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GESCHIEDENIS DAMES KORFBAL VERENIGING 'ALICO" SCHIJNDEL

De dameskorfbal vereniging Alico is in 1968 ontstaan uit een andere Alico vereniging
n.l. de Wandelsport Vereniging Alico. In die tijd waren er meerdere Alico verenigingen
onder dezelfde naam: ALtijd In COnditie. Zij vormden een soort omni-vereniging en

dat waren: de wandelclub, de rolschaatsclub, de tafeltennisclub, tot L970

de
de

badmintonclub en de creativiteitsclub. Door het grote verloop bij de wandelclub in
leeftijdscategorie 15-16 jarigen, bespraken de voorzitter Theo Doreleyers en de leider
van de 10-kilometergroep Ger van Herpen het probleem om deze leden te behouden
voor de sport. Hun keus viel op het dameskorfbal omdat op de Bosweg "Avanti" en in
het Wijbosch "Celeritas" het erg goed deden in deze tak van spoft. Zo werd de
korfbalspoft aan de Alico-tak toegevoegd: officieel op 11 maart 1968.
Als eerste voorzitter fungeerde Theo Doreleyers met Ger van Herpen als eerste trainer,
en die tevens de taak van Theo Doreleyers overnam als voorzitter van de wandelclub.
Als medebestuursleden van de nieuwe dameskoÉbalclub waren beide dochters van
Theo actief: Loes als penningmeester en Mieke als secretaresse.
Het eerste seizoen (1968/69) was vooral een leerseizoen met veel trainen op conditie,
speltechnische- en taktische oefeningen, alsook spelregelkennis.Een belangrijke rol
hierbij speelde DKV Celeritas uit het Wijbosch, waarbij samen veel oefenstages
werden gedaan. Dat er behoorlijk wat talenten in de club waren bleek al gauw, want
men stevende jaar op jaar naar het kampioenschap toe. Ook de junioren bereikten
vanaf 1969 tot 1975, onder leiding van Ger van Herpen, een bijzonder hoog niveau,
zoals later zou blijken.
Een zeer zware tegenslag kreeg de club te verwerken in L974 toen voorzitter Theo
Doreleyers op 9 april, op 51 jarige leeftijd, kwam te overlijden. Een groot verlies voor
de club, maar ook voor de Schijndelse gemeenschap. Als nieuwe voorzitter diende zich

Jan Jonker aan: afkomstig uit Amsterdam, met een dochter die actief was bij de
junioren. Ondertussen had het bestuur ook de nodige veranderingen ondergaan en de
mensen van het eerste uur waren vertrokken. Het bestuur bestond nu uit:
Jan Jonker (voorzitter), SJanet Gevers (secr.), Henk Nederveen (penningmeester)
Netty van Herpen (wedstriJdsecr.) en de leden Gerard Bissels en Ger van Herpen.
Een volgende tegenslag kwam op 23 mei 1976 toen penningmeester Henk Nederveen
kwam te overlijden.
Er kwam echter nog een totaal onverwachte en pijnlijke wending toen bleek, dat de
voozitter, zonder enig overleg, de hele damesclub had aangemeld bij het gemengde
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond. Aanleiding was dat veel mannelijke supporters
de Alico-boys hadden opgericht. Zij verzochten het bestuuur of ze de trainingen
mochten meedoen om hun conditie op peil te houden voor hun zaalvoetbal
wedstrijden. De voorzitte; met gemengde korfbal ervaring, zag nu hier een reden om
ook gemengd te gaan korfballen, maar de damesleden zagen dat helemaal niet zitten.
Dus trad het hele bestuur af en werd er een interimvoorzitter aangesteld in naam van
Sjef van der Heijden. Een algemene ledenvergadering werd uitgeschreven, waarbij
door stemming werd besloten om dameskorfbal te blijven spelen ( 23 juni t976).
Er werd een nieuw bestuur gekozen met L. Derks als voorzitter.
Een zestal dames besloot om over te stappen naar het gemengde kofbal. Er werd al
op hoog niveau gespeeeld n.l. de overgangsklasse en dat is vlak onder de top, maar
de selectie moest nu dus sterk worden aangepast met 4 junioren en 2 dames uit de
senioren. Hoe hoog het niveau bij de junioren was bleek wel in het seizoen L976/77
toen het team met deze junioren in de overgangsklasse met 7 punten voorsprong en

ongeslagen kampioen werd en promoveerde naar de hoogste klasse van de Dames
Korfbal Bond. Dit was het moment voor Ger van Herpen om glorievol afscheid te
nemen als toptrainer van Alico, dat hij vanaf de oprichting in acht jaar naar de
hoogste afdeling bracht, Voorwaar een fantastische prestatie voor trainer en het team.
Hierna speelde Alico nog een paar jaar op het hoogste niveau, maar daarna konden ze
zich helaas niet langer handhaven. De ene na de andere trainer wisselde elkaar af
maar de resultaten bleven achter op het gewenste. Hierna kwam een samenwerking
tot stand van Will den Otter met Ger van Herpen. Na een gedegen voorberelding was
Wil vergenoeg gevorderd om zowel de coaching als de training over te nemen. Onder
zijn leiding wist Alico het inmiddels verloren gegane terrein terug te winnen. Zo'n L4
jaar heeft hij de dames van Alico onder z'ljn hoede gehad, met wisselend succes, maar
toch bijna altijd in de top van het korfbal.Vooral met de jeugdteams junioren A en B
heeft hij tientallen kampioenschappen mogen vieren. Maar ook voor hem brak de tijd
aan om het over een andere boeg te gooien. Hij stopte als trainer en ging verder als
scheidsrechter. Tot op de dag van vandaag (20t7) fluit hij op het hoogste niveau en is
hij tevens beoordeler van scheidsrechters.
OPRICHTERS : Theo Doreleyers en Ger van Herpen.

DATUM OPRICHTING; 11 MAArt 1968
HOOGTEPUNTEN PER JAARGANG

:

oprichting Dames Korfbal Vereniging (D.K.V.) "ALïCO'.
- L970 2de plaats met promotie naar 2de klasse.
- t97L ongeslagen kampioen met promotie naar lste klasse.
- 1974 kampioen met promotie naar overgangsklasse.
t976 - t977 ongeslagen kampioen: promotie Hoofdklasse zaal.
Eveneens hoofdklasse veld competitie.
11.03.78 Ger van Herpen ontvangt oorkonde voor 10 jaar inzet.
t978
L2.O5.79 opening sportpark "Koeveringsedijk".
t979
Sportcomplex't Heike.
HuldÍging 100 ste lid: Brenda van Berkel
1980
: 12 Ll2jarig jubileum.
1980 - 1981 : degradatie naar eerste klas
: start met recreanten koffbal
1983
1984 - 1985 : kampioen eerste klasse en promotie overgangsklasse.
1986 - L987 kampioen overgangsklasse en promotie hoofdklasse.
t992 1993 : degradatie hoofdklasse naar overgangsklasse
: viering 25-jarig bestaan
1993
1996
: degradatie overgangsklasse naar eerste klasse veld.
1995 1996 - L997 : degradatie overgangsklasse naar eerste klasse zaal.
1997 - 2Ltt : periode van opbouw o.l.v. Will den Otten
20tt - 20L6 : moeilijke periode in het bestaan van de club.
Het ontbreekt aan geschoolde trainers.
20t6 - 20t7 : Fusie besprekingen met De Boemerang.
: Oprichting nieuwe fusieclub per 01 07 2Ot7
20L7
K.V.S.17 : Korfbal Vereniging Schijndel (17=2OI7)
Gemengd en ook vrouwen apart.
1968
1969
L970
1973

z

DAMES KORFBAL VERENIGING 'ALICO''

VOORZITTERS
1968
L974

r976
t976
t977
L978
1981
1993
1995

20t3
2015
2017

:

L974 : Theo Doreleyers
t976 : Jan Jonker
t976 : Sjef van der Heyden (interim)
L977 : L. Derks
L978 : Tiny Deelen
1981 : Ger van Herpen
1993 : Jan van de Greef
1995 : Ger van Herpen
2013 : Will den Otter
2015 : Erik Pennings (plv.vz)
20L6 : Maaike de Ruyter
20t7 : Erik Pennings (plv.vz)

EREVOORZITTERS

:

LI.O4.1993 : Jan van de Greef (18.06.1e2s)
(14.1 1.1es2)

15.05.t994: Will den Otter
ERELEDEN

:

10.10.L994: Netty van Herpen
26.1O.1995 : Ger van Herpen
13.01.2017 : Jolanda Pennings

( 22.04.t936)
(18.0s.1934)
(04.08.1e66)

ZILVEREN SPELD VAN DE N.D.K.B.

