
1 
 

` 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Quicker 
Nieuwsbrief 

 

K.V.Quick’21 

                                                    

Seizoen 

2022/2023 
 

Nr. 6 

 

S



2 
 

 

 
 

Voorwoord ........................................................................................... 3 

Vanuit het bestuur ................................................................................ 4 

In memoriam ........................................................................................ 5 

Jubileumcommissie .............................................................................. 6 

Competitieschema ................................................................................ 9 

Fluitschema ........................................................................................ 12 

Indeling Juryvoorzitter / Kantinedienst  ............................................. 13 

Wist je dat? ........................................................................................ 15 

JAC/JC ............................................................................................... 16 

Kangoeroeklup ................................................................................... 19 

SAC .................................................................................................... 21 

Sponsorcommissie .............................................................................. 25 

Afsluiting ............................................................................................ 29 

 

 

 

  

Inhoudsopgave 
 

 

VoorwoordInhoudsopgave 
 

 

Voorwoord 
 

Vanuit het bestuurVoorwoordInhoudsopgave 
 

 

VoorwoordInhoudsopgave 
 

 

Voorwoord 
 

Vanuit het bestuurVoorwoord 
 

Vanuit het bestuur 
 



3 
 

 

Beste lezer, 

Voor jullie ligt alweer de zesde 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.  

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

Nieuwsbrief’! 

 

Namens de redactie, 
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Op het moment van schrijven is de eerste helft van de veldcompetitie geëindigd en staat 

het zaalseizoen bijna te beginnen! Dit zaalseizoen zal een bijzonder seizoen worden, 

aangezien het vlaggenschip van Quick’21/V&V 1 dit seizoen uitkomt in de overgangsklasse!   

 

Het bestuur is momenteel nog druk bezig met het uitvoering geven aan het nieuwe 

beleidsplan. Op 11 oktober 2022 heeft de commissievergadering plaatsgevonden. Alle 

commissies vertelden aan de hand van hun jaarplanning hoe deze bijdraagt aan het 

beleidsplan dat we eerder dit jaar samen hebben gemaakt. Er werd besproken wat we nu 

goed doen, maar ook waar we elkaar kunnen versterken. Concrete activiteiten hebben we 

alvast op de jaarplanner geschreven. Deze vind je straks in de kantine! 

 

Het was een constructieve maar bovenal gezellige avond die het bestuur super veel energie 

geeft! Commissies, bedankt voor jullie inzet! 

 

Verder is het bestuur blij om te kunnen vermelden dat het Penningmeesterschap zal 

worden opgepakt door Matthijs Feddema. Matthijs gaat het stokje van Eric Riemersma 

overnemen. Het bestuur wil Eric hierbij heel erg bedanken voor wat hij de afgelopen jaren 

heeft gedaan in zijn functie als penningsmeester. Verder wil het bestuur Matthijs Feddema 

heel veel succes en plezier wensen met zijn functie als penningsmeester! Voor vragen en 

eventuele declaraties kun je contact met opnemen met Matthijs Feddema. Hierbij alvast 

het verzoek om eventuele declaraties digitaal aan te leveren. 

 

 

Namens het bestuur K.V. Quick 21, 

Stan, Ljibbe, Gerdien, Kor, Simone, Mark en Hilly  
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In Memoriam 
 

 

 

Aaltje Ensing - Wagenaar 

 

 

 

 

 

 

Alhiel ûnferwachte kaam it berjocht fan it ferstjerren fan ús Earelid Aaltsje Ensing-

Wagenaar.  

Doe 't Aaltsje yn Aldegea kaam te wenjen, rekke se fuortendaliks belutsen by 

kuorbalferiening KV Quick'21. Dit kaam fansels ek troch har man, Andries Ensing. 

Aaltsje hat har altyd foar de klup ynsetten: as spiler, foarsitter, sekretaris en ek binnen 

in protte kommisjes. 

Se wie û.o. ien fan de driuwende krêften efter de rommelmerk en de Quicker. 

Mar se trainde ek jierren oanien de pupillen en welpen. Tegearre mei Doete Veenstra, 

helle se de bern út skoalle wei om dan nei it sportfjild te gean. 

Ek har eigen bern gongen nei Quick'21 te kuorbaljen en in pear fan har beppesizzers 

kuorbalje noch altyd. Tige grutsk siet se mei Andries by it fjild. 

