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Voorwoord 
 

Zo, mensen, het grootste deel zit er weer op!  
Langzaam maar zeker lopen we naar het eind van 
dit seizoen. Maar hoewel de competitie al (bijna) 
helemaal afgerond is, is ons clubleven nog lang 
niet gestopt. Dat is ook de reden dat we hebben 
besloten hierna nog gewoon twee krantjes uit te 
brengen en wel op 19 juni en op 10 juli. 
Doodgewoon elke drie weken dus. 

Zoals ik in het vorige voorwoordje al schreef vind 
ik het doodzonde dat de competitie zo vroeg klaar 
is. En aangezien de basisscholen nog tot 21 juli 
doordraaien, lijkt het me erg goed om iedereen 
nog een beetje bij elkaar te houden. Met 
aankondigingen van feestjes en activiteiten, met 
kampinformatie en met b.v. de verslagen van het 
schoolkorfbal en alle nieuwe leden die we daar 
vast en zeker gaan winnen. 

Na 10 juli geef ik de pijp aan Maarten. (Zien jullie 
Maarten F verschrikt opkijken? Shit, moet ik nu 
ook al het krantje maken?) Een groep jonge 
mensen gaat het krantje onder zijn/haar hoede 
nemen en kijken hoe dat er in de toekomst het 
beste uit kan komen te zien. De oproep van Axel 
in het vorige clubblad voor leuke bijdragen heeft 
zelfs al respons opgeleverd….hoera! 

Ik hoop iedereen van 12 tot en met 15 juni op ons 
veld te zien bij het schoolkorfbaltoernooi en de 
week daarop natuurlijk bij het koppelschieten en 
het eindfeest. We maken er nog gezellige weken 
van! 

 

Els 
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Kaperiolen 

 
Naar mijn weten is het niet eerder in de geschiedenis van ZKV voorgekomen dat er op een dag zoveel 
spannende wedstrijden gespeeld zijn op het veld van ZKV. Het eerste had zich het vorige weekend al 
behouden in de Overgangsklasse, ondanks het verlies uit tegen De Hoeve. En de C2, de D1 en de E1 hadden 
ook al het kampioenschap binnen gehaald. Onze jongste ploegen, de F1 en F2, konden beide kampioen 
worden. De F1 lukte het wel, de F2 uiteindelijk niet. Dit biedt natuurlijk perspectief voor de toekomst! 
Alle kampioenen en jullie trainers, van harte gefeliciteerd.  
 
Door het verlies van concurrent KZ B1 kon de B1 door winst tegen Sporting Trigon kampioen worden van de 
Hoofdklasse. Na een spannende wedstrijd werd met 15-14 gewonnen, zodat de B1 naast het kampioenschap 
zich ook op 10 juni kan plaatsen voor de finale voor het landelijke kampioenschap. Dan moet gewonnen 
worden van DOS'46, de ploeg die in de zaal de nationaal kampioen is geworden. De finale is op 17 juni bij 
DVO in Bennekom. Weer een fantastische prestatie, B1, en jullie trainers Ivan en Erwin. 
 
Na de winst uit tegen De Meeuwen lonkte de promotie naar de Hoofdklasse voor de A1. Maar dan moest 
wel gewonnen worden van Blauw Wit. Met een uitslag van 19-8 liet de A1 er geen twijfel over bestaan dat 
het kampioenschap hun toebehoort. Ook jullie, en de trainers Thijs en Dennis, van harte gefeliciteerd met dit 
prachtige resultaat, een mooie bekroning op jaren hard werk. Voor Thijs ook de laatste wedstrijd als trainer 
van de A1; hij vertrekt half juni voor een jaar naar Sydney voor zijn werk. En voor Sasha Horak die volgend 
seizoen uitkomt voor Groen Geel. 
 
De laatste wedstrijd van het eerste tegen Fiks stond vooral in het teken van het afscheid van spelers en 
verzorgster Agnes Korver. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor de verzorging van de selectie; voor haar 
andere werkzaamheden voor de club was zij al onderscheiden, nu ontving zij een bos bloemen na afloop van 
de wedstrijd. Hoewel het al bekend was dat Kirsten, Jori, Denise en Eden om uiteenlopende redenen 
aanstaand seizoen niet beschikbaar zouden zijn, hakte aanvoerder Niels afgelopen weekend de knoop door 
en besloot zijn lange carrière in het eerste van ZKV te beëindigen. Alle spelers, behalve de geblesseerde 
Eden, kregen een publiekswissel en ontvingen een mooie bos bloemen. Fanny Doeves had eerder dit seizoen 
al een stapje terug gedaan, al met al een hele aderlating voor onze selectie. 
 
Ook Rianne en Raymond speelden in het tweede hun laatste wedstrijd. Na de wedstrijd werden de 
kampioenschappen en afscheid uitgebreid gevierd met een barbecue onder tropische omstandigheden. 
 
Lex Kaper.  
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Vrijwilligers van de maand 
 

In samenwerking met onze sponsor 
SIMPEL zetten wij ook deze maand 
weer een vrijwilligersgroep in het 
zonnetje. Deze maand is het de beurt 
aan de vrijwilligersgroep: 
Accommodatie & beheer. Dit keer 
kiezen wij voor onze beroemde 
schoonmaakploeg. Zij zorgen ervoor 
dat ons clubhuis er elke week spic en 
span uit ziet. Vegen, dweilen, poetsen, 
schrobben, wassen, boenen, ramen 
lappen… niets is te gek voor deze groep 
mannen. Dus… Peter & Dick de Vries, 
Jan Doeves, Roel & Piet Duursma, Fred 
Goossens en Ed Staats; bedankt dat 
jullie ons mooie clubhuis elke week 
weer laten glimmen!  
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Uitslagen   
 
   

   

Week 19   

ZKV 1 - AVO 1 16 - 16 
ZKV 2 - TOP / Quoratio 3 13 - 15 
Roda 3 - ZKV 3 14 - 10 
KZ / Hiltex 10 - ZKV 5 13 - 12 
Oosterkwartier 2 - ZKV 4 22 -   6 
ZKV A1 - KZ / Hiltex A1 14 -   8 
DOS A1 - ZKV A2 14 - 16 
ZKV A3 - DSO A1 8 - 10 
ZKV A4 - Zaandam Zuid A1 12 -   6 
ZKV B1 - KZ / Hiltex B1 15 - 17 
ZKV C1 - KZ / Hiltex C1 9 - 13 
ZKV C2 - Helios C1 7 -   5 
Helios C1 - ZKV C2 7 -   3 
ZKV C4 - OKV C3 1 -   6 
Roda C1 - ZKV C3 10 -   4 
ZKV D1 - BEP D2 16 -   5 
ZKV E1 - OKV E1 12 -   5 
WWSV E1 - ZKV E2 6 -   3 
Groen Geel F2 - ZKV F1 10 -   7 
Blauw-Wit F2 - ZKV F2 3 - 11 

 

