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Editie juli 2015
Seizoen 2014/2015 is afgelopen en er
zijn het afgelopen seizoen een hoop
mooie doelen behaald. Met deze
nieuwsbrief willen wij graag weer een
aantal mooie prestaties met u delen.

60e schoolkorfbaltoernooi bij ZKV

.

Van maandag 1 juni tot en met donderdag 4 juni
e
werd door ZKV de 60 editie van het Rabobank
schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Ruim 127
teams van 14 verschillende Zaanse scholen namen dit
jaar deel aan dit grootste schoolkorfbaltoernooi van
de Zaanstreek. Drie dagen lang werden er
poulewedstrijden gespeeld om op de slotdag mee te
mogen spelen in de finalepoules. De uiteindelijke
winnaars van het toernooi waren De Roos D1 (groep
3), De Spiegel C3 (groep 4), Jagersplas B2 (groep 5/6)
en De Roos A1 (groep 7/8). Daarnaast werd er onder
de groepen 3 en 4 voor het eerst een strafworpen
competitie gehouden, deze werd gewonnen door
groep 3 van OBS In ’t Veld en groep 4 van de
Jagersplas.
De schoolkorfbaltoernooi bekers werden uitgereikt
door de Zaanse wethouder Jeroen Olthof (Sport,
Jeugd en Zorg) maar overhandigde deze avond ook
een Koninklijke onderscheiding aan Annemiek de
Kloe. Uit handen van de wethouder is haar de graad
van Lid in de Orde van Oranje-Nassau toegewezen.
e
Annemiek organiseerde dit jaar voor de 40 keer het
schoolkorfbaltoernooi, zij wordt geroemd om haar
enorme inzet, betrokkenheid en gedrevenheid
waarmee ze allerlei activiteiten ontplooit bij ZKV. In
2003 werd zij al geprezen voor haar jarenlange inzet
voor ZKV met de benoeming tot Lid van Verdienste

NLDoet bij ZKV

Nieuwe bordsponsors bij ZKV

.

Wederom kunnen wij een nieuwe bordsponsor
verwelkomen uit onze eigen club.
Yolanda Pool, zij korfbalde jarenlang bij ZKV. Nu
spelen haar kinderen bij ons en dat was reden genoeg
om onze club te gaan sponsoren. Helemaal TOP!
Kinderdagverblijf Het Hummeltje in Koog aan de
Zaan. Kleinschalige dagopvang voor kinderen 0-4 jaar.
Tel 075-6159533 of kijk op de website
www.hummeltjeweb.nl

Ook onze trouwe sponsor Klijn en Van Kampen heeft
een nieuw bord, adres en logo zijn veranderd!
Voor advies in Zaandam over diverse financiële
producten zoals hypotheken, verzekeringen of
pensioen bent u welkom bij Klijn en Van Kampen op
kantoor. Bellen kan ook, tel 075-6539520 of kijk op de
website www.klijnvankampen.nl

.

Op zaterdag 21 maart was het zover! De grote
NLDoet dag van het Oranje Fonds.
Er was een fondsbedrag aangevraagd door de
sponsorcommissie bij NLdoet van het Oranje Fonds.
Onder het motto "Cohesie in de Club" heeft ZKV het
maximum bedrag van 350,00 euro van het Oranje
Fonds gekregen. Daar kun je wel wat mee doen en
dat dacht een groep van 20 vrijwilligers ook. Zij
hebben hun handen uit de mouwen gestoken en
hebben allerhande klussen gedaan.
Het weer zat niet echt mee, maar ach, daar lieten zij
zich niet door tegenhouden. De vrijwilligers werden
ontvangen met koffie, thee en heerlijke koeken. Na
het verdelen van de werkzaamheden hebben de
vrijwilligers plantenbakken gevuld met gezellige
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planten, ramen gelapt van het clubhuis, de
reclameborden een sop beurt gegeven en de
speeltoestellen schoongemaakt. Ook werden de
materiaalhokken opgeruimd en
herstelwerkzaamheden van bijvoorbeeld het dak
verricht. Het was een geslaagde dag die werd
afgesloten met een heerlijke lunch!
Dit gaan we erin houden! Volgend jaar gaan we weer
voor het maximumbedrag, maar het mooiste is
natuurlijk de vrijwilligers die dit voor elkaar hebben
gekregen. Bent u er volgend jaar ook bij? We zien u
graag tegemoet!

