de organisatie van het 

100 jarig jubileum? Stuur even een berichtje of kom langs bij de jubileumcommissie! 

 

Ritske, Marjan, Dieke, Lotte, Jantsje, Simone, Gerdien en Neeltsje 
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Competitieschema 1e, 2e, 3e, MW1, A1, A2, B1 en B2. 
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Competitieschema E1 en F1 + Kantinedienst  
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Wij hebben de afgelopen periode weer wat activiteiten kunnen organiseren! In de 

meivakantie zijn wij met de F1 en E1 naar het Blote Voetenpad in Opende geweest. Dit 

was een groot succes waarbij niemand droog over is gekomen! 

Wij hadden dit jaar graag op aspirantenreisje willen gaan, maar hebben dit helaas weer 

af moeten zeggen i.v.m. corona. Wij hebben hier wel een alternatief voor bedacht en 

hebben op 26 juni een seizoensfeest georganiseerd met de junioren en aspiranten van 

Quick en de A’s en B’s van V&V. Op het programma stond een pjuktoernooi, sumokorfbal 

en een sponzenspel. We hebben de middag afgesloten met een barbecue. De middag 

begon met regen, maar gelukkig stopte dit al gauw en hebben zowel wij als de jeugd een 

super leuke middag/avond gehad! 

In de herfstvakantie hebben wij voor de F1 en E1 een kinderdisco georganiseerd. De 

kinderen mochten zusjes, broertjes, vriendjes en vriendinnetjes meenemen en dit zorgde 

voor een grote opkomst! Iedereen zag er op z’n allermooist uit en we hebben een 

gezellige avond gehad waarbij er heel wat is afgedanst en gezongen. Maar het leukste 

van de disco was volgens de meeste kinderen toch: ‘Stoelendans!’  

Het is bijna december, dus ook weer tijd voor de banketstavenactie met heerlijke 

banketstaven van Bakkerij de Vries!! De banketstaven zijn 3,50 euro per stuk en twee 

voor 6,50. Deze kunnen worden bestelt op http://www.quick.nl/banketstaven. Bestellen 

kan nog tot vrijdag 26 november en ze worden bij u thuis bezorgd in week 48 (29 

november tot 4 december). 

Tot slot heeft Sjoukje Haarsma na 7 jaar besloten afscheid te nemen van de JAC. Wij 

willen Sjoukje bedanken voor al haar inzet afgelopen jaren! 

De JAC, 

Sita, Annemiek, Agnes, Martine en Lonneke 
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SAC zorgt voor goede omzet!!! 

Het eerste deel van de veldcompetitie is alweer voorbij en ondertussen zijn we alweer 

druk bezig in de zaal. Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met bepaalde 

coronamaatregelen hebben we afgelopen tijd weer verschillende activiteiten kunnen 

organiseren. 

Op zaterdag 29 mei werd de Quick Top21 live uitgezonden, georganiseerd door Jan- 

Auke, Stan, Marjan en Neeltsje.  

Op 21 augustus werd ‘De Hûskeamer Oefendei’ georganiseerd. Na af loop van de 

wedstrijden hebben we als  SAC een BBQ geregeld in samenwerking met de Hûskeamer. 

Een goede opkomst met 58 volwassenen en 5 kinderen. 

16 oktober hadden we de laatste 

thuiswedstrijd op het veld in Oudega. Na 

af loop van de wedstrijd van het 3e stond er 

een Duits-buffet klaar. Dit in samenwerking 

met Slagerij Biesma. We hebben de avond 

kunnen afsluiten met een Oktoberfest. In 

totaal zijn er 3 fusten bier en genoeg cola bb 

opgedronken, hiermee hebben we dan ook 

voor een prachtige omzet gezorgd. Een 

geslaagd feest, waar de leden van Wêz 

Handich/DOW/TFS dan ook bij wouden zijn. 

Met dit feestje in de boeken kunnen we weer 

even vooruit. 