:

24.06.1993 : Ger van Herpen
24.06. 1993 : Thea Bijsterbosch + gouden speld : L3.0L.2AL7

LEDENBESÏAND

t970
t975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
20L5

:

SENIOREN JUNIOREN RECREANTEN
15

20
28
26
28
26
20
25
20
22

t2

30
78
93
87
70
80
67

L2

B2

t2

78
77

15
58
65

45
30
39
35
45
46
43

TOTML

16
L2
15

L2

DAMES KORFBAL VERENIGING''ALICO'.
ACCOMMODATIES

:

1968

- t974: Lijsterbeslaan : open gemeentelijk

t974

-

t979 : Grasveld bij voetbalvereniging Schijndel.

t979

-

1998 : Grasveld Koeveringsedijk 't Heike, Parallelweg langs het spoor:
Twee kleed loka len, scheidsrechterslokaa l, ru i mte voor materiaalopsla g.
De kantine werd beheerd door Alico, De Boemerang en Zephyr.

1998

- 20L6 : Zuideinderpark:

20L7

grasveld.
Geen clubhuis. Omkleden in garage voorzitter.
Materiaal opslag in garage in de buurL.

TWee kleedlokaaltjes voor thuisclub en bezoekers.

grasveld en kunstgrasveld.
Vier kleedlokalen, twee scheidsrechterslokalen, bestuurskameq
bergruimte voor materialen, toiletgroep. De keuken en kantine
samen met Zephyr. Terras.

: Zuideinderpark nieuwe fusievereniging K.V.S.-17
De Boemerang en Alico samen in accommodatie Boemerang.
Accommodatie Alico naar Het Gilde.

DAMES KORFBAL VERENIGING "ALICO".
SPECIALE ACTIVITEITEN

:

- Jaarlijks terugkerend Pinksterkamp voor de jeugdleden.

- Kaartavonden t.b.v. Jeugdkamp.
- Keez-avonden.
- Nieuwjaars viering.
- Vrijwilligersavond.
- Fietstochten met opdracht.
- Vriendinnen toernooi.

- Hussel toernooien.
- Kinderen/ouders wedstrijdjes.
- Eigen website.

TMINERS
1968 1976 L977 L978 L978 -

t979 -

t997 2005 2010 20t6 1980
L994

:

L976

t977
L978
L978
L979
1980
1994
L997
2005
2010
20L6
20L7

Ger van Herpen
Piet Wijn
Gé Krommenhoek
Michel van Esch
Hans Hagen
Ger van Herpen en Will den Otter
Will den Otter
Peter Lof
Will den Otter
Michel Oldenhoven
Jos Koomen
Hans Sinke

2OL7 : fusie Alico met De Boemerang : KVS'17
Kofbal Vereniging Schijndel
17 = 2OI7

DAMES KORFBAL VERENIGING "ALICO'.
KAMPIOENSCHAPPEN

:

De N.D.K.B. (Nederlandse Dames Korfbal Bond) had geen nationaal team, maar
werkte met districten, die op een vast weekeinde met zowel de Jeugd (op zaterdag)
als op zondag met de Senioren tegen elkaar speelden om het kampioenschap van
Nederland voor Districtsteams
Diverse Allco-dames zijn veftegenwoordigd geweest in het districtsteam Den Bosch.

Bij de Jeugd:
1981 : Marga Ulehake (landskampioen)
2009 : Kelly van der Steen, Vera Koomen, Demi Oldenhof (landskampioen)
Bij de senioren werden Ingrid de Visse; Desiree Bolwerk en Anja van der Heijden
in de finale tweede.

SPONSORS SELECTIETEAM

- L976
- 1980
1980 - 1986
1986 - 1996
1996 - 20L6
t97L
t976

2016

:

Tap'ljthal Sjef van den Hurk
Waals Mode
Rijschool Hurkens
Camping Sport De Wit
Herbergh De Rooise Hei
Movair

SPONSOR *WAALS MODE

"

SPONSOR "RIJSCHOOL HURKENS

1976

-

1980

'' T9/SO _ 1986

SPONSOR "CAMPING SPORT DE WÏT" 1986 _ 1996
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L97O: kampioen en promotie naar 2de klasse.
Theo Doreleyers (vz) en Ger van Herpen (trainer)
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Atico
sclilJNDEL,

10

mei - Schijndels dameskorlbalclub Alico is gisteravond
in de eerstC klasse van de Nederlandse dameshorfbalbond

9-5 vatr Celiritas uit
grenzetr moer toen
Gerrie van Herpen
conpetitle in de

oen

GN

den hiervoor

dels
gestoken kampioenen

etr zeer overtulgend zelfs, wart het team won met
groot. Maar ze Bende geen
De
nit St Oedenrode tralíêr
meisjes kwam

hier tr[ van

zich gisteren geen beter cadeau wensen

Het was voor sommige optimisti-3 r-9 \ant is men zeer blij dat het pleisehe supporters vijf minuten vóorl dooi van de overledèn voorziiter,
rust al een bekeken zaak, toen Alicol vorig.jaar gehouden, niet tevergeefs
met 6-2 voorstond. Ze hesen daar-Í rs geoleRen.
om maar vast de voor deze gelegen-l

heid speciaal gemaakte kampioensvlag. De wjnnende seores in deze
match kwaláen van M. Doreleijers
(3x), M. Gevers (2x). L. van Veghel.

B. Smits, M. van Veghel en M. van
deDonk.

Vorig jaar om deze tijd zag het er
voor de meisjes van trainer Van
Herpen minder rooskleurig uit. De-

Schíjndelse horfbalclab, gwï,.

neÍn lan delrjk* ouerg$r,gshlasse,

gradatie dreigde toen. Dat-men toch

1974: kampioen

Hel leampioensteam van Alico.
Staamde.oan links. naar teehts:
bestuurslid H. Nederueen; trainer
G. xan Herpen, C. oon Dorema'
len; L. oan Veghel, J.. oan de
Hurk, M. van Vèghel, E. d.ë Laat,
M. uon Grínsvqn, N. uan ÍIerPen
en J. J onker, bestuurslid.
Zíttend, tsott línks naor techts: D.

can ÍIeertum, P. Nederoeen, M'
Doreleíjers, B. Srnits,.,M. aan de
.-_ ..
Donle enD. pon Kessel.\

men weet det

tor uit Dinther enkele
den

met

die ggim

Atieo.

_!.BSát-Ës

jaar ook voor

was dit

voor nog een seniorenteam en voor
twee adspirantnteams van het mi-

crokorfbal.

Al deze successen mogen geschreven worden op het conto van-trainer
Van Herpen-eh aan de onlangs over-

Ieden voorzitter. Gisteravorid w.erd
wel erg betreurd, dat de heer Doreleijgrs de glorie van Alico niet meer

fieeft kunnen beleyen. Van de ande-

Ouerledene was belangrijh^

man in Schijndelse politieh

TH. DOBSIEIJENS

íag,

2-

woensdag l0 aprll

-BRABANTS DAGBLAD

Theo f)orel

oa

(51 )

na zielcte overleden
SCHIJNDEL. l0 sorll. - Het raadslld Theo
Dorelefero (61'Jaar) ïtt Scltjneet
h ln de nacht
van maandag op dlnsdag om I uur ln het Groot.
rlekengasthuls te's-Ecrtogenborch overleden.
Een p[nl[ke

heeft deze man
slechts luttele

ln dc bloel

marnden rlld
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op boterrchep
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IN DIT NUMMER:

Schijndelse sportuereniging heeft ongeaeer 500 actieae leden

Klinkende resul tateïl
voor Alico
(Van een onzer verslaggevere)

SCHIJNDEL

Schljndels

grootste sportvereniglng,Alieo"

heeft een meer dan succesvol

jaar achter de rug. De dlverse

zelfstandige sportverenlgingen,

;

die onder de vleugels van de gro.
te vereniglng ,,draaien", boeFten
allemaal klinkende resultaten.
Bijzonder hoopvol was ln het af.
gelopen jaar, behalve de natlo.