Tidens it 60-jierrich jubileum hat se fan it kuorbalbûn it Earebûns-teken krigen en yn 

2002 gong Aaltsje mei de "Quick VUT" en waard se Earelid. Se krige doe in spegel mei de 

tekst: 'Ofskied nimme, is in bytsje gûle'. 

No nimme wy hielendal ôfskied fan har, mar Aaltsje har namme sil binnen KV Quick'21 

altyd bestean bliuwe. 

Wy winskje Andries, Folkert & Antje Wimke, Harm & Grietsje en de bern in hiele protte 

sterkte ta. 
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100 JAAR K.V. Quick’21 

 

K.V. Quick’21 beleefd bijzonder 101-jarig jubileum 

 

Twee jaar heeft de vereniging moeten wachten, maar op 27 augustus was het eindelijk 

zover; de viering van het 100-jarig jubileum. 

 

De vereniging kijkt terug op een zeer geslaagde dag die voor jong en oud veel te bieden 

had. Tijdens de receptie konden genodigden het verhaal van de geschiedenis van k.v. 

Quick aanhoren onder het genot van koffie en gebak. Na het in ontvangst nemen van de 

felicitaties van (oud) leden, sponsoren, loco burgemeester Sipke Hoeksta en de KNKV, 

kon het benoemen van erelid Neeltsje Schonenburg niet uitblijven. Neeltsje zet zich al 

decennia lang in voor de vereniging en het bestuur is daar ontzettend trots op. 

 

Tijdens een lunch en reünie konden oud-leden napraten over hun belevenissen bij k.v. 

Quick’21. Het middagprogramma stond in het teken van sportief vermaak. Zo werden er 

top-wedstrijden gespeeld Blauw/Wit (Amsterdam) en LDODK, kwam de Quick’21/V&V 

formatie in actie, werden clinics georganiseerd voor de jeugd en konden oud-spelers een 

toernooi op historische wijze (namelijk op gras en met rieten korven) spelen. De jongste 

(aankomende) leden konden tijdens de Kangoeroeclub geschminkt worden, springen op 

springkussens en uiteraard de middag afsluiten met een heerlijk ijsje. 

 

De feestdag werd afgesloten met een buffet en een groot feest met o.a. de band Suit Up! 

waar de komende tijd nog veel over nagepraat zal worden.  

 

Het bestuur en de jubileumcommissie kijkt terug op een zeer geslaagde dag! 
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Fluitschema  

26 November  

10:00 Quick '21 E1 - TFS E1       Geke  

10 December  

10:00 Quick '21 E1 - Wêz Warber en Fluch E1     Nynke Kielstra 

11:00 Quick '21 F1 - LDODK/Rinsma Modeplein F3    Grietsje  

14 Januari  

10:00  Quick '21 E1 - De Waterpoort E2     Petra 

21 Januari  

10:00 Quick '21 F1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1    Lonneke  

25 Januari  

21:30 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 - OKO/BIES MW1   Gaatse 

28 Januari  

10:00 Quick '21 E1 - DTS (S) E1       Marrit  

11:00 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B2 - NQL B1    Harm  

12:00 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 - Pallas '08 B1    Jan Auke  

13:00 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - Flamingo's A2    Jelte  

1 Februari  

21:30 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 - De Wâlden MW1   Ritske  

4 Februari  

13:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B2 - DIO B1     Teije  

14:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 - OKO/BIES B1    Johan  

15:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - Wêz Handich/DOW/TFS A2  Jent Pieter 

11 Februari  

10:00 Quick '21 E1 - DTL E1       Gerdien  

11:00 Quick '21 F1 - It Fean/Boelenslaan F2     Hilly  

18 Februari  

14:50 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 - Mid-Fryslân/ReduRisk B3  Stan 

15:50 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - De Wâlden A2    Eric  

8 Maart 

21:30 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) MW1 - De Granaet MW1   Gaatse  

11 Maart 

10:00 Quick '21 F1 - WWC F2       Nynke de Vries 

18 Maart 

14:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B2 - Leeuwarden B1   Wietze  

15:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - DTL A1     Gerwold  

25 Maart 

10:00 Quick '21 E1 - De Wâlden E1      Martine  

13:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B2 - Olympia (T) B1    Frederik  

14:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) B1 - DTL B1     Johan 

15:20 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 - Olympia (T) A1    Matthijs  