Net als afgelopen jaar hebben we dit jaar ook 

meegedaan aan de Rabo ClubSupport. Van 4 

t/m 25 oktober kon er gestemd worden. Hiermee hebben we een bedrag van : €1.035,67 

opgehaald voor de verenging. Een bedrag waar we trots op kunnen zijn!!! Iedereen 

bedankt voor het stemmen. 

Helaas hebben Marrit en Jan-Auke besloten om na ong. 10 jaar afscheid te nemen van de 

SAC. Dit vinden we erg jammer, maar biedt ook weer mogelijkheden voor nieuwe 

mensen met een frisse blik en nieuwe ideeën. Het stokje zal overgedragen worden aan 

Martine Schonenburg. Daarnaast zijn we natuurlijk nog bezig met een extra lid.  

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar en hopen dat we ondanks de coronamaatregelen weer 

nieuwe activiteiten kunnen organiseren. Er zijn namelijk alweer een hoop nieuwe ideeën.  

Namens de SAC wensen we iedereen alvast f ijne kerstdagen en een gelukkig 2022. 

De SAC, 

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

SAC 
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Ben jij er ook weer bij tijdens de Kangoeroeklup? Gezellig!  

Kangoeroeklup 
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ROAN-JAN (B1) 

 

Ik ben met mijn team, dat is de b1, kampioen 

geworden in de veldcompetitie en daar gaan we in de 

zaal natuurlijk ook voor. We zijn ook een niveau 

omhoog gegaan, we spelen nu 1e klas in de zaal dus 

het zal wel moeilijker worden maar we gaan er voor. 

We trainen in de nieuwe Westermar op maandag en 

donderdag. De training wordt gegeven door Anita, 

Lennert en Arnold. De trainingen lopen goed en worden 

goed voorbereid door de trainers. Op zaterdag hebben 

we een wedstrijd en moeten we op tijd in de sporthal 

zijn. Daar moeten we ons dan klaar gaan maken, we 

doen de schoenen aan en de juiste kleren.  Als we dat 

allemaal hebben gedaan gaan we warmlopen en 

inschieten. Iedereen loopt warm op zijn eigen manier. 

Het inschieten doen we wel met zijn allen, dan gaan we 

doorloopballen nemen, schieten en natuurlijk de 

vrijebal en de stafworp oefenen en ondertussen speelt 

de JBL box op zijn luidst. We zijn er altijd en gaan er 

altijd vol voor. De combinatie V&V Quick loopt goed en 

we zijn een hecht team geworden. We zij goed op 

elkaar in gespeeld en weten hoe iedereen is. Ik vind 

zelf dat we het best goed en serieus doen natuurlijk 

wordt er wel eens een grapje gemaakt maar dat moet 

kunnen. Daarna gaan we meteen weer door. Soms 

gaat het een keertje niet goed in een wedstrijd of 

training  maar dan gaan we de volgende wedstrijd of 

training er weer vol voor. Ik vind het super leuk om in 

dit team te spelen en hoop dat we nog veel wedstrijden 

mogen winnen. 

SIMON JAN (B1) 

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Simon Jan en ik ben 15 jaar oud ik zit in de B2, Ik zit al sinds mijn 6e op korfbal 

bij Quick’21. Wij krijgen elke Maandag en Donderdag training. het afgelopen veldseizoen 

zijn we 2e geworden, van invicta konden wij het niet winnen. Als coach hebben wij 

Grytsje Bosma v en v. Het liefst sta ik in de aanval maar verdedigen hoort er ook bij. na 

9 jaar korfballen ga ik nog steeds elke week met veel plezier naar het korfbalveld.  

 

Groet,  

Simon Jan 
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Dit was alweer het einde van de vierde editie van ‘De Quicker Nieuwsbrief’! We willen 

iedereen bedanken voor de input voor de nieuwsbrief! Daarnaast willen we ook jullie, 

lezers, bedanken voor het lezen van deze editie! Tot de volgende!       

 

 

 

 

 

 

Afsluiting 