nale en internationale succeslen
de gestage groel van het aantal
leden. In totaal kent Allco nu
zo'n í00 actieve leden, de ,,Atl.
co.familie" gediJt derhalve goed.
Tot vorig jaar waren de vijf Ali.I co-takken,
wandelsport, tafeltennis, roischaatseni koifbal en creatlviteitsclub, zonder duideliike binding. Midden vorig jaar is-ale ,,ex, periment" het overkoepelend or.
gaan in het leven geroèpen. Daar
zijn van elke tak twee bestuurderen in vertegenwoordigd, De opzet
is onr mcer te coórdineren, zodat
voorkomen kan worden dat er

Schljndel betrokken, ,,Alriid iu
en
die is afkomstig van Kees van
Raaij, die nog sieeds erg trots op
die naam is, hoewel hij geen bin'dingen meer met de - vérenisinE
heeft. Sportverenisine Alico-uiï
Conditie" was de naam volirit

Schijndel is niet alleeË de srootste
van Schijndel, maar ook in-de wiide omgeving uniek. Zoveel zelistndige takken van sport onder
één vleugel is in de omËeving niet
te vinden. Wanneer het lirkt o-m het

clubblad voor alle sporttakken tez-amen van de grond te krijgen zou
dat nog meer accent krijgen.
De korfbalclub zal op 22 februari
.bijna
zeker een Eroot lucces behalen. De dames van het eerste senio.
renteam behoeven nog maar één
punt te behalen voor hun promotie
qg hoogste afdeling- van de
laal
korfbalbond ln de microcómpetitie.
En dat is een groot succeS, acht
jaar nadat deze sport werd ingevoerd in Schijndel. Spelen in ïe
hoogste afdelirig betekènt wel, dat

er betere accommodatie voorname.
lljk voor de veldcompetitie nodia
is. Het bestuur van dé korfbalcluË
prilst zich dan ook gelukklg met de
rwce korfbalveldeÀ, die -in het

gporrcomplel_ Koeveringsedijk zullen komeh. Het eerste ïeam'sneelt

thane nog op de velden van de v.v.
Schijndel en de overige teams zijn
aangewezen op de speelweide aán

1

men

Het qntstaan van Alico beglnt el.
genlijk in het bcgin van dà jaren
zestig. In de parochie van de fleili-

ge Paulus in de na-oorlogse wiik

Hoevenbraak bestond vrii*el- Beón
verenigingsleven. BegonËen fiáiA-

met een

de Lijsterbeslaan. Bijzonder wapenfeit van de korfbalverenisins
zijn natuurlijk de zeven Alicol
6peelsters, die voor de districtswedstrijden zijn geselecteerd. In
totaal spelen 90 dames of meisies
blj de kórfbal-tak van Alico,
Problemen met de accbmmodatle
heeft ook de rollerclub Alico. On.
danks nationate en internatlonale
rolschaatsers
met een se.

wandelsportverenipino.

Maar daar bleef het niet bii]Aïlengs kwamen er meer takkeir van
sport en werden ook de parochie-

grenzen overschreden. Á,lico werd
de naam voor diverse takken van
sport die hun actiove leden uit heel

sen, is ook niet vaÉ de beste kwali-

Er ontbreËkt

een
geen

uren niet

muziek

zodat iedereen er
komen en

er

is

bij het kunst-schaat-

ten

van

boekt, De
rollerclub

tionele show

zal dit jaar

kijkgenot te kun-

den
nen

De tafeltenn

heeft in

1975 het tweede lustrum uitbundip

gevlerd. Nadat Th. van der Zandeï
in 1965 enthousiast met de tafelten-

niselub een bescheiden

bepin

maakte, is de club fors seeroeidïot
zo'n 85 leden, terwijl eivËrder nog
een aantal recreanten deze sport in
Alico-verband bedrijven, Vièr van
oe vtJl Junrorenteams Dromovêr-

den het'afgelopen jaar.'Het eerste

seniorenteam draait aardig mee ln
de landelijke competitie, IË de tien
jaar van haar bestaan werden nlet
minder dan I Brabantse titels in de
wacht gesleept en speelden Alicotennissers een aardige partij mee

op de

verschillendé

foern-ooien.

Maar ook Schijndel kan profiteren
van de Alico-attiviteiten, Er worden elk jaar behalve de clubkampioenschappen ook de open SchlJn.
delse kampioenschappeir gehoudón,

die voor iedereen open staan.

-de

n-

tocht uit

tild

voerde

drle Jaar

ook de
zeker
ledental
zo rond

: W8ÍlDe

telAlico,

Bre-

WAll-

Nieuw voor

de crea-

vanult

het
De

v8n
steeds,

Probleem

is

materl

b, maar daar
oplossing voor ln zicht.

eed
i
l
:

wet
nrofessloneler
ls een hechte

totale

het
De
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SCHIJNDEL

Kortbalvercaldnr

- rsl glcmt nógeï
rltico ui3 Scb[ndel
Itjkheden gaan bleden aan damèr,
dle ultsluitend ln een demestesm
willen spelen. Het bestuur vaa dc
verenlging beelt dlt glsteren h een

PROTEST TEGEN,,CEMENGDE"
BESIISSJNG LED ENY ERGAD ERTN
G

brief latetr wetetr aan de hcer G. van
Herpen, eer Yan de leden van [et
oalangs gevormde voorloplge bc.
sturr, dat let nlet eens lr' met de
berlissiag van Allco let lomênde

Atico-dames nu met

seizoel als genengde horÍbalverenlglug aan de compctitle ven de Ko-

of z,oÍrder heren

ninklljke Nederlandse Korfbgl Bond
zal gaan deelnemen.
De beslissing op een ledenvergadering van 20 mei om gemengd te
gaan spelen, heeft bij enkele leden
van de vereniging nogal wat ver-

ontwaardiging teweeggebracht. De
beslissing werd met acht tegen vier
stemmen genomen. De tegenstemmen hebben onder leiding van de
heer en mevrourrr Van Hérpen fel
geegeerd tegen die beslissing, die
3ens hem statutair onjuist is en
r.. strijd met het huishoudeliJk re-

Dameskorfbal

t976

glement.

De voorzitter van de verenisinE
de heer J. Jonker, is overtuigd-vaï
de reehtmatigheid van het toen genomen besluit. Daarmee is volséns

'verenlglng

hem voldaan aan de eisen diË de
Schijndelse Jeugd Sportstichting

stelt. De bestuurlijke onenigheid
over het al of niet-gemengd-gaan
spelen is intussen in een sterk persóonlijke sfeer terechtgekoriren.

Alico

Niettemin, zo stelt de heer jonger,
het bestuur heeÍt aan de'wens Ían
de ,,tegenpartij" tegemoet willen

Ondanks de meer verwarrende berichten die
de afgelopen maanden in de divene dag- en
weekbladen zijn verscheneq ztit de korfbalclub ,,Alico" gewoon blijven bestaan als

komen door alsnog de mogelijkheid

voor dameskorfbal open te-laten.
daardoor zal Alico stiaks lid worden van twee bonden, namelljk de
KNKB met 76.000 leden en dé Ne-

,derlandse Dames Korfbal Bond met
ruim 6000 leden.

Diep bedroefd delen wij U mede, dat op de leeftijd van 60 jaar, in het
Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch, voorzien van het H. Sacrament
der Zieken is overleden, mijn lieve man, onze zoÍgzame vader en lieve opa

Hendrikus Cornelis Nederveen
echtgenoot van

BERTHA VAN BEEKVELD
B. Nederveen-van Beekveld
Frans en Willy

Harriëtte en Gerard

Dameskorfbalclub, aangesloten bij de Nederlandse Dameskorfbalbond.
Op woensdag 23 iuni j.l. is hiertoe besloten
op een bijzondere ledenvergaderlng waarbij
zowel de senioren als de ouders van onze
junioren en aspiranten waren uitgenodigd.
Met grote meerderheid van stemmen, 29
ouders stemden vóór demeskorfbal en.2 tegen, terwijl 5 senioren vóór stemden en 6
tegen, waarbij 2 senioren niet aanwezig waren, werd dit be,sluit bekrachtigd.
Van het hierna en bloc aftredende oude bestuur was aleen Mew v. Herpen herkies:
baar, terwijl de andere bestuursleden zich
terugtrokken om zich toch nog met gemengd
korfbal beag te gaan houdea, als nieuwe
vereniging onder een andere naam.
AIle zich beschikbaar gestelde kandidaten,
in totaal 9, werd entoen gekozen als zijnde
het nieuwe bestuur yan oaze dameskorfbalvereniging Alico. De functies in dit bestuur
zijn voorlopig als volgt verdeelt:

Voorzitter: de heer Derks;

Secretaresse:

Hennie en Ad

mej. J. Gevers; Penningmeesteres: Mej. P.
Nederveen; WedstrijdsecretaÍesse: Mevr. N.