1 April  

10:00 Quick '21 F1 - Wêz Handich/DOW F1     Tineke  
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Indeling Juryvoorzitter 

 
Kantinedienstschema + Kaartverkoop 

3 december 2022 

kaartverkoop vanaf 17.30 uur  

Anita Veenstra, Ijda en Janna vd Wal 

 

kantinedienst  

18.45-21.30  Rienk de Boer, Jantsje & Lonneke (tot aan de wedstrijd van 3e) 

21.30- einde  Petronella Westerhof & Wierd de Groot  

 

Coördinatoren: Neeltsje en Mark   

 

17 december 2022  

Kaartverkoop vanaf 17.30 uur 

Simone en Froukje Venema 

 

Kantinedienst  

18.45-21.30 Marjan en Froukje(mem Gerdien) 

21.30-sluit Ljibbe en Kor  

 

Coördinatoren: Kor en Stan 

 

28 januari 2023  

Kaartverkoop vanaf 15.15 uur  

Klara en Martine  

 

4 februari 2023  

Kaartverkoop vanaf 17.30 uur  

Yfke en Miranda  

 

Kantinedienst  

18.45-21.30 Marja & Johanna 

21.30-sluit Romke & Neeltsje  

 

Coördinatoren: Neeltsje en Mark 

 

18 februari 2023 

kaartverkoop vanaf 19.00 uur 

Anna Jacobi en Wytske de Boer 

 

kantinedienst 

18.45 -21.30 Ele Jan de Boer en Imko van der Meulen 

21.30-einde Grytsje Bosma en Amanda Rooda 

 

Coördinator: Ele Jan 
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18 maart 2023 

kaartverkoop vanaf 17.15 uur 

Guurtje Postma en Bea 

 

kantinedienst 

18.45-21.30  Henk Meerema en Richine vd Hoek 

21.30- einde Sietse de Boer en Anne Nijhuis 

 

Coördinator: Anne Nijhuis 

 

25 maart 2023 

kaartverkoop vanaf 17.15 uur 

Marit van der Meulen en Rianne Haarsma 

 

kantinedienst 

18.45-21.30 Rob Flobbe en Jolanda Hoogeboom 

21.30-einde Johan van der Meulen en Dieke Hoekstra 

 

Coördinator: Luut Peter 
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Wist je dat er op 5 november een grote 

schoonmaak is gehouden? Het veldseizoen 

werd schoon afgesloten! De 

reclameborden blijven deze winter 

hangen, door de steeds groter wordende 

bedrijvigheid op en rond het sportterrein! 

Alle vrijwilligers die hebben geholpen deze 

dag, bedankt voor jullie hulp en inzet! 😊 

  

 

 

 

Wist je dat er op vrijdagavond 4 november 

een klaverjastoernooi georganiseerd is? Er 

werd gezellig gekaart in de kantine! Jelte 

Buursma had de beste kaarten en ging met 

de prijs naar huis! 
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Even voorstellen: 

Sinds kort werkt de kangoeroeklup samen met de JAC (Jeugdactiviteitencommissie). 

Samen vormen wij nu de Jeugdcommissie. Hilde, Esmee, Froukje en IJda bemannen de 

ledenwerfcommissie bij Quick ’21 en het speerpunt is de Kangoeroeklup.  Annemiek, Sita 

en Lonneke richten zich vooral op de activiteiten/acties voor de jeugd.  

 

De Kangoeroeklup is een training voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar met een knipoog 

naar korfbal. Vaardigheden als rennen, springen, huppelen, mikken, doelen, gooien, 

vangen, tikkertje, kat- en muisspel, klimmen en klauteren komen steeds terug op de 

trainingen. Het gaat vooral om lekker bewegen en PLEZIER maken. De trainingen zijn 

gekoppeld aan een thema:  Herfst, Sinterklaas, Pasen  etc. 

 

Het fijne van de Quick ’21 Kangoeroeklup is dat de kinderen om 14uur uit school gehaald 

worden. De training duurt een uur inclusief ophalen bij school en omkleden. Ze krijgen 

een shirt van Quick aan tijdens de training. Ze krijgen wat drinken, een koekje en altijd 

een kleurplaat mee naar huis. De trainingen vinden iedere 4 weken plaats. We hebben 

een flyer die we via Social Media verspreiden en er is ook een Kangoeroeklup app voor 

ouders die kinderen bij de Kangoeroeklup brengen. De Kangoeroetrainingen zijn 

vrijblijvend en gratis.  