Week 20   

De Hoeve 1 - ZKV 1 17 - 15 
HKV  2 - ZKV 2 22 - 21 
ZKV 3 - DKV Victoria 2 12 - 11 
ZKV 5 - Haarlem 4 13 - 13 
KZ / Hiltex 9 - ZKV 4 13 -   8 
De Meeuwen A1 - ZKV A1 21 - 25 
ZKV A2 - OKV A1 12 -   9 
ZKV A3 - Apollo A1 9 - 14 
ZKV A4 - Kleine Sluis A1 6 -   6 
Tempo B1 - ZKV B1 14 - 18 
De Meervogels C1 - ZKV C1 16 -   6 
ZKV C2 - Rapid C2 5 -   3 
ZKV C4 - SDO C1 2 -   3 
ZKV C3 - DTS C1 13 -   9 
DSO D1 - ZKV D1 6 - 12 
TOP D4 - ZKV D2 8 -   1 
Helios F1 - ZKV F1 7 - 15 
Groen Geel F5 - ZKV F2 3 - 11 
ZKV F2 - Blauw-Wit F2 10 -   3 

 

 
 

 
Week 21 
ZKV 1 - Fiks 1 23 - 19 
ZKV 2 - Sporting Delta 3 28 - 23 
Sporting West 2 - ZKV 3 19 - 11 
Triaz 3 - ZKV 5 14 - 15 
ZKV 4 - Zaandam Zuid 2 11 - 12 
ZKV A1 - Blauw-Wit A1 19 -   8 
DTS A1 - ZKV A2 20 - 14 
WWSV A1 - ZKV A3 7 -   8 
Celeritas A1 - ZKV A4 8 -   5 
ZKV B1 - Sporting Trigon B1 15 - 14 
ZKV C1 - BEP C1 7 -   8 
OKV C2 - ZKV C2 6 - 10 
Kleine Sluis C1 - ZKV C3 4 -   0 
ZKV D1 - Rapid D1 5 - 15 
ZKV D2 - Triaz D1 0 -   7 
ZKV E2 - Zaandam Zuid E1 11 -   3 
ZKV F1 - Haarlem F1 19 -   3 
ZKV F2 - Zaandam Zuid F1 7 - 10 
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Schoolkorfbal 
 

Ons Allergrootste Schoolkorfbatoernooil van de Hele Wereld gaat op maandag 12 juni van start. Een enorme 
krachttoer die ZKV elk jaar weer met man en macht voor elkaar krijgt, met vele honderden deelnemertjes en 
hun vele honderden begeleiders en fans. 

Al tientallen trouwe ZKV-ers hebben zich opgegeven om te helpen met alles wat maar nodig is, die vier 
avonden. Misschien ben jij niet gevraagd, maar vind je het wel leuk om te fluiten of met wat anders te 
helpen? Schroom niet en meld je aan bij Wouter Forrer, tel 0615888810, Lotte Saarloos, tel 0627294196,  
Kim de Vries, tel 0637355729, of Els Bakker, tel 0636506921. 

Het wordt weer geweldig, mensen! 

 

Prijzen 
Bijna met spijt in ons hart gaan we u alweer voor de laatste keer lastigvallen met de vraag naar prijzen/ 
prijsjes voor de loterijen tijdens het Schoolkorfbaltoernooi. 

Hoewel de bestuurskamer van de Kiep al aardig vol raakt met leuke spullen, kunnen we toch nog best het 
een of ander gebruiken. 

U weet waar het voor dient, toch? We lokken kinderen en hun ouders naar de propagandatent met elke 
avond een enorme loterij. Men koopt lootjes, kan prijzen winnen, is blij….en op dát moment slaan we toe: 
Wil je soms 3x gatis komen trainen? Wil je soms lid worden van onze fantastische vereniging? Schijf je maar 
gauw in!  

Wilt u nog weten wat we best wel leuke prijzen zouden vinden? Bijvoorbeeld? 

 Een zak snoepjes * Een hengel * Een jeux de boulesspel * Een opschrijfboekje * Een geurtje * Een 
horloge * Een sjaal * Een bal * Een zaklantaarn * Bonbons * Stickers * Een knutselset 

We zijn heel blij met al uw gulle gaven. Kom gerust eens kijken op 12, 13 ,14 en 15 juni, want het is een groot 
feest! Tot volgend jaar! 

De schoolkorfballoterijprijzencommissie 

  



8 
 

Standen 

 
1 Groen Geel 1 14 10 3 1 23 361 272 -89 

2 AVO 1 14 9 1 4 19 324 267 -57 

3 Mid-Fryslân 1 14 8 2 4 18 305 297 -8 

4 Fiks 1 14 6 3 5 15 286 281 -5 

5 ZKV 1 14 6 2 6 14 265 265 0 

6 De Hoeve 1 14 5 1 8 11 257 290 (-33) 

7 AKC 1 14 3 3 8 9 265 299 (-34) 

8 Phoenix 1 14 1 1 12 3 218 310 (-92) 

                    
1 Groen Geel 2 14 11 2 1 24 298 210 -88 

2 HKV 2 14 8 1 5 17 258 253 -5 

3 KZ / Hiltex 3 14 7 2 5 16 250 253 (-3) 

4 ZKV 2 14 7 0 7 14 231 240 (-9) 

4 Tweemaal Zes 2 14 7 0 7 14 238 242 (-4) 

6 KVA 2 14 6 1 7 13 253 253 0 

7 TOP  3 14 5 1 8 11 258 260 (-2) 

8 Sporting Delta 3 14 1 1 12 3 218 293 (-75) 

                    
1 Haarlem 2 14 11 0 3 22 206 158 -48 

2 OKV 2 14 10 0 4 20 223 178 -45 

3 Crescendo 3 14 8 0 6 16 227 213 -14 

4 DKV Victoria 2 14 6 1 7 13 211 201 -10 

5 Roda 3 14 5 2 7 12 173 184 (-11) 

5 Sporting West 2 14 5 2 7 12 189 192 (-3) 

7 Helios 2 14 4 2 8 10 169 233 (-64) 

8 ZKV 3 14 3 1 10 7 154 193 (-39) 

                    
1 KVA 7 13 10 0 3 20 173 136 -37 

2 KZ / Hiltex 10 13 8 1 4 17 173 138 -35 

3 Triaz 3 13 7 1 5 15 164 152 -12 

4 Purmer 4 13 6 2 5 14 146 154 (-8) 

5 HBC 3 13 6 0 7 12 148 118 -30 

6 BEP 5 13 5 0 8 10 123 151 (-28) 

7 Haarlem 4 7 3 1 3 7 72 85 (-13) 

8 ZKV 5 13 1 1 11 3 105 170 (-65) 

                    
          
          
          
          

          
          
          
          
          
          