Paula

Overige bestuursleden: de heer S. v. d.

Elly

en kleinkinderen

v.

Hertrlen.

I{eij-

,-,r, de heer J. v. d. Heijden' mevr. Oerlemans, de heer G. Bissels en de heer v. HerPen.

Het nieuwe-bestuur hoopi datzebet in hun

Schijndel,

23 mei 1976

Berkenstraat 8

gestelde vertÍouwen nimrner zullen besshamen en zullen zich allen inzetten om onze
club tot grote groei en bloei te brengen'

;

t977 : kampioen en promotie naar hoofdklassel

, ulméSrOrT0at
vereniging Alico
Atico bereikt hoogrte klarse
Door op 2e Paasdag (11 april) naaste concurent
de Waalvogels uit Ooy bii Niimesen met een 6-1i.
nederlaag naar de Keizêr Í<arà stad teruc te
sturen, heeft Alico de titel gegrepen in de hrïdelijke
overgangsklasse en is Éiàrdàor autó.átirctr
gepromoveert naar de Hoofdklasse van de Ned.
Dameskor{bal-Bond.
Op deze dag was het precies 9 iaar en L maand
geleden dat wijlen de hter Theo-Doreleiiers onze

club oprichtte omdat hij op de Hoeveríbraak in de
sportbehoefte voor-da-mes wildê voouien.
Dat, eledts 9 jaar later, de naam van hct St*riin

debe Alico ln de hele

Nededanáse

Darneskorfbal-werelcl met het nodice ontzaq
zou worden uitgesproken had nog trijiof welkË
ander oPtimirt dan oo\ zelfs naar durven ho.
pn ....,:.'::
...1 . ..
:
f f loopt á.h.w; als een rode draad door
ïet cijferjaren
deze 9
heen,
1..1 maart 1968: Oprichting van de club.
lI mei !974; {lppioun Íe klas mer promotie

naar 0vergangsklasse.

i

i

konden dan ook niet uiib-lijven. In het kort willen
we dezesuccessen even de rewe laten passeren.
Seizoen L969lt97O: Hierin eindieden Alico enGekg op een gedeelde 2e plaats áoch door bij'zondere omstandigheden kon nr. t niet promó
veren en girlgen Alico en Geko over naar de 2e
klas.
Seizoen t9701L977; IJico onseslasen kamoioen
en... Geko 2e, met promotie iaaráe le Hàsse.
Seizoen L97311974: kampioen 1e klasse mel
proinotie naar de overgangsklasse.
Seizoen 197 6 I 1977 : Kamploen Overgangsldasse
met promotie naar de HoofdHasso.
Als men zo naar de successonreeks van onze
vereni$ng kijlct, |an men constateren dat Alico
iedere 3 jaar een uitschleter maakt. Als deze
reeks zich voortzet zou in 1980 de absolute bekroning komen met een Ned-Kampioenschap,
Wie weet? Hopen maar dames.Alicó een groót
kampioen.
Nog nimrner in onze korte geschiedenis heeft
Alico zo'n groot kampioen gekent als juist deze
ploeg, Door eenieder bekende omstandigheden
mo$ten we 8 dames uit ono le team aàn het
be$n van het seizoen vervangen door nieuwe

11 april 1977; Ka4pioen Overgangsklasse met
promode naar de Hoofdklasse.
De_ ontwikkeling van het korlbal is bij onze vereniging erg stomachtig geweest en dé successen

voetballers. Verder beschikt onze vereniging
over een evenementen commissie die allerlei aktiviteiten organiseert die niets met sport al6 zo-

danig te maken hebben. Daamaasi is er een

jeugdcommisse die bepaalt waaren in welk team
de jeugd wordt ondergebracht.
In het nieuwe seizoeíLg77ll8 kunnen we be.
schikken over een eigen sportaccommodatie,
zodat we voor het eerst in 9 jaar onze gasten
waardig kunnen
Werkelijk een prestaHe-om trots op te zijn.

ontvangen.

-

Toekomstbeeld erg roorHeurig

Voor wat de toekomst betreft ziet er het voor
Alico erg rooskleurig uit. Voor het esrst zal er
vrdwel zeker met een 2e senioren.team aan de
nieuwe competitie worden deplgenomen, terwijl
we ook bij de jeugd zeer veel riiéuwe aanmeldiri.
gen krijgen, zodat we zoals de zaken er nu voor
sta6nvoor het komend seizoen met de volgende
teams de competitie in zullen gaan.
2 Senioren, 2 junioren, 2 aspiranten en 2 pupilIen. Dat betekent dat we met lielgt3 teams meer
de competitie ingaan dan vorig seizoen. Als het

Van linhs naat techts, staande: Ttainer G
Herpen Sj. v.d Línilen M. o, Veghel A. t). Bet
kel, H. Heaahken, E. Oomen,I. u Herpen, P.
íJomen, E. Nederveery P. Neilenteeq A. v,'Do.

leweerd Leiiler G. Eissels. Zittmda.l.nt-: N- a.
Herpen, Si, Geoers, Ft u. Zulphen, R o, Schijndel, H. Kuys en J. Hermes.

kampioenschappen. Verder wisten ze het te
prsteren om met nog 3 wedstrijden te spelen
een_7 plnten vooÍsprong te vergaren. Dit mede
dankzij de Eaining van de heer van Herpen die
vanaÍ de oprichtin| als grote enimator ván onze
verenigrng genoemd mag worden.
Dat mede door ziin toedoen onze verenicinc al 3
jaar over een du6blad beschtkt en dat hij vóoral
de jongene aan de club gebonden heeft iloor de
'Alico-toys' op te richtei die nu met een 16 tal
iedere dinedagavond l'anadek trainen ats zaal.

dit verschil dat de nieuwelinsen ceen aanlooneriode kregen van 3 jaren zoËte Uï; voorgaanàe

zo doorgaat kunnen we wijwel zeker volgend
jaar, bij ons L0-jarig bestaan, ook ons 100e lid
begroeten.

,
.

Felicitaties voor Alico
- $CIIIJNIIDL

-

Blocnrtu&&en,

korfbelleq on gerohenlen onilei
oouvert velgerclilon do geluhwon.
son dlc de drner vgn het kortbalte.
gn {loo ult Êohltndel trre3cn vmr
hat behsilde krmplocncohip ln de
lrndel{kc overgangtklnlro" llel
torm Imeg veel Íelioltrllet, oniler
mser mgr. Bluyorcn stuutdo ccn
gelulctolecrrn
van korfbelver.
st.-MtNu-

Den

en
kwamen
Alico-dames
geluhwenren, De voorzltter van de

lrorÍbalverenlging,

de heer

L.

Derks, nam tiJdens ziln dankbetutglng meteen de gelqgenheid waar
qm {e aspiranten I te huldigen omdEt dat team ln hun klasse óngeslagen kampioen ztjn geworden" De
Jeugdlge spelertjes ontvlngen een
medalllê.

L977 : HULDIGING DOOR
VOORZITTER L. DERKS

PIET KEMPS
WETHOUDER

L977 : HEROPENING DE VINK
JEUGD ALICO

12 MEI L979 : OPENING SPORTPARK "KOEVERINGSEDIJK,,.

$$'iauw sportc'omplex

t. ;i;

I Í{,t.r

'ri!:. -, \i:}

.