Omdat we meestal tussen de 15 en 20 kangoeroes per training verwelkomen, maken we 

gebruik van enthousiaste hulpouders en -kinderen. 

We hopen natuurlijk dat de kinderen het erg leuk vinden dat ze als ze 6 jaar worden, bij 

de F pupillen aansluiten. Een paar keer meetrainen mag altijd om te kijken of het kind 

korfbal leuk vindt. 

 

Op de Jubileumdag van Quick’21 

100 jaar werd de eerste training 

van het seizoen gegeven. Er 

waren spelletjes, schminken, 

springkussen en een mascotte 

aanwezig. Deze training was 

lekker buiten. Op 14 en 28 

oktober hebben we in de zaal een 

training georganiseerd. In de 

toekomst zouden we graag nog 

vaker een training geven maar ook 

dan hebben we meer vrijwilligers 

en hulp nodig. De volgende 

training is 25 november met als 

thema Sinterklaas. In het verslag 

van de jeugdcommissie kunt u 

lezen wat er nog meer te doen is 

voor de kleinsten. We maken er elke keer weer een feestje van.  

                                          

Tijdens de thuiswedstrijden in Oudega heeft de jeugdcommissie ervoor gezorgd dat er 

elke wedstrijd wat leuks voor de kinderen werd georganiseerd. Er stonden elke wedstrijd 

JAC/JC 

 
 

 

 

JAC 
 

 

JAC 

 
 

 

 

JAC 
 

 

SACJAC/JC 
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korven klaar om op te schieten en allemaal knutselspullen om even te knutselen. Op 8 

oktober hadden we een springkussen erbij geregeld en dit was een groot succes! De 

laatste thuiswedstrijd stond het thema Halloween centraal. De kinderen konden 

Halloween koekjes bakken, knutselen en zelfs geschminkt worden. De opkomst was erg 

groot en de kinderen hebben een leuke middag gehad! 

 

Op vrijdagavond 21 oktober hebben we een bingo georganiseerd voor de F, E, D pupillen 

en C aspiranten van Quick en V&V. De opkomst viel een beetje tegen, maar dit mocht de 

pret niet drukken. We hebben een hele gezellige avond gehad en alle kinderen gingen 

uiteindelijk met een prijsje naar huis! 

 

Ook was er dit jaar natuurlijk weer de Grote Clubactie. Inmiddels zijn alle boekjes 

opgehaald. We hopen dat we hiermee weer een mooi bedrag voor de club hebben 

opgehaald! 

 

De Jeugdcommissie, 

 

Hilde, Ijda, Esmee, Froukje, Sita, Annemiek en Lonneke 
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Ben jij er ook weer bij tijdens de Kangoeroeklup? Gezellig! 

 

 

 

  

Kangoeroeklup 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 

Kangoeroeclub 
 



20 
 

  



21 
 

Het begin van het seizoen lijkt alweer een hele tijd geleden. De senioren hebben de 

eerste competitiehelft van het veld er weer op zitten. Dit seizoen was extra bijzonder 

doordat wij als SAC onze bijdrage konden leveren aan de jubileumdag. Naast een aantal 

neventaken was onze voornaamste taak om iedereen van een goed bord eten te 

voorzien. Gezien onze trotse sponsor De Hûskeamer helaas verhinderd was, werd het 

eten verzorgd door Slagerij Biesma. Het kostte bloed zweet en tranen om voor 300 man 

een goed concept neer te zetten, maar gelukkig is Slagerij Biesma hier ervaren in en 

verliep dit zonder problemen. We zijn trots op hoe soepel dit verliep! Natuurlijk werd de 

avond goed afgesloten met een spectaculair feest.  

De avond voor de jubileumdag vond het pjuktoernooi voor eigen leden plaats. Al hoewel 

er twijfels waren of dit wel slim was –gezien eerdere ervaringen met vla en meel in de 

kantine- was iedereen dit keer zo verstandig om binnen de perken een drankje te 

nuttigen. In een spannende finale tussen Sjoerd en Teije tegen Gerdien en Ilse, wisten 

de dames er uiteindelijk met de winst van door te gaan. Voor het eerst een dameskoppel 

die er met de titel van door gaat. WHO RUN THE WORLD?? (Ja, girls). 