1 Oosterkwartier 2 14 13 0 1 26 246 126 -120 

2 Zaandam Zuid 2 14 12 0 2 24 208 141 -67 

3 Stormvogels 2 14 9 0 5 18 146 149 (-3) 

4 KVA 5 14 7 0 7 14 167 179 (-12) 

4 KZ / Hiltex 9 14 7 0 7 14 157 177 (-20) 

6 Purmer 3 14 3 0 11 6 127 163 (-36) 

6 OKV 5 14 3 0 11 6 128 186 (-58) 

8 ZKV 4 14 2 0 12 4 131 189 (-58) 

                    
1 ZKV A1 14 11 1 2 23 260 201 -59 

2 De Meeuwen A1 14 11 0 3 22 290 234 -56 

3 KZ / Hiltex A1 14 9 0 5 18 295 244 -51 

4 Blauw-Wit A1 14 7 2 5 16 263 260 -3 

5 Dalto A2 14 6 1 7 13 277 304 (-27) 

6 Wageningen A1 14 5 1 8 11 254 260 (-6) 

7 Dindoa A1 14 2 2 10 6 234 273 (-39) 

8 Groen Geel A2 14 1 1 12 3 218 315 (-97) 

                    
1 Nova A1 12 12 0 0 24 200 120 -80 

2 DTS A1 12 7 2 3 16 190 171 -19 

3 Roda A1 12 6 3 3 15 154 156 (-2) 

4 ZKV A2 12 6 1 5 13 148 150 (-2) 

5 DOS A1 12 3 0 9 6 166 187 (-21) 

6 OKV A1 12 2 1 9 5 108 141 (-33) 

6 Furore A1 12 2 1 9 5 131 172 (-41) 

T* Groen Geel A3 7 4 0 3 8 88 76 -12 

                    
1 DSO A1 5 4 1 0 9 49 41 -8 

2 WWSV A1 5 2 1 2 5 46 37 -9 

3 Apollo A1 6 2 0 4 4 57 65 (-8) 

3 ZKV A3 6 2 0 4 4 55 64 (-9) 

                    
1 Kleine Sluis A1 6 4 1 1 9 49 38 -11 

2 Zaandam Zuid 
A1 

6 3 0 3 6 53 42 -11 

2 Celeritas A1 6 3 0 3 6 43 46 (-3) 

4 ZKV A4 6 1 1 4 3 36 55 (-19) 
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1 ZKV B1 12 10 0 2 20 194 139 -55 

2 KZ / Hiltex B1 12 9 1 2 19 211 163 -48 

3 
Sporting Trigon 
B1 

12 7 2 3 16 172 162 -10 

4 TOP B1 12 6 2 4 14 204 186 -18 

5 Groen Geel B1 12 4 0 8 8 159 164 (-5) 

6 Tempo B1 12 3 1 8 7 157 177 (-20) 

7 HKV B1 12 0 0 12 0 127 233 
(-

106) 

                    
1 TOP C1 14 13 0 1 26 213 142 -71 

2 Groen Geel C1 14 10 0 4 20 144 134 -10 

3 
De Meervogels 
C1 

14 9 1 4 19 178 134 -44 

4 KZ / Hiltex C1 14 8 1 5 17 170 130 -40 

5 ONDO C1 14 6 1 7 13 143 150 (-7) 

6 HKV  C1 14 3 3 8 9 129 136 (-7) 

7 BEP C1 14 4 0 10 8 116 160 (-44) 

8 ZKV C1 14 0 0 14 0 88 195 
(-

107) 

                    
1 ZKV C2 6 5 0 1 10 39 28 -11 

2 OKV C2 6 3 0 3 6 35 43 (-8) 

3 Rapid C2 6 2 0 4 4 31 28 -3 

3 Helios C1 6 2 0 4 4 25 31 (-6) 

                    
1 SDO C1 6 5 1 0 11 33 20 -13 

2 Celeritas C2 5 2 1 2 5 20 25 (-5) 

3 ZKV C4 5 2 0 3 4 18 19 (-1) 

4 OKV C3 6 1 0 5 2 26 33 (-7) 

                    
1 Roda C1 6 5 0 1 10 42 22 -20 

2 ZKV C3 6 3 0 3 6 29 35 (-6) 

3 Kleine Sluis C1 6 2 0 4 4 25 25 0 

3 DTS C1 6 2 0 4 4 37 51 (-14) 

                    
1 ZKV D1 6 4 0 2 8 62 37 -25 

1 Rapid D1 6 4 0 2 8 47 30 -17 

3 DSO D1 6 3 0 3 6 33 41 (-8) 

4 BEP D2 6 1 0 5 2 23 57 (-34) 

                    
1 Blauw-Wit D3 6 5 1 0 11 48 25 -23 

2 KVA D2 6 3 1 2 7 45 34 -11 

2 Groen Geel D4 6 3 1 2 7 40 38 -2 

4 TOP D4 6 2 2 2 6 33 32 -1 

5 Triaz D1 6 2 1 3 5 29 27 -2 

6 ZKV D2 6 2 0 4 4 27 37 (-10) 

7 BEP D3 6 1 0 5 2 27 56 (-29) 

1 ZKV E1 5 5 0 0 10 53 14 -39 

2 Apollo E2 5 4 0 1 8 48 25 -23 

3 OKV E1 6 2 0 4 4 37 57 (-20) 

4 DSO E1 6 0 0 6 0 24 66 (-42) 

                    
1 WWSV E1 6 4 0 2 8 47 28 -19 

1 KZ / Hiltex E3 6 3 2 1 8 40 31 -9 

3 Zaandam Zuid E1 6 2 2 2 6 34 38 (-4) 

4 ZKV E2 6 1 0 5 2 28 52 (-24) 

                    
1 ZKV F1 6 4 0 2 8 69 44 -25 

2 Groen Geel F2 6 3 1 2 7 74 65 -9 

3 Helios F1 5 2 1 2 5 50 57 (-7) 

4 Haarlem F1 5 1 0 4 2 38 65 (-27) 

                    
1 Zaandam Zuid F1 6 6 0 0 12 74 33 -41 

2 ZKV F2 6 4 0 2 8 58 36 -22 

3 Groen Geel F5 6 2 0 4 4 28 46 (-18) 

4 Blauw-Wit F2 6 0 0 6 0 22 67 (-45) 
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Klaverjassen 
 

De laatste keer klaverjassen dit seizoen was weer hartstikke gezellig. Er waren genoeg mensen om 4 tafels te 
vullen en iedereen had er zin in. 

Deze laatste keer ging Wil van der Horst strijken met de Poedelprijs: zij haalde 3335 punten 

Verder was dit keer de uitslag als volgt: 

 1 Peter Foks            5754 punten 
 2 Jan Bloetjes          5530 punten 
 3 Carla Forrer          5318 punten 

En dan kijken we eens hoe iedereen er na een heel jaar voor staat: 

 1 Peter Foks                                50223 punten 
 2 Ruud Berkhof                          49896    ,, 
 3 Johan Bruins                            49837     ,, 
 4 Chengla Kesselaar                   49523    ,, 
 5 Jan Bloetjes                              49153    ,, 
 6 Co Onderwater                        48324    ,, 
 7 René Koopmans                       47992   ,, 
 8 Martin Pfann                             47804   ,, 
 9 Gré Goos                                    47643   ,, 
 10 Wil v.d. Horst                          47510   ,, 

Dat was het weer voor dit seizoen. Hopelijk gaat het klaverjassen in het najaar gewoon weer van start! Co en 
Gré nogmaals bedankt voor al jullie werk. Tot ziens allemaal! 

 

Ziekenboeg 
 

Bij Dyani Pfaltzgraff (B1) is onlangs suikerziekte geconstateerd. Dat is heel naar en ingrijpend. Gelukkig is 
Dyani al heel goed bezig om uit te zoeken hoe zij alles het beste onder controle kan houden. Zeker weten dat 
haar vrienden van ZKV haar daar graag mee gaan helpen! Dyani, we wensen je het allerbeste en sterkte in de 
strijd! 
 
Eden Beugeling had de pech om in een van haar laatste wedstrijden in het Eerste flink door haar enkel te 
gaan, waardoor haar -voorlopige? - afscheid minder spectaculair is dan ze zou hopen. Een goed herstel Eden! 
 