- Ile nieuwe boniltn Soh$nilel
door
Gl.M.

wordt

:

I

i
L

I
I

t
I

I

t

l

:

:

ln

Itêt

de,vler olube.

olrtober l9?5 stelde de
ScNinilelse,raad een kredlet beeglltkbaar voor de bouw van vler
k'leed- en doucherulmten, een kantÍre, ve?gadêrzaal, bergrulmtqn en
een scheJdsrechterskamertje. Op
dat rnomeirt werd er nog van utt
gegaan dat de accoÍàmodatie gêbruiltt zou worden door Alico en
de KPJ. De bouw van hèt complex,

in

tie in de open lucht Dit leidde tot
een gesprek tussen JSSS en de
vler vereniglngen, hetgeen resulteerde in een gewijzfgd bouwplan
IIet plan omvatte nu acht kleedlokalen met douches, twee bergruimten en twee ltleedlokaaltjes
voor de scheidsrcchters. Afgealen
werd van dè vergader- en kahtineruimte.In augustus.l9?? ging de
gemeentdraad ekkoord mêt dit
bouwplan. Bij de uitwerking van
het plan
de dienst Openbare
'Werken door
bleek de gereserveerde
grond aan de Koeveringsedijk onvoldoende groot. Bovendien werd
duidelifk dat irn het plan Koeveringsedljk geen rulmte meer zou
overblijven voor twee in 19?5 geplande zevenhandbalveldJes.

dat gepland was aan de Kosvp-

Parallelweg

den gêRomén omdat de DACï9subsidle uitbleef en omdat de
sportvelden - in verband met de
dnoge zomer 1978 - nog niet voor
spelen werden wijgegêvên Inmlddelgrnaakten twee nleuwe veterilglngeR, Zephyr en Ds Boernerang,
.ean. de suortsticlrtlns kenbaar or

BiJ wiize van alternatleÍ werden
enkele perceeltjes a'angekocht aan
ds Parallel$reg, dte greÍuen dan

rtngsed$k kon niet ter hand wor-

het complex Koeverlngsedijk. 3e-

geliJkertijd opperde

Openbare

Werlten.het plan om alle ksrÍbal-

en handbalvelden tê sltueren aan
de Parallelweg, waar wel voldoen-

BIIT DE

Iíet spoil,eompl,et aan d,e Paratrlelweg ward,t zaterd,ag om 16
ut4t d,oot burgemeester Schol'ten
geapenil Ttldens een receptie
adm 76.30 tot 18.80 urn besta,a't
gelegenheid, d,e occommod,&tíe
;r

I

uq,m .De Boemnrang, ZepltAr,
J en Alico te bezichtigen.

K

verleende krediet van
gulden -

door GS

19?S

besloten

Zephyr

Alico zelÍ
van 8fi)

te bouwen. Het
B. en'W. vond dit een
msar stelde als
alle vier verenigingen van
het plan, de KPJ nlet.

wll nlet meedoen aan
en het beheer van

elgen
de
,een

, omdat de

heeft

van haar

-

Aannemer Jo aan Tertwlilt onth,ulde het herdenkíngsbord, op de geuel
van de ni,euwe sportdccornmodo;tie i,n Scltijnd,el,:

Voor vier hand- en korfbalclubs

I9?g

Sportaccommodatie

Schijndel geopend
SCIIIJNDEL

- Nadat

burge-

meester Gl. Scholten ile naam von
,de niouwo sportaccommoilatle van

de vier korf- en handbalvorenl-

glngen had onthuld, opende hiJ ile
toegangspoort en werd hlÍ door
Hans Deelen ultgenoillgd zijn openingsspeech ult te epreken. I)e
burgemeester had veel waarderlng

voor het felt dst dlt de eergte accommodatle was dle door vler veronlgingen gebrulkt zal gaan worden, daar het nlet meer mogellJk ls
voor de gemeente om elke sportvereniging te geven wat zlJ wll.
Toch voert de sport de boventoon in Schijndel, gezien de cijfers
die burgemeester Scholten opnoemde. Er wordt namelijk f 58,92
per inwoner voor sport gevraagd,
,terwijl de bibliotheek, muzÍek-

school, het Kreatlef Centrum,

speelterreinen en wijkgebouwen
voor f, 49,18 per inwoner genoteerd
staan. Dat betekent dat er voor
sport wel pas op de plaa\'s moet
wordpn

Ítêrtreakf

rrrll icrrcd-

an

park 't Heike veel en lang gebruikt mocht worden, besloot de
burgemeester zijn toespraak enl
trad het gezelschap het clubhuis
binnen.

Daar werd bouwbedrijf Jo

Tartwijk in het zonnetje
heer Van Tartwijk
digd door een

onthullen. Bovendien

in een koperen buis
als dank voor ziÍn

waarvoor

hiJ

G. vah
Herpen hem, mede namens zfn
vereniging de Bqomerang, de KPJ
en Zephyr, zeer erkentelijk was.
In een geestig speechje dankte de
heer Van Tartwijk de gebrulkers
van de kantine, waarna de heer
Van Herpen nogmaals het woord
kreeg om het honderdste lld van
korÍbalverenigtng Alico te huldigen. De zesjarige Brenda van Berkel was de gelukltige en'zlJ ontving een traÍningspak en schoentjes. Het gezelschap bracht een
toest rrit on rie crnada aflnnn ur66'-

9 en 10 maart 1993

I

Ger van Herpen {llnkr) en wil den otter leidden het Bossehe distriotste-am: ,,Ifet is een mix van routine en Jeugd,', (Foto: Hairs van
Eeuwijk)

NK voor diskictenteaïns brengt
topkorfbal naar Bossche sporthal

het district hebben we in actie
gezien,f' aldus Den Otter.

,,Los van elkaar hebben we
toen een selectie op papier ge-

Den Otter en Van Herpen hebben alle voorbereidingen en acti-

viteiten met betrekking tot het
op pagaat
zet,"
Dn Otter verder. districtenkampioensehap
pier
een
vastgelegè
komt
,,Er
,,Deze kwamen pralrtisch met el- eindverslag met een financieel
kaar overeen- Toen zijn we die plaatje dat op de toekomst is gespeelsters
extra gaan observe- rieht. Yerder wordt er, ongeacht
ren- 'We hebben vooral gekeken

hoe het met de vorm stond en of

ze blessurevrij warerL"

Ook is er een gesp:ek geweest
met de trainers van de clubs die
speelsters leveren. V4n Herpen:
,,Dat was zeer positieif. Iedereen
heeft zijn volledige medewerking toegezegd" We spelen dan
ook tegen iedereen, of het nu de
crlstrictsbestuurder, de speelsters
of de lrainers ziJn, open kaart.
We willen zondag in eigen omgeving goed voor de dag komeru
Daarom streven we er na dat
iedereen lekker in zijn vel zit.
ïVe werken naar 'een eenheid"
Mede om dat te bewerkstelligen
komt de groep wijdagavond bijeen
'sfeerom elkaar in een ontspannen
nog beter te leren kennen"
Den Otter weet dat het ondanks een goede voorbereiding
een zwaFe striid zal worden

het resultaat, een avond belegd
\paarop met de speelsters wordt
nagekaart. We trachên de goede
sfeer vast te houden, waardoor
succs op làngere termijn verzekerd lijkt.

Voor het district Den Bosctr
geselecteerd: Natasja van

zijn

Eeers en Rian den Ouden (Tov.i-

do), Hedy van Son en ïtrendy
van den Berk (Never Down),

Sehekennaatt . (Celefi;-tas), Anja van der Heijden, Desiree Bolwerk en Ingrid de Visser
.(allen Alico), Sjan van Son, Jolande van den Bogaard (aan-

Eanielle

voerster), Miriam Hoek en Pie-

SCHIJNDELSWEEKBI.AD
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NDKB reikt onderscheidingen ait

Zilveren jubileum

DIff Alico klinkend besloten

DrmeskorÍbalverenlglng Alico vierde
vorige week op grootse wijze zijn 25.

jarlg bestaan. Op

13 Junt begonnen de

festlvitelten met een feestelfike ballon-

'

nenwedstrijd op de eigen accommodrde.

Zif eindlgden met

de groteJubileumreceptie afgelopen zaterdag ln De Vink
en arnslultende feestavond voor leden

en genodlgden.

Hoogtopupt tildens deze receptie vom.
de de ultrelking votr de zllveren speld

van verdienste van de Nederlsndse
Domes KorÍbal Bond (NDI(B) arn
twee leden vnn de club.