Fietsmaster uit Beverwijk is ook een nieuwe
bordsponsor en onderscheidt zich van concurrenten
door kwaliteitsproducten. Ook kunt u terecht in hun
mooie overzichtelijke showroom met werkplaats in
Beverwijk.
Dus heeft u goede fiets of een elektrische fiets nodig,
neem eens een kijkje bij deze nieuwe sponsor.
Tel 06 251220155 of kijk op www.fietsmaster.nl
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Wensen van ZKV komen uit bij DekaMarkt

.

Afgelopen jaar organiseerde DekaMarkt ‘Wensen
komen uit’. Klanten konden hun lokale goede doel
opgeven. Per winkel werden drie doelen uitgekozen,
deze doelen konden muntjes sparen en op deze
manier een mooi bedrag verdienen. Voor ZKV waren
er twee doelen ingestuurd; het Jeugdkamp en onze
jongste leden: de Kangoeroes. Beide doelen werden
uitgekozen, allebei in een andere DekaMarkt winkel.
De leden van ZKV hebben toen samen met hun
ouders, buren, vrienden en familie een heleboel
muntjes gespaard. Dit resulteerde in een mooie
tweede plaats voor beide doelen; twee keer €750,-!
De Kangoeroes hebben inmiddels hele mooie korven
gekregen en ook het geld voor het Jeugdkamp krijgt
deze zomer een mooie bestemming.

Wijnproeverij bij ZKV

C1 kanjers naar het NK Zaal

.

Chef koks Ray Heistek (van De Keuken In) en Monne
Jonker (speler van ZKV1) hebben op 29 mei de eerste
wijnproeverij bij ZKV georganiseerd. Er werden vijf
heerlijke gerechten met bijpassende wijnen
geserveerd. Van Zaans gerookte zalm met witte
asperges en saffraan met een houtgerijpte
Chardonnay, tot een scroppino van Hugo. De avond
was een groot succes en zal zeer waarschijnlijk
worden herhaald in oktober.

.
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.

Op 14 maart in Goes traden na een goede
voorbereiding onze C1kanjers aan voor de
presentatie van de ploegen onder luid applaus,
gezang en confettiregen van onze trouwe supporters.
Het was tijd voor de eerste wedstrijd tegen DSC uit
Eindhoven. Er werd per wedstrijd 2x12 minuten
gespeeld. Na een spannende wedstrijd waarin
sportief werd gevochten voor de punten trok onze C1
aan het langste eind en werd de wedstrijd met 4-3
gewonnen.
De volgende wedstrijd tegen DVO werd niet
onderschat, maar we hadden goede kans om de
punten te pakken. Winnen betekende een
finaleplaats. Het spel ging niet zo makkelijk en DVO
was fel. De achterstand werd omgebogen naar een
gelijke stand. Helaas scoorde DVO in de laatste
minuut toch nog en werd er met 7-6 verloren.
Alle ploegen stonden na 2 wedstrijden gelijk met
evenveel punten. De laatste wedstrijd tegen die
Haghe werd de beslissende. Die Haghe kwam op
voorsprong, ZKV maakte gelijk 3-3. Die Haghe kwam
opnieuw op voorsprong en de eindstand kwam
uiteindelijk op 5-3 voor Die Haghe.
Teleurstelling alom, in plaats van een finaleplaats
e e
moesten onze kanjers strijden om de 7 /8 plaats.
In deze laatste wedstrijd leken alle spanningen
verdwenen en werd er met 9-3 gewonnen.
Zevende van Nederland, een prestatie om trots op te
zijn. De eerste prijs was voor onze supporters zij
kregen de sportiviteitsprijs! Dus we keerden
dubbeltrots huiswaarts.
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