Danique (d1) heeft twee weken geleden bij een val jaar elleboog gebroken. Hartstikke pijnlijk natuurlijk. En 
extra zuur omdat ze zodoende de kampioenswedstrijd moest missen. Nou meid: voor ons ben jij Dubbel 
Kampioen! Het beste ermee! 
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Maaike 
 

Wat een prachtig weekend, wat een mooi afsluiting. Iedereen bedankt die dit weekend mede mogelijk 
hebben gemaakt. De zanger was top, de bbq heerlijk. De mensen aangenaam en gezellig, het bier lekker 
koud en het was ook nog eens prachtig weer. Een topafscheid mag ik wel zeggen, voor iedereen bloemen en 
een cadeau, wat zijn wij toch een geweldige vereniging. Dit doen wij samen, sommige mensen stoppen er 
iets meer tijd in dan een ander, maar allemaal zijn ze nodig. De barmensen, de TC, de verzorgsters en de 
teambegeleiders, de supporters en natuurlijk ook de spelers. Voor mij persoonlijk begon dit weekend op 
zaterdag al vroeg, omdat ik mijn team voor de laatste keer mocht coachen. Ik wilde het weekend goed 
beginnen en winnen zou dan toch mooi zijn. De C2 was vorige week al kampioen geworden, maar bij winst 
op OKV waren we echt alleen kampioen. Een verdiende prestatie voor mijn kanjers, want zij hebben het hele 
jaar door goed getraind en vooral goed geluisterd naar de tips die Thomas en ik ze gaven. De wedstrijd tegen 
OKV was een warme, maar aanvallend goede wedstrijd. Veel kansen, maar helaas gingen ze er niet allemaal 
in. Het zou nog spannend worden, gelukkig had de ploeg zelf in de rust besproken dat zij er vol voor wilden 
gaan, want van mij mochten ze omdat het zo warm was, iets minder druk geven, maar nee hoor mijn 
fanatiekelingen hadden het toch al warm dus dat beetje extra warmte maakten niets uit. En dat resulteerde 
in een mooie overwinning. OKV had bij winst ook nog kampioen kunnen worden, maar de bloemen gingen 
terug de kantine in. Een prachtige wedstrijd en verdiend gewonnen. Jongens en meisjes bedankt voor jullie 
inzet het hele jaar door, ik vond het een eer om jullie coach/trianer te mogen zijn. Helaas gaan jullie volgend 
seizoen uit elkaar, maar ik kom jullie vast nog wel tegen. Sorry dat ik de laatste wedstrijd snel weer weg 
moest, maar Eva moest ook korfballen en je hoort op tijd te komen. Vorige week hadden we gelukkig ons 
kampioenschap al gevierd. Miranda en Marco nog bedankt dat jullie rozen voor ons hadden geregeld.  

Vanuit OKV door naar ZKV, om daar de rest van de dag/avond te blijven. Eva kon met haar team ook nog 
kampioen worden als zij wisten te winnen van Zaandam Zuid. Helaas, we kwamen nog wel even op 
voorsprong, maar Zaandam Zuid wist de kansen beter te benutten. Al met al wel een hele leuke wedstrijd 
gezien en wat zijn ze al vooruitgegaan. Dan moesten de E1 en F1 winnen om kampioen te worden en dat is 
ze gelukt. De B1 speelde bijna gelijk met de D1, dus overal een beetje gekeken. Ook deze kanjers konden 
kampioen worden en ook dit is gelukt. Het jeugdbestuur had het er maar druk mee. De D1 heeft het goed 
gevierd, met taart, eigen bekers en champagne. De coaches en trainers werden even bedankt en daarna 
douche en door naar Bakkum. Bij de familie Bakker hebben zij heerlijk gegeten en spelletjes gespeeld. Aan 
de foto’s te zien was het een zeer geslaagde afsluiter van het seizoen. Onze kinderen konden we om 20 uur 
weer ophalen, bedankt Eric dat je die van mij gebracht en gehaald heb. Ik ben je zeer dankbaar. 

 

Maar de dag was natuurlijk nog niet voorbij, want waar ik al vaker over had geschreven, het was het 
weekend van het afscheid nemen. Ik word er echt heel gelukkig van als ik zie hoeveel mensen er nog de 
moeite hebben genomen, want het was echt heel warm, om naar het veld te komen. Het was de laatste 
wedstrijd van vele. Het was een mooie wedstrijd, met hier en daar een traan, met bloemen en 
publiekswissels. Mooi om te zien dat Ray erin kwam voor zijn vriend, vak- en teamgenoot Niels. Ja want Niels 
is dus toch ook gestopt. Ik had over iedereen al een stukje geschreven, maar hij heeft het afgelopen dinsdag 
pas aan de ploeg verteld. Op het laatste moment moest er dus ook nog even iets voor deze kanjer geregeld 
worden, want hij heeft ongelofelijk lang in de selectie gespeeld. Vanaf zijn 18e tot nu. Hij debuteerde toen en 
speelde met Ivan, Marco en Barry. Toen Barry stopte kwam Kim op zijn plek te spelen en toen speelde hij in 
een vak met Dorien en Fanny en Kim onder leiding van Fred Noom. Mooie tijden. Zo heeft hij wel wat 
coaches en teamgenoten gehad in al die jaren. Hij is voor 2 jaar naar Blauw Wit gegaan, maar toen hij terug 
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kwam zat hij al snel weer in 1. Ik denk dat hij in al die jaren niet veel gewisseld is. Hij was niet vaak ziek en 
amper geblesseerd. Ja, hij had weleens wat in het veld, maar meestal was het toneel. Soms lastig om te zien. 
Niels is een mooi mens, hij zet zich altijd voor 100% in, met alles wat hij doet. Hij is ook een gezellig mens, 
dat zal menigeen beamen. Het is jammer dat hij stopt. Het is gek dat hij is gestopt. Hij speelt al zolang in 1 
dat het gewoon vreemd zou zijn als ik volgend jaar naar het 1e kom kijken. Het is terecht dat hij stopt. Het is 
goed zo, maar ik vind het niet leuk. Niels is toch het gezicht van ZKV, de aanvoerder, de man van de 
speeches. En ik hoop ook echt dat wij hem in de toekomst nog eens langs de lijn zien staan als coach. Dus 
toen hij werd gewisseld, was het een lastig moment voor mij persoonlijk, maar gelukkig was ik niet de enige. 
Gelukkig ging hij eruit na een doelpunt. Toch leuk om deze tijd zo af te sluiten. Een welgemeend applaus en 
een omhelzing van Ray, zijn een mooie herinnering. Ik ben ongelofelijk trots op mijn kleine neefje. Er zal niet 
snel meer iemand zoals hij, zolang en met zoveel passie spelen in ZKV 1. Niels bedankt voor alle mooie jaren, 
die je niet alleen mij heb bezorgd, maar zoveel mensen. Je speech vandaag was mooi, recht vanuit jouw hart, 
in het hart van je aanwezige luisteraars. Sommige waren in tranen en ik denk dat dat al genoeg zegt, lieverd. 
Bedankt.  

Tijdens de overige minuten kregen ook de andere een verdiende publiekswissel en bloemen. Ieder had zo 
even zijn momentje, het was raar, zoveel bloemen, zoveel wissels, maar het is niet anders. Gelukkig krijgen 
we er ook een hoop nieuwe voor terug. Na het 1e speelde de A1 ook nog voor het kampioenschap en ook zij 
hebben deze wedstrijd gewonnen. Hier konden we alvast even een voorproefje krijgen van alle talenten die 
over gaan naar de senioren volgend jaar en het beloofd heel wat moet ik zeggen. Ik, korfbal liefhebber heb 
genoeg leuks gezien en ben ook zeer benieuwd.  