Voorzitter Ger van Herpen en secretlds Ther Biirtorbosch kregen dle opge.
apeld door de voorzlttervon hot dlstÍlct
Den Bosoh, mew. Verhoeven.

Zij waren niet

de enige twee die in de
bloemetjes werden gezet, Zo werd
oud-voorzitter Jan de Greef benoemd

tot erelid en werd de bainer

van

Alico, Will den Otter, uitvoerig geprezen voor de goede prestaties die hij
met de club had weten te bereiken in
de afgolopen)aren.
Op deze wijze werd het zilveren jubileum van de korÍbalclub extra luister bijgezet.

ALICO.EAMILIE
Alico werd opgericht op
1968.

lt

maart
Het is een van de leden van de

grote Alioo.familie waartoe verder

VcnaBdng van CamplngrpoÍt do Wlt tlrden!
o,a. de rollerclub en de wandelsport-

vereniging bohoren.
_gegn ander van de verenigingen
heeft de korÍbalverenigins de-naám

fls

Alico,

Altijd tn COïditie,

weten
waar te maken ook al kende de vereniging zo zijn ups n downs.
Mornenteel speelt Alico op het veld in
de hoogste klasse van de NDKB. In
de zaal degradeerde
club vorigjaar

fe

d. Í.cepflc

van Allco ...,.

uit de hoofdklasse naai de overgangsklasse,

Ondanks hard werken en goed.spel
slaagde men er het afgelopen seizoen

in om het verloren terrein
terug te winnen. Die eer moest men
laten aan 't Vlijmense Never Down
net niet

Ondanks dat, ziet Alico de toekomst
vol veÍrouwen tegemoet.

1996 : junioren B, kampioen veld
Leidster Marga Smits
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In Memoriam ', 'l
Jan ran de Gregf
Donderdag 1 o/dgin','un,

:

vroegte, bereikte onJ de'droeve mede.

,

deling dat onze oud-voorzitter en.,

huidige ere-voorzitter, de heer Jan ..

van dc Grcefi, op

óE

jqrige.leeftijd

wASOvcfleden. . ',,.i..:

-..

Jan is t2lá jaarv.oorzittergeweest

1

)

-

van

onze korÍbalvereniging Àicq welke
taak hij met bijzonder veel zors en.'
toew-ijding heeft vervuld. Vorig Jaar
oktobcr gaf Jan te kennen.er mee te,
willen stoppen. omdat hij vond dat
onder zijn leiding niei, voldosnde
nieuwe impulsen kwamen binnen
de

vereniging.

:

Het bestuur respecteerde,zijn besluit
en in plaats van voorzitGr fuerd Jan

voor zijn grote verdicnsten ,yoor

Alico. ere-voorzitter en. tevens ons

16.09. L994

staan.
Op onze jubileumavond oo l9 iurri i.l.

3 oud-voorzitters bij het
L2 V2jarig jubileum in 1980.

eerste ere-lid,

iram,een duidelijli geemàtioieeráe,:,
.

en toen nog gezonde, Jan onder,

staande ovatie vari dé aanweiigen, dei

bij deze benoeming behorend'e oorkonde in ontvartcsL:ïbvens zesdc hii
toe indien hij iets,kon doen.yóor dó.'

\

veredging Atico hij hier te allen tijde
toc bereid was.
Zo'kon het gebeuren dat Jan on 22.
augustus i.l, ' riamèns ri$,lido ,rrce;ziinv
mcdCí&A[hr$+ ÍëÍlècÍidt'íyàarirqft\f
handbaltoernooi vàn Zephyr op cÍnze

rno(a tie.Dat we s ech ts 3
-ggen.qcagfl
wsken later definitief afscheid van
I

,

nË. '
mand. maàr dan ook niemand íoór
mogelijk gehortden. We verliczen iir
Jan binnen onze verenigirrg dooh
ook binnen onze leefgerieeíschaf,
een man met een $oot harl zowel op
hem zouden mocten nemen ttaà

sport- als op sociaal gebied. Een mair

die voor eenieder.openstond en de'
gÍote ignschap had, dat hij naariemand kon luiCteren.
Voor Jan was gen berg te hoog of
geen zec te ruw, met zijn tact en rust :
werdgn deze obstakels..op,$impel.
manier bedwoncen.

;;"il

utij
;Í;";.ï'* r,"o, kind"l'
ren en. kleinkinderen, en alien die

hem dierbaar waren, zeer veei sterkte
toe. om dit zware verlie.s, te kunnen
dragen. " " !:' :. '' '.".'. . ''
..Wij zullen Jan stecds dankbaar blii; '
ven voor wat hij voor ons sedaaÍi'e-n

'

betekend heeÍL Moge hijlrusten in
. .. -.: :: . ; l
, N-amens bestuur .Korlbalvcreniging r
Alico: voorzitter Ger van Herpcff,.- ï.

vrede.

;

in ohs ?5. 1p1pig be-

v.l.n.I

Will den Otter
Jan van de Greef
Ger van Herpen

.

$

E

H

1{&
Tut*s

Buslrorr \,&yt

Ko"fu"t \?*urr^giT ,A,h.o
fre{/-'heï

van,

t"t
+&

ereh6

\2ay't,

r'd**tvoor

*arv 6e

orc.o vererrílarru
àe

";W
lS"bW í**.
0u
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- Door goed

sqmêRspel von htrndbolvereniging Zephyr,
korfbolvereniging Alico
en de gemeenle Schiindel, kunnen de leden en
de besluren vqn de
twee spofrrrerenigingen
zolerdog 2l mooil hun
onderkomen ofricieel
oBeRen. Dit gebeurl
.door welhouder Bes
von Schooijk.
'Vijf Joor geleden is het qlle,mool in het koder von Huis-

Accommodotie Rooiseheide
Somenspel brenq t Teohvr

en Alicoonder éËn dàk'
LseS

vesting 2OO0 begonnen. Voorzitfer vqn Alico, WÍlden Otter
en secretoris von Zephyr, Wm
von der Schoot, zien de toe-

komsi nu met verlrouwen tegemoet.
Willden Otter: .De gemeente

hod plonnen met de

Hulze-

door op 't
Heike' met Alico, Zephyr en
De Boemerong. De gemeerÈ
te woeg oon ons of we mee
brook. Nu zoten

wiJ

wllden denken oon een ver,huilng noor de Roolseheide.
Allco en Zephyr zijn somen
oon fofel goon zitfen omdot
wij uiteroord een nleuwe en
moderne occommodotie wel
zogen zltfen.'
,Wensen, mogeliJlfreden, tekeningen en het ffnonciêle
plooije werden bekeken. Bei-

de

besturen worên het er
oveÍ eens dot olles betool-

I

Wll den Oller en Wim vqn deí Schoot ziin zeeÍ lE sprêken over de
nieuwe occomrnodolie von Zephyr en Alico.
Folo Mles den Otler

Bovendien
besehikkbn we Rog over een

over twee

Ook \Mm von der Schoot

zoekers op een uitnodigdend
tenos. Het linker gedeelfe.von
het tenos kijkt uit over de korf-

tig leden vooruit!
oefenveld.'

heeft lovende woorden. -Er ls
een voorlreffelijke sornenwerking geweest en ik ben ervon
overtuigd dot die somenwerking wordt gecontlnueerd.
Ook wlj kunnen met onze ó5

scheidsrechter-

ruimtes.

Vonuif de kontine komen be-

boor zou moefen zUn omdat
we beslisf niet ln de schulden
wilden geroken. Zowel heï
overleg in de loop von de vijf
joor ols de bouwwerlcoomheden zijn voorheffelijk verlo.
pen.'

leden uit de voeten. ïwee
verhorde bonen en een ultstekende verÍlchtlng.'

venlchtingen von hun fovorie,
te club godesloon,

.lyrisch

Roosleren

open bog

.We hebben in elgen beheer
gebouwd onder toezlcht von
de gemeente. We woren zelf
'opdrochtgeveÍ en Plet Jo-

cobs uit

l-leesriJk-Dinther

De

bolvelden het rechter gedeelte over de hqndboMelden. Bezoekers kunnen von
de zomer onder het genot
von een gloosje de sportieve

gàiomenlijke kontine De opening, zoterdog 21
vormt de spll von de twee moort om 19.00 uur, is bevleugels. Aon de linkezijde stemd voor genodigden, Alibezet AlÍco de occornmdo- co houdt op 29 moort een
tle. De rechtervleugel is het Open Dog. ln oprílis een ver-

heeft iets Íroois neergezet. domein von Zephyr. Von der enigingswond geplond, Ze.
Onlongs troinde hier de se- Schoot -Het is een kwestie phyr heeft op 18 opril een
'lecfie domes en ze woren ly- von goed
roosteren. Als het feestcnrond en op 19 opril
.risch
over hetgeen ze hier zo-

gen.'