Omdat er nog lang op de jubileumdag geteerd kon worden, heeft de SAC ervoor gekozen 

om alleen de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie een feest te geven (het moet 

natuurlijk ook niet te mal gaan, elke week de kantine op stelten). Gelukkig werd er 

uitpakt! Halloween was het thema en het was duidelijk dat iedereen weer zin had in een 

goed feestje. Er was goed nagedacht over de outfits, want iedereen wilde natuurlijk met 

felbegeerde prijs naar huis gaan: eeuwige roem (en een fles rocketshot). In een 

spannende finale tussen Mathilde, Hilly, Klaas Jan en Sjoerd was het uiteindelijk Hilly die 

de SAC wist te overtuigen. Een echte winnaar neemt de trofee natuurlijk niet mee naar 

huis en deelt haar winst. Zo vorderde de avond tot in de late uurtjes. De volgende 

ochtend was de geslaagde avond nog goed zichtbaar. De SAC heeft de zondag goed 

gespendeerd in de kantine. Via deze weg willen we toch een schreeuw om aandacht om 

de volgende dag te assisteren bij het verwijderen van de curry, bier en cola BB ;).  

En nu… Het zaalseizoen! De SAC heeft weer leuke activiteiten in het vooruitzicht, maar 

zoals altijd houden we die nog even geheim. Er is vergaderd met de 

activiteitencommissie van V&V, waaruit wij verblijd kunnen mededelen dat wij vanaf het 

heden als gecombineerde SAC door het leven zullen gaan. Dit betekent dat Ali Anna 

Jelsma en Rienk Jan de Boer aansluiten bij de SAC.  

Wij kijken uit naar de komende tijd! Houd social media goed in de gaten… Want voor je 

het weet mis je een feestje. Tot snel! 

Namens de SAC, 

Petra, Nynke, Martine, Oebele, Harm en Geke 

SAC 
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Uitje Club van 50 28 Oktober 

Nadat we een aantal jaren i.v.m. Covid ons jaarlijkse uitje niet hebben gehad, zijn we op 

28 oktober 2022 met ongeveer 20 leden te bowlen geweest. Dit was weer zeer geslaagd. 

Na het bowlen hebben we besproken waar we het geld van de Club van 50 aan gaan 

besteden. We hebben als club van 50 afgelopen seizoen een flinke bijdrage gedaan aan 

het jubileumfeest. Tevens konden alle commissies een verzoek indienen bij de 

sponsorcommissie voor een financiële bijdrage bij hun acties. Alleen de jeugdcommissie 

en de TC hadden een plan ingeleverd, beide plannen zijn besproken en de uitkomsten 

worden besproken met beide commissies. 

Op dit moment bestaat de club van 50 uit 46 personen welke Quick’21 een warm hart 

toedragen. Elk jaar hebben we een uitje waar we 20% van de jaarinleg aan besteden. 

We hebben vaak leuke uitjes gehad en dat gaan we komend jaar weer doen. 

Wil je ook lid worden van de club van 50? Opgeven kan altijd bij de sponsorcommissie 

(sponsorcommissie@quick21.nl)  

Namens de Sponsorcommissie, 

Kornelis de Jong, Lieuwe Reitsma, Lut Hoekstra, Wytske de Haan, Marc Boonstra en 

Gaatse de Vries. 

 

In 2006 is de club van 50 opgericht, met als doel 

Quick ’21 uit Oudega en vooral de jeugdafdeling, een 

extra steuntje in de rug te geven.  

Wilt u ook een steentje bijdragen aan de opleiding en 

begeleiding van ons jeugdkader, en andere 

jeugdactiviteiten, meldt u dan als lid van de Club van 

50. Voor € 50,00 per jaar hoort u ook bij deze 

vriendenclub. Uw naam kan op het deelnemersbord, 

maar anoniem is ook prima. Deelnemers worden 1 

maal per jaar uitgenodigd voor het jaarlijkse uitje van 

de club van 50. Een telefoontje of een mail naar de 

sponsorcommissie is voldoende. 

 

Sponsorcommissie 
 

 

Vanuit de jeugd 
 

Vanuit de jeugd 
 

Vanuit de jeugd 
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Dit was alweer het einde van de zesde 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 