De avond duurde nog lang, het bleef nog heel lang onrustig en gezellig. Het was een topdag! Gelukkig 
konden we de volgende morgen alweer vanaf 13 uur verder gaan met waar we waren gestopt. Nog meer 
bloemen, nog meer publiekswissels, alleen geen koud bier dit keer voor mij. Ook werden Kevin en Fanny nog 
even bedankt voor hun jarenlange inzet. En al snel kwam het volgende feestje los, met een goede zanger en 
heerlijke hapjes. Trouwens een aanrader, die man mag best nog eens komen zingen . Iedereen die er bij 
was, weten wat ik bedoel en alle andere jullie hebben heel wat gemist. Al met al ook een topdag! Een 
topweekend. Gelukkig deze week geen trainen voor mij, want ik moet echt uitrusten… Tot volgend seizoen 
mensen!  

 

Groetjes Maaike 
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Voorlopige opstellingen  1e helft veld 
competitie seizoen 2017/2018 
 
Selectie 1e  & 2e  
Dames     Heren 
Conchita    Bjarne 
Dominique    Daan 
Femke     Dennis 
Leonieke    Kas 
Mariska    Michael 
Nadine     Monne 
Sabine     Richard 
     Sander 
     Thomas 
 
3e 
Esmee     Kevin 
Fanny     Maarten 
Jessica     Mike 
Laura     Raymond B. 
Marjolein    Raymond W. 
Rianne 
 
 
4e 
Anja     Dylan 
Ilse     Liam 
Sanne     Onno 
TInka     Tim 
Vivian     Willem 
 
5e 
Julia     Axel 
Maxime    Daniel 
Miranda    Giovanny 
Winnie     Marcel 
Ymke     Steven 
 
Dit zijn de voorlopige opstellingen er kunnen nog wijzigingen gemaakt worden. 
Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. 
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie toe, 
 
de T.C. 
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ZKV – AVO 16-16 gespeeld op 14 mei 2017 
 

Een rare gewaarwording, het 1e speelt zondag thuis maar er is weinig publiek. Blijkbaar werkt het niet als 
alleen het 1e thuis speelt. Het publiek dat wel aanwezig was kreeg een aardige pot voorgeschoteld. 

Aanvankelijk leek de winst makkelijk binnen te halen, maar uiteindelijk mocht ZKV de handen dichtknijpen 
dat er nog een 16-16 gelijkspel uit gesleept werd. 

AVO opende de score, waarna Joost van halve afstand 1-1 maakt. Na de 1-2 van AVO, maakte Monne er, na 
een mooi uitgespeeld aanval met Niels 2-2 van. Joost scoort uit een vrije worp 3-2, gevolgd door AVO 3-3. 
Even later wordt Eden foutief afgestopt en Niels benut de strafworp. 4-3. Niels komt op grote afstand vrij en 
schiet de bal keurig door de korf, 5-3. Joost volgt het voorbeeld van Niels door eveneens van afstand 6-3 
binnen te schieten. AVO komt dan terug tot 6-5. Monne scoort van afstand 7-5. AVO komt weer dichterbij 7-
6. Het scoren lukt even wat minder, maar dan is het Jori die van afstand 8-6 scoort. AVO pikt echter weer 
aan en komt terug tot 8-8. Jori scoort van halve afstand 9-8 en Joost scoort uit een vrije worp 10-8. Denice 
maakt dan van afstand 11-8. Dat is de 2e keer dat ZKV op 3 punten komt. Het lukt niet om die voorsprong tot 
de rust vast te houden, AVO maakt nog voor rust 11-9. 

Na rust scoort AVO 11-10, waarna Joost van ver voor 12-10 scoort. AVO maakt 12-11, waarna Niels een vrije 
worp direct op de vrijstaand Monne speelt, die 13-11 maakt. In de eerste periode na rust regende het 
behoorlijk en het leek of ZKV daar moeite mee had. Tot overmaat van ramp stapt Eden dan op de voet van 
de scheidsrechter en moet helaas uitvallen met een vervelende enkelblessure. Mariska komt voor haar in 
het veld. AVO profiteert van de schotloosheid bij ZKV en buigt de 13-11 om naar 13-15. Thomas komt er dan 
in voor Richard. Het duurt even voor ZKV tot scoren komt, maar mede doordat de verdediging het goed dicht 
hield was het Joost die van halve afstand 14-15 maakt en even later ook de 15-15, van afstand. Helaas scoort 
AVO snel daarna 15-16 en lijkt het toch op een nederlaag uit te lopen. Sander komt dan in het veld voor 
Monne. Een kleine minuut voor tijd bewijst Sander zijn waarde als schutter door van afstand de 16-16 te 
scoren, dit was tevens de eindstand. 

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 7, Monne 3, Niels en Jori 2, Deniece en Sander ieder 1. 

Nieuwe uitdaging  
Dat was het dan, mijn laatste wedstrijdje in het mooie zwart witte zkv 
shirt. Afgesloten met een mooi kampioenschap en vooral heel veel 
plezier! Het was een moeilijke keuze maar heb toch gekozen voor een 
nieuw avontuur, waar ik super veel zin in heb! Ik wil iedereen bedanken 
voor de trainingen die ik heb gehad, de coaches en ook iedereen die mij 
altijd steunde aan de kant. Ik zal nog vaak komen bij mijn mooie cluppie! 
Eens een zkv-er altijd een zkv-er!!  

Groetjes, 

Sascha  
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De Hoeve – ZKV 17-15 gespeeld op 21 mei 
2017 
 

Het perspectief vooraf was dat een gelijkspel voldoende zou zijn voor handhaving in de overgangsklasse. 
Mariska speelde op de plaats van de geblesseerde Eden. In het begin was het iedere keer ZKV dat op 
voorsprong kwam, maar De Hoeve (verder DH genoemd) kwam steeds weer gelijk. Monne opende de score 
door een schot van achter de korf, 0-1. DH maakt 1-1. Richard maakt van afstand 1-2, gevolgd door DH 2-2. 
Met een fraaie treffer maakte Monne er 2-3 van. Na de 3-3 van DH krijgt Kirsten een strafworp mee, welk 
door Joost benut wordt, 3-4. DH 4-4, waarna Niels van dichtbij de 4-5 maakt met een onderhands schot. 
Weer komt DH langszij, 5-5. Weer komt ZKV op een voorsprong door een afstandsschot van Joost, 5-6. 
Mariska maakt van achter de korf 5-7. DH komt echter weer gelijk, 7-7. ZKV komt op 7- door een 
afstandsschot van Joost, 7-8/ DH maakt 8-8. Dan maakt Jori van kort achter de korf 8-9, maar DH zorgt voor 
de 9-9 ruststand.    

Na de rust komt ZKV weer voor op voorsprong door een afstandsschot van Richard, 9-10. Even later schiet 
ook de 9-11 uit een afstandsschot dor de korf. Daarmee is het voorlopig even gedaan met de scoringsdrift 
van ZKV. DH buigt de 9-11 achterstand om in een . DH buigt de 9-11 achterstand om in een 13-11 
voorsprong. Op dat moment brengt Jorrith Thomas voor Niels. Helaas heeft dat niet direct het gewenst 
effect en DH loopt uit naar 16-11. Deniece valt dan geblesseerd uit en wordt vervangen door Rianne. Joost 
scoort van afstand 16-12. Bjarne komt er dan in voor Monne. Thomas scoort van afstand 16-13, waarna DH 
een strafworp mist. Rianne profiteert daarvan en maakt van afstand 16-14. Nog 4 minuten te gaan. Zou het 
nog lukken gelijk te komen? Helaas scoort DH dan 17-14 en Kirsten maakt dan uit een omdraaibal 17-15. In 
de laatste minuut scoort Thomas nog, maar die treffer werd afgekeurd. 