"Bl.l2onder blij ÍJn we met het
,kunstgrosveld, Dit is het eersfe

kunstgroweld woorop het do-

.meskorfbol wordt uilgeoefend. Dit geeft een uitstroling
en zol de ogen von de bond
beslist op Schijndel richten.
We kunnen met onze negen:

moet kunnen wê von elkoors
occommodoties gebruik moken. Ook de besfuurskomer
wordt gedeeld.'
Een vleugel bestoot uit een
ruime kleedkomer met toilet
en douches, r4qgoljnruimfe
en scheidsrechferkomers. De.
ze zljn ook voozien von toilet
en douche. Alico beschiH

worden er wedstrijden gehouden, Tevens beschouwt
men die dog ols een Open
Huis.

.Door die open dogen hopen we met nome de jeugd
worm te krijgen voor onze
sporten', melden de beide
besfuursleden. -Jonge oorr
wos is een must."
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Alico speelsters behalen met districtsteam
Nederlands kampioenschap Loos
Sint Oedenrode

-

Zondag 14 Juni 2OO9 stond voor de Cl asplranten van Allco,
Kelly van der Steen, Vera Koomen en Demi Oldenhof alles in het teken van het

Nederlands kampioenschap op het veld voor districtsteams.
Samen met hun teamleden van het team Langstraat/Meijerij <14 moest op het

terrein van korfbalvereniging Concordia ln Sint Oedenrode de strijd worden
aangegaan met de team uit district Maas & Waal, Kempen/Dommel en limburg/Peel.

ln alle vroegte was er al veel beweging rond
de Kienehoef in Sint Oedenrode. Rond
08.15 uur meldden zich de 1u speelsters
zich op het korfbalcomplex. Even leek het
een mooie lentedag te worden, maar-al snel
namen de regenbuien de overhand. Gelukkig

;::i:,:";-;";]rq..u,,0,"., ^ ë*o,,
in de 1" ronde aantreden tegen de winnaar van
de zaalchallenge, team Maas & Waal,
De speelsters van Langstraat/Meijerij hadden het volledige initíatief in
deze wedstrijd en pakte vol overtuiging de overwinning met 4-1.
De 2" wedstriJd werd gespeeld tegen het team van Kempen/Dommel.

Beide ploegen waren gebrand op de winst omdat 2 winstpartijen een
finaleplaats zou opleveren. Ook in deze wedstrild had Langstraat/MeiJerij
de touwtjes in handen, maar toch kwam men bedrogen uit. ln het laatste
gedeelte van de wedstrijd nam Kempen/Dommel het heft in handen en

liet de tegenstander bedroeft achter. ln de slotminuten van de wedstrijd
zag Langstraat/MeUerij de winst met 6-5 aan hun neus voorbij gaan.
ln de laatste wedstrijd moest het dan geklaard gaan worden. Door winst te
pakken op Limburg/Peel kan alsnog de finale worden bereikt. Deze

wedstrijd werd een volledige walk-over. Met L0-4 werd de finaleplaats
gepakt.
Nederlands kampioen
ln de finale moest wederom worden gestreden tegen het team van Kempen/Dommel. Lange tijd ging de strijd gelijk
op. Beide teams waren echt aan elkaar gewaagd. Pas ver in de 2" helft pakte Langstraat/Meijerij een voorsprong van 2
punten, die niet meer in te halen was. Met een welverdíende overwinning van 7-5 pakte het team Langstraat/
Meijerij <14 het Nederlands Kampioenschap.

blagina I van
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Henk van den Du
Van:
Datum:

"Henk van den Dungen" <hj.t.henkvanDenDungen@kpnmail.nl>
zaterdag 1l maart 2017 1654
<Redactie@lvschijndel.nl>

Aan:
B{lage:

DKVAlico pers.doc

Onderwerp:

samenwerkingsproject Heemkundekring - Dames KorÍbal Vereniging "Alico"

Beste redactie,

ln vervolg op het samenwerkingsproject van de Heemkundekring met de lokale
sportverenigingen, om de historie van de clubs in kaart te brengen, zend ik hierbij
de tekst betreffende de afronding van het onderzoek door de Dames Korfbal Vereniging
"Alico". De bijbehorende foto wordt separaat verzonden.
lk verzoek jullie om deze bijdrage te plaatsen.

Met hartelijk dank, ook namens de Heemkundekring.
Met vriendelijke groeten,
Henk van Den Dungen.

t2-3-2017

JaarliJkse Jeugdkamp met gezellige activiteiten

1995 : Alico recreanten in het nieuw

Í6 maart 2016

|

Schijndels

Weekblad

Historie DKV Alico vastgelegd
Ook DKV Alico heeft Heemkundekring Schijndel in de
arm genomen om de geschiedeiris ie boekstaven.
Mooi op tijd, want de club
fuseert met KV De Boemerang tot KVS'17 en sluit
daarmee haar bestaan als
zelfstandige sportvereniging af.
Alico ontstond in 1968 uit
een andere Alicovereniging, de wandelspor vereniging. Alico was een
soort omnivereniging waarin rolschaatsen, tafeltennis,
badminton gespeeld en
creatief geknutseld werd.
Het vrij grote verloop bij de
wandelclub onder adolescenten leiddetot de gedachte hen op een andere
manier voor de sport tê behouden en zo werd een
korÍbalclub voor meisjes
opgericht door Theo Doreleyers en Ger van Herpen.
De laatste bleek samen met
zijn vrouw Netty veel be-

trouwbare informatie boven water te krijgen waar
Henk van den Dungen van
de heemkring mee vooruit
kon. Over de fusie zegrt Van
Herpen, net als zijn vrouw

erelid van Alico: "Ik kàn;begrijpen dat twee verenigingen als buren op één sportpark vragen oproepen.
Onlogisch is zo'n fusie dan
ook niet, maar ik zal best

nog even een traantjq laten
als, na 49 jaren, jouw korfbalkindje een ander leven
gaat leiden. Ik wens ze
echter veel succes".

rFtmraïi

Woensdag 15 maart2}17

G ESCH

I

EDEN IS KORFBALCLUB

ALICO IN BEELD GEBRACHT
Korfbalclub Alico
rt dit jaar
rilet De Boemerang tot Korfbalvereniging Schijndel KVS'17.
Reden voor Heemkundekring
Schijndel om de geschiedenis
van de korfbalclub in kaart te
brengen. De coórdinatie was
in handen van Henk van Den

Dungen; "Het duurde

even

voofdat de samenwerking goed
van start ging, maar toàtiGer
van Herpen voor de clubcoórdinatie was aangezocht, kon er
de nodige en betrouwbare informatie boven water komen.
Ook zijn vrouw Netty was van
veel op de hoogte en het is dan
ook geen wonder dat beiden
erelid zijn van de vereniging.'