Toch was er na afloop een opgelucht gevoel, daar AKC met 23-26 verloor van Mid-Fryslan. 

Door die uitslag is ZKV voor volgend seizoen verzekerd van een plek in de overgangsklasse.  

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 4, Richard 3, Monne 2, Niels, Jori, Mariska, Kirsten, Thomas en 
Rianne ieder 1. 
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ZKV – Fiks 23-19 gespeeld op 27 mei 2017 
 

Een bijzondere wedstrijd waarin 5 spelers van het 1e afscheid zullen nemen. Om diverse redenen stoppen 
Kirsten, Jori, Denice, Eden en Niels, een unieke situatie die we zelden mee maken. Dat 1 of 2 spelers stoppen 
is nog tot daar aan toe, maar 5! Gelukkig staat er een goede lichting klaar om de honneurs volgend jaar in de 
overgangsklasse waar te nemen. 

Onder tropische omstandigheden hadden beide ploegen de intentie om er een leuke wedstrijd van te 
maken. In de eerste de beste aanval schoot Richard ZKV van halve afstand op een 1-0 voorsprong. Even later 
maakt Kirsten er 2-0 van door een doorloopbal er in te gooien. Helaas had Fiks hun antwoord snel klaar, 
zodoende stond het even later 2-2. Richard schiet ZKV daarna weer op een 3-2 voorsprong. Fiks dan weer 3-
3. Deniece zet ZKV weer op een voorsprong door uit een afstandsschot te scoren, helaas volgt Fiks snel met 
4-4. In de loop vangt Joost een schot af en in dezelfde actie schiet hij de bal door de korf, 5-4. Fiks maakt 5-5 
en 5-6. Gelukkig weet Jori van afstand de 6-6 binnen te schieten. Fiks zit ook niet stil en maken 6-7 en 6-8. 
Niels benut een kans onder de korf, 7-8, waarna Deniece 8-8 maakt uit een afstandsschot. Joost scoort van 
halve afstand 9-8, gevolgd door Fiks 9-9. Jori scoort voor rust nog 10-9, uit een schot van halve afstand en 
even later maakt ze ook nog 11-9 uit een kans die ze benut bij het afvangen. 

Na de rust is het Fiks dat 11-10 en 11-11 maakt. Deniece en Monne scoren dan beide van halve afstand, 12-
11 en 13-11. Fiks komt echter weer gelijk 13-13. Niels maakt dan van afstand 14-13. Fiks weer 14-14. Dan 
slaat ZKV het beslissende gat in de wedstrijd. Joost maakt uit 2 schoten van achter de korf 15-14 en 16-14. 
Jori en Deniece scoren beide van halve afstand, waardoor de stand resp. 17-14 en 18-14 wordt. Joost scoort 
van halve afstand 19-14, waarna Fiks weer eens tegen scoort 19-15. Na de 20-15 van Jori, halve afstand, 
maakt Fiks 20-16. Joost heeft zijn plek achter de korf gevonden legt de 21-16 in het mandje. Fiks 21-17, 
waarna Niels zijn laatste kunstje vertoond en de bal uit een doorloopbal door de korf laat vallen, 22-17. 
Raymond W. komt hem dan vervangen waarbij Niels een mooie bos bloemen ontvangt voor zijn verdiensten 
als speler voor ZKV 1. Na de 22-18 van Fiks maakt Kirsten van afstand 23-18, waarna ook zij vervangen 
wordt. Rianne komt voor haar in het veld, wederom na het overhangen van een mooie bos bloemen voor de 
bewezen diensten. Na de 23-19, kregen ook Deniece en Jori een publiekswissel, ook zij ontvingen natuurlijk 
een bos bloemen. Voor hun kwamen Femke en Sabine in het veld. Even voor tijd werd het spel nog even 
stilgelegd om ook aan Eden (kon helaas nog niet spelen door haar enkelblessure) en Agnes (stopt na dit 
seizoen met de verzorging van de selectie) als dank een bloemetje te geven. Even later floot de 
scheidsrechter, de heer Lars Winkel, voor het eind van de wedstrijd. 

Ook hij en zijn assistent werden door ZKV op een bloemetje getrakteerd, zij stoppen namelijk met het fluiten 
op dit niveau.  

Voor de statistieken: de doelpunten kwamen van Joost 6, Jori 5, Deniece 4, Niels 3, Kirsten en Richard ieder 2 
en Monne 1. 
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Nieuwe leden 
 

Goed nieuws! Stephanie Elmers (16), Deveny Boonekamp (16) en Gwyneth Schoen (17) hebben zich bij ons 
clubje gevoegd. Welkom! 

 

Leonieke Moerland 

Enige tijd geleden hadden we al gemeld dat Leonieke volgend seizoen deel uitmaakt van de selectie van ZKV. 
Leonieke , door vrienden en bekenden veelal Leo genoemd, korfbalt al vanaf haar 4e jaar bij  ZKC’31. Daar 
heeft zij alle jeugdploegen doorlopen en is op haar 18e vervroegd over gegaan naar de senioren (kon nog jaar 
junior blijven). Daar speelde ze eerst nog in het 2e, maar al gauw schoof ze door naar het 1e. Daar is ze 
jarenlang een vaste waarde gebleken. Afgelopen zaalseizoen werd Leonieke bij de dames de topscorer van 
de Zaanstreek. 

Leonieke, inmiddels 29, twijfelde aan het einde van dit seizoen of ze nog wel de motivatie op kon brengen 
om door te gaan. Op dat moment klopte ZKV bij haar aan de deur met de vraag of ze komend seizoen deel 
uit wou maken van de selectie van ZKV. ZKC’31 speelt momenteel op het veld in de 2e klasse, dus de 
overstap naar ZKV, dat in de overgangsklasse speelt, betekent voor Leonieke best wel een hele uitdaging. 
Deze gaat ze echter graag aan. Zoals ze zelf zegt: “als ik het nu niet probeer, dan heb ik er later spijt van dat 
ik het niet geprobeerd heb”.  

Wij wensen Leonieke veel succes en plezier bij ZKV. 

Ruud Berkhof 
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Steeds meer leden halen het spelregelbewijs 
Sinds vorige week hebben alle spelers en speelsters van de A1 en B1 de code ontvangen voor het behalen 
van het spelregelbewijs. Zes daarvan zijn er meteen mee aan de gang gegaan, en twee (Dyani en Michael) 
hebben het spelregelbewijs inmiddels gehaald! GEFELICITEERD! Ik reken erop dat de rest snel volgt. Dat 
brengt het aantal leden dat het spelregelbewijs heeft gehaald op 7: 

Hidde Kim, Roy de Roeck, Demi Oostveen, Dyani Pfaltzgraff, Tara Smak, Michael Visser en ikzelf. 

Deze personen merkten dat het de in praktijk relatief makkelijk is om het spelregelbewijs te halen. Je hoeft 
niet eerst uitgebreid te oefenen of spelregels te gaan stampen. 

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst 5 levels doorlopen. Elk level heeft 10 vragen en je moet er 
telkens eentje meer goed hebben. 

·        bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven 
·        bij level 2 moet je minstens 6 juiste antwoorden geven 
·        bij level 3 moet je minstens 7 juiste antwoorden geven 
·        bij level 4 moet je minstens 8 juiste antwoorden geven 
·        bij level 5 moet je minstens 9 juiste antwoorden geven 

Deze 5 levels kun je steeds opnieuw doen, zo vaak als je wilt, tot je klaar bent voor de eindtoets. De 
eindtoets heeft 20 vragen, waarvan je er 16 (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor 3 pogingen. Als 
het je binnen 3 pogingen niet is gelukt, kan je je bij mij melden. 

Woensdag 31 mei vanaf 19:30 u is er een spelregelavond in de Kiep, voor de scheidsrechters van ZKV. Maar 
als je bij het toetsen voor het spelregelbewijs merkt dat je moeite hebt met bepaalde spelregels, is het zinvol 
naar deze avond te komen en je vragen te stellen! 

2 maanden geleden hielden we ook zo’n avond en dat werd leuk en leerzaam gevonden, kom dus vooral! Je 
bent eens op een andere manier met je sport bezig. 

Tot slot: 

Het is nog niet duidelijk of de bond het spelregelbewijs verplicht wil gaan stellen, maar vanuit ZKV willen we 
graag dat alle jeugdleden boven de 14 jaar dit bewijs gewoon halen (eigenlijk alle A en B-ploegen). Ik zal 
daarom aankomende week weer op het veld te vinden zijn om een actueel emailadres van jullie te vragen, 
zodat ik je persoonlijke code kan toesturen. 

 Groeten, 

Arnoud 

SMS of Whatsapp: 06-27825645 

Mail: a.a.j.huijgen@gmail.com 
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Voorlopige opstellingen 
 

In de volgende opstellingen zal er aan het einde van het seizoen nog 2 weken worden getraind. Mogelijk 
wordt de 1e week van juli ook nog getraind, dit zal in overleg gaan met de betreffende trainers. 

 

Bij vragen of opmerkingen over de opstellingen kan er gemaild worden naar ktz@zkvzaandam.nl of 
jeugdbestuur@zkvzaandam.nl. Er zal dan een ontvangstbevestiging worden verstuurd na ontvangst. En er zal 
waar nodig en mogelijk een gesprek gepland worden.  

 

A1 

Tom Horak  Naomi Aarts 
Jesse Kim  Mariah Happe 
Hidde Kim  Dijani Pfaltzgraff 
Pjotr Kim  Noah Loukou 

 

A2/A3 

Tim Croese  Jet Bloetjes 
Sam Bloetjes  Jenske Eikema 
Joren Eikema  Stefanie Elmers 
Nigel Hilders  Jasmijn Van Ginkel 
Tjeerd  Kaai  Francis De Groot 
Bram Van de Water   Gabrielle Kreuger 
   Pam Meulman 
   Tessa  Mol 
   Nuria Nouel 
   Demi  Oostveen 
   Gwyneth Schoen 
   Mira Siderius 
   Mesie Sijbrandij 
   Tara Smak 
   Sanne Vries de 

 

 

B1- Selectie 

Menno Dekker  Noor Van Duijvenbode  
Duke Duursma  Zoë Engel 
Koen Ruwaard  Malika Loukou 
Fedde Weenink  Britte Ris 
Sverre Zeegers  Tamera Van der Stelt 

 

 



22 
 

B2/B3 

Fedor Batelaan  Georgina Blankendaal 
Levi Esveld  Deveny Boonekamp 
Thomas  Graaff de   Pien Diepenbos van 
Jaïr Roeck de   Jara  Duursma 
Reza Rusniadi  Anouk Van Goolen  
Tibbe Schreurs  Valerie Kreuger 
Jens Verstegen  Alina  Loevens 
   Esmee Olfers 
   Willow Stolker 

 

C1- Selectie 

Jasper Van Dijk  Eelke  Eikema 
Daan Nieuwenhuizen  Ieke  Eikema 
Ivan Olfers  Danique Hilders 
Stijn Schagen  Jamie De Jong 
   Ilse Koopmans 
   Linda Pronk 
   Floortje Spoelstra 

 

C2/C3 

Tijs Elst van  3 dames C1  
Jamy Esveld  Danielle Van den Akker 
Barry Goemans  Nio Hoogerwerf 
Beau Jansen   Daphne Korver 
   Kelly Korver 
   Luka Oostrom 
   Anouck Oostwal 
   Robin  Peeters  
   Noa Schmitz 

 

D1 

Vince  Koopmans  Mex  Bakker 
Sven Nieuwenhuizen  Joy  Duursma 
Pim Ulle  Melanie  Kreuger 
Linus Weenink  Larissa Vogel 

 

 

D2 

Michiel Greuter  Charlotte Blankendaal 
Jayden Holwedel  Tessa Jamin 
Daan Jamin  Zeinab  Liban Nuuh 
Justin Koelewijn  Renee Peters 
Vinse Panholzer  Faaske Stern  
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E1 

Krijn Abbring  Fleur Baransel 
Jesse Doeves  Ellis Borgers 
Brent  Verstegen  Chelsea Clijnk 
   Linsey Fritzen 
   Yara Löwenstein 
   Melek Naz Ozbek 

 

F1 

Max Doeves  Lynn Bakker 
Stan Croese  Lindey Fritzen 
Dex Schoute  Eva Koopmans 

 

Kangoeroes 

Hugo Abbring 
Liz Bakker 

 

Kampioenen!!  
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Op 24 juni organiseert de activiteitencommissie het traditionele 
koppelschieten. Aansluitend op het koppelschieten gaan we 
BBQ’en en om 20:00uur zal het eindfeest met de 
kampioenenhuldiging beginnen. 

           Waar: De Kiep 
           Voor wie: B+ 
           Aanvang: 13:30uur 
           Kleedkamers zijn open voor een douche

Voor wie: Iedereen 
Kosten €10,00 p.p. 
Aanvang: circa 18:00

 

Voor wie: Iedereen 
Kampioenenhuldiging 20:00uur  

 
Wil je meedoen met het koppelschieten en/of de BBQ, geef je dan 
voor 12 juni 2017 op door een email te sturen aan : 
feestcommissie@zkvzaandam.nl 

 
Wij hebben er zin in!  
Anja, Ilse, Julia, Onno, Erwin, Liam en Maarten 

24 juni  
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HIEP HIEP GLORIA!! 
 
31 mei Bram van de Water 
9 juni Demi Oostveen 
16 juni Jasper van Dijk 
18 juni Giovanny Raghoenandan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor als je even niet meer weet bij wie je moet 
afberichten: 
De A1 en A2 bij Inge: 0616292104 
De A3 en A4 bij Anne-Mirl: 0637292161 
De B1 bij Karin: 0646206248 
De C1 t/m C4 bij Saskia: 0646189360 
De D, E en F bij Sabina: 0680157200 
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Hallo allemaal, 
Afgelopen zaterdag was een tropische dag. Korfballen kreeg een extra verhit tintje. In de ochtend om 10 uur 
stond er al een eenvoudige 24 graden genoteerd. Het zonnetje waar wij allen zo naar uit keken was iets 
meer dan gewild aanwezig. Menig mens liep met emmers gevuld met water om enige vorm van verkoeling 
aan te leveren. Heerlijk verkoelend was het dan ook voor meerdere coaches om na afloop van de wedstrijd 
overladen te worden met de inhoud van de gevulde emmers. 
Zaterdag was een bijzondere dag vele teams konden kampioen worden. Helaas lukte het bij de F2 niet. In het 
laatste gedeelte van de wedstrijd liep de tegenstander uit en zagen zij het kampioenschap naar de 
tegenstander gaan. Uiteindelijk sluiten zij het seizoen af op een mooie 2e plaats.  
Er was zelfs 1 team dat op de valreep kampioen kon worden omdat een concurrent had verloren. 
 