'

Omnivereniglng
Dames korfbalvereniging Alico
(AltÍjd ln COnditie) is in 1968
ontstaan uít de wandelsport-

vereniging Alico. Alico was
een soort omnivereniging die
bestond uit vijf verenigingen:
wandelsport, rolschaatsen, ta-

feltennis, badminton en een
creativiteitsclub. Door het vrij

Jet Geerkens'felíciteért

íi

1g77 dé kalnpió:enen met eei behàalite piómtotie.

grote verloop bij de wandelclub_

kwam de gedachte op om de
vijfti'en- en zestienjarige meisjes op een andere manier voor
de sport te behouden. Zo werd
een korfbalclub voor meisjes

Recreanten

Het ledenbestand bestond

de oprichting uit vijftien

opgencnï, naar de succesvolle
modellen van Avanti en Celeritas. Oprichters waren Theo
Doreleyers en Ger van Herpen.
Doreleyers werd voorzittei en
Van Herpen stimuleerde de club

@rai-

ningen en allerlei bestuurlijke
activiteiten. Ger van Herpen
vertelt: "ln alle jaren van het

bestaan van Alico-korfbal ben ik
heel actief geweest om de club
ïfrê-f ratden dámlïe mollteren
We hebben als club mooie re-

sultaten behaald en daar kunnen we met z'n allen best trots
op zijn. Gemakkelijk ging het
niet altijd, maar met veel inzet

hebben we problgmen kunnen
oplossen. Nu houdt de club op

te bestaan en fr.peren we met
De Boemerang tót één nieuwe

vereniging: KVS' 17. Onlogisch"
is de fusie niet, maar ik zal
best nog even een nostaÍgÍsch
traantje laten als, na 49 jaren,
ons korfbalkindje een ander Íeven gaat leiden. "

na
se-

nioren en vijftien Junioren. ln:
1983 werden ook recreanten
toegelaten en dit aantal schommelde rondom de twaalf leden.
De laatste jaren kent de club
twintig à vijfentwintig spelende
damessenioren en een veertigtal junioren. Als accommodatie
werd in 1968 een grasveldje
aan de Lijsterbeslaan gebruikt.
Daarna kon men aan de slag bij
voetbalclub Schijndel en via de
Koeveringsedijk belandde de
club in 1998 op het Zuideinder-park met een grasveld en een
kunstgrasveld en verder een

up-to-date

clubhuisgebouw.

Dit alles wordt dit jaar verlaten
om, na de fusie, intrek te nemen op de accommodatie van
De Boemerang.

r;

\.r-'

Brahants tlaghlad
Fusie korfbalclubs Schijndel is nabfl
Geplaatst op28 juli 201G; Laatste update 2g juli, 16:47;
SCHIJNDEL - De flirt tussen de Schijndelse
korfbalclubs De Boemerang en Alico lijkt uit
te lopen op een vaste relatie. Het
fusieproces tussen KV De Boemerang en
Dameskorfbalverenig ing Alico in Schijndel
gaat van een leien dage. Aldus voorzitter
Coen van der Sangen van De Boemerang.

b"A

Het is de bedoeling dat beide clubs een
nieuwe start rnaken met een nieuwe naam.
,,Een naam verzinnen laten we aan de leden
over", zegt Van der Sangen. Na de bouwvak
gaan de clubs al de accommodaties op het
Zuideinderpark delen. ,,Zo komen we bij
elkaar over de vloer" Als de fusie dan
deÍinitieÍ is, kennen veel leden elkaar al.', Op
een later moment gaat de nieuwe club
verder op de plek van De Boemerang.
Het college van B en W ging akkoord met
een uitgave van 9.500 euro voor het
aanpassen van de velden, zodatze geschikt
zijn voor zowel dameskorfbal als gemengd
korfbal.

mrili

Woensdag 22 februari 2017

Korfbalverenigingen
De Boemerang en Alico fuseren
KorÍbalverenigingen De Boe- spelen, zijn teamgeest, respect,
merang en DKV Alico gaan ambitie en passie.
aan het einde van dit korfbalseizoen fuseren. De fusiever- Samen scoren
eniging gaat KVS '17 (Kortbal KVS'17 wordt een korfbalclub
Vereniging Schijndel '17) he- voor dames- en gemengd korften en wordt gehuisvest bij de bal, zowel op wedstrijd- als op
huidige accommodatie van De recreatief niveau. Daarnaast wil
Boemerang aan het Zuidein- de vereniging zich inspannen
derpark.
om de traditionele sport, maar
ook alternatieve innovatieve
Beide verenigingen hielden vormen van korfbal, te promodonderdagavond een bijzonde- ten door regionale en (inter)nare ledenvergadering. Een grote tionale samenwerking tot stand
meerderheid van de in groten te brengen. Daarnaast wil ze
getale opgekomen leden stem- ook een rol gaan vervullen op
de vóór een fusie. Door beide sociaalmaatschappelijke geclubs is een jaar lang gewerkt bied. Het motto wordt: 'samen
om tot een goed en doordacht scoren'. De fusieclub heeft in
fusie- en beleidsplan te komen. totaal zo'n 24O leden die uitDe presentatie daarvan vond komen in vier seniorenteams,
plaats tijdens deze ledenverga- twee recreatieve / korfbalfitderingen. De kernwaarden die teams, tien jeugdteams, één
in de fusieplannen een grote rol

kangoeroegroep.

KORFBAL CLUB ''ALICO'' SLUIT HISTORIE AF

MET '' DE BOEMERANG'' TOT
KORFBAL VERENIGING SCHIII{DEL : Kvs'17
De dames kofbal vereniging "Alico" (= ALtiJd

andere Alico-vereniging

Eil FUSEERT

In C0nditie) is in 196g ontstaan uit

een

n.l. de wandeliport vereniging. Alico was een soott

omnivereniging die bestond uit 5.verenigingen: wandelsport rolschaatsen, tafeltennis,
badminton en een creativiteitsclub. Door hét vri3 grote vertoop bij de wandegub, in de
leeftijdscategorie meisjes van 15 16 jaar, kwàm de gedachté op, om hen op een
:
andere manier voor de spoft te behouden
en zo werd eieen to*OátiluU vooi rlirjàt
opgericht t naar het succesvolle model van Avanti en Celeritas. Oprichters waren theo
Doreleyers en Ger van Herpen. Theo werd voorzitter en Ger stimuleerde de club
langdurig met vakkundige trainingen en allerlei bestuurlijke actíviteiten.
Het Ín kaart brengen van de geschiedenis van de korfbalclub werd gecoórdineerd door
de Heemkundekring en voor dit proJect in het biJzonder door Henk ian Den Dungen.
Hij zegt híerover: "Het duurde wel even alvoràns de samenwerking goed varí start
ging' maar toen eenmaal Ger van He_rpen voor de clubcoórdinatie was aangezocht,
!9n er de nodige en betrouwbare informatie boven water komen. Ook ziJí vrouw
Netty was van veel op de hoogte en het is dan ook geen wonder dat beiden Ë.elia zgn
van de vereniging, vanwege hun geweldige inzet voór deze korbalclub".
Ger van Herpen vertelt: " In alle jaren van het bestaan van Alico-korfual ben ik heel
actief geweest om de club met raad en daad te motiveren. We hebben ats ctub nÀel
mooie resultaten behaald en daar kunnen we met z'n allen best trots op zijn.
Ge.makkelijk ging het niet altijd, maar met veel inzet hebben we problemen kunrien
oplossen" Nu houdt de club op te bestaan en fuseren we met De Éoemerang tot één
nieuwe vereniglng : Korfbal Vereniging Schijndel ofwel KVS'17. Ik kan Uegíjpen dát
lwee verenigingen als buren op één spoftpark vragen oproepen. onlogijcf'ir ró;n
fusíe dan ook niet, maar ik zal best nog even een noitalgis'ch tiaantje latàn als, nà 49
jaren, ons korfbalkindje een ander leven gaat leiden. Ik wens ze echier veel succes".

Het ledenbestand bestond na de oprichting uit 15 senioren en 15 junloren. In 19g3
werden ook recreanten toegelaten en dit aantal schommelt rondom áe Llleden.
De laatste jaren kent de club 20 à 25 spelende damessenioren en een 40-taljunioren.

Als accommodatie startte men in 1968 op een grasveldje aan de Lijsterbeslaan.
Daarna kon men. aan de slag bij voetbalciub Sch-ijndel eïr via de XoËverintrèAUt
belandde de club in 1998 op het Zuideinderpárk met een grasveld eïr eén
kunstgrasveld en. verder een up-to-date clubhuisgebouw. Dit alles gaat men in 2Ot7
verlaten om' na de fusÍe, intrek te nemen op de aëcommodatie van óe Boemerang.
Namens het bestuur van Alico wordt de Heemkundekring met vrlendelÍjke woorden
bedankt voor het nuttige initiatief dat genomen is om de rËreniging aan te sporen orn
het archief op peil te brengen. Het iJ een overzichtelijk resufaaí geworden en een
aanrader voor alle sportverenigingen om dit voorbeeld té vo[en.