De F1 hoorde zaterdag dus net voor aanvang dat na winst of gelijkspel zij kampioen konden worden. 
Gelukkig voor hen wonnen zij en konden zichzelf nu kampioen noemen. 
Het volgende team was de E1, zij zijn mooi ongeslagen kampioen geworden. En dan ook thuis gehuldigd te 
worden. Dat was hun doelstelling. 
 
De D1 mag ook zichzelf feliciteren. De kampioenswedstrijd verliep niet helemaal prima. Maar mooi toch nog 
even kampioen.  
De C2 wist het kampioenschap al vorige week binnen te halen. Afgelopen zaterdag lieten zij aan iedereen in 
de poule weten dat alleen zij de rechtmatige eigenaars waren van de kampioenstitel. 
Daarna was het de beurt aan de B1 en de A1. 
De B1 liet het nog even heeeel spannend worden. Maar gelukkig waren de wedstrijdminuten op en klonk er 
het gejuich van echte kampioenen. 
De A speelde als of er geen tegenstander was. Het ene mooie doelpunt na het andere volgende elkaar op. 
Dapper en strijdvaardig gaven zij hun visitekaartje af.  Het was de dag dat ZKV A1 kampioen zou worden en 
dat zou niemand hen af nemen. Het kampioenschap van de A is er één met een goud randje. Zij promoveren 
nu naar de hoofdklasse. Op het veld werd al gezegd dat dit 20 jaar geleden voor het laatst is gebeurd.  
Chapeau voor de spelers en de coaches Thijs en Dennis. 
 
Met het behalen van het kampioenschap is het seizoen voor bijna alle teams ten einde gekomen. Maar voor 
één team nog niet. En dat is de B1. Zij mogen nu nog gaan strijden voor het NK. Op zaterdag 10 juni zullen zij 
de have finales spelen bij EKVA tegen DOS 46. Waar zij in de zaal ook tegenspeelde en helaas na een 
voortreffelijke wedstrijd vaan verloren. Ik zou zeggen revanche tijd, dames en heren!!  
Bij winst volgt dan nog de finale op 17 juni. 
 
Over 2 weken hebben we nog het schoolkorfbal toernooi en de trainingen in de nieuwe teams. En dan is het 
echt over. 
 
Behalve het moment van vreugde is er ook het moment dat vaak minder leuk is aan het eind van een 
seizoen. Bedankjes. Bedankjes omdat men zich elders verder wilt ontwikkelen of omdat men graag wilt 
kijken naar de mogelijkheden achter de horizon.  Jammer is het altijd als mensen gaan. 
Toch willen wij eenieder die dat besloten heeft succes wensen in het geen wat men ook gaat doen. 
De deuren blijven altijd open voor eenieder. 
 
Dit is w.l.  mijn laatste stukje voor het seizoen. Ik wens eenieder voor later een fijne vakantie en tot ziens 
weer op het veld.  
 
Groet,  
Denice vd Stelt 
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De avonturen van de C3 
  
Om een lang verhaal kort te maken.......... 
  
7 vaste spelers waarvan 1 die voor het eerst aan korfbal deed 
1 speler die tijdens het seizoen veranderde van vereniging 
1 speelster die noodgedwongen moest stoppen 
2 speelsters die gedurende het seizoen van team ruilden 
1 coach die stopte na het najaarsveldseizoen 
2 nieuwe (ouder)coaches in de zaal, met hulp van een 3e (ouder)warmloop coach 
5 verschillende trainers 
18 verschillende invallers gedurende het seizoen! 
  
Ongeveer 85 % van de wedstrijden verloren en ja 15 % gewonnen. 
  
Het is voor sommige teams jammer dat er zo'n onderscheid is tussen selectieteams en de rest. 
Zit je in een 2e team dan lukt een 2e training vaak nog wel, maar als 3e of 4e team heb je het gevoel er maar 
een klein beetje bij te horen. 
Slechts 1 x in de week wordt er een uurtje getraind en daar moet je het maar mee doen. 
  
Jaloers kijk je naar hen die wel 2x (of meer) per week mogen/kunnen trainen. 
Jaloers zie je andere kinderen beter worden en beter op elkaar ingespeeld raken. 
Jaloers zie je hen wel een keer (of keer op keer) kampioen worden (Top gedaan, kampioenen gefeliciteerd 
namens de C3) terwijl jij dat waarschijnlijk nooit zal worden omdat je 
gewoonweg de mogelijkheid niet hebt/krijgt om je te verbeteren. 
Je hoort je ouders zeggen “we betalen allemaal toch net zoveel contributie?” en snapt op een bepaalde 
leeftijd wat ze hiermee bedoelen. 
  
Gelukkig bestaat de C3 uit KANJERS van kinderen die er, ondanks alles, samen iets leuks van hebben weten 
te maken, maar als ouder(coach) word je er soms toch wel een beetje verdrietig van. 
Ik snap heel goed dat kinderen met talent bepaalde kansen krijgen, maar geef kinderen zonder talent de 
kans om zich te verbeteren en vergeet ze niet! 
  
Lieve Saskia van der Gulik: Dank je wel dat je voor de C3 (en vaak samen met de C4) de trainingen hebt 
verzorgd en voor alle invallers die je, als wedstrijdsecretaris, voor ons hebt geregeld! 
Lieve invallers uit de D1, D2, C2 en C4: Dank jullie wel voor het invallen, zonder jullie hadden wij niet kunnen 
spelen! 
Lieve medecoaches en ouders: Wat hebben we gelachen en ook nog bijna gevochten in Enkhuizen, 
hahahahahaha! 
Lieve kanjers van de C3, lieve Kelly, Daphne, Luka, Noa, Esmee, Robin en Barry: Dank jullie wel voor jullie 
inzet dit seizoen en op naar een volgend seizoen waarin jullie hopelijk meer kansen gaan krijgen 
en het plezier in korfballen blijven houden! 
  
Fijne zomervakantie allemaal! 
  
(33,3% coach)  Renate Peters 
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C2 Kampioen 
 

Op de voorlaatste wedstrijddag van het veldseizoen heeft de C2 het voor elkaar gekregen om met 2 punten 
voorsprong de wedstrijd in te gaan. Dus er moest minimaal 1 van de 2 wedstrijden gewonnen worden om 
kampioen te worden. Nou, die opdracht kon de C2 aan! 

Met een winst van 5-3 werd Rapid vol overtuiging verslagen. De C2 was Kampioen geworden! Helaas kwam 
het kampioenschap voor het jeugdbestuur te onverwacht en begon het ook nog eens hard te regenen 
waardoor de huldiging letterlijk in het water viel.  

De eindwedstrijd was Zaterdag bij OKV thuis. Onze directe tegenstander om het kampioenschap. Bij winst 
van OKV konden zij nog mede kampioen worden. Maar dat was niet de bedoeling vonden de spelers van de 
C2. De strijd werd dus volop aangegaan. In het begin nog wat zenuwachtig. Dachten de ouders en Maaike 
dat de druk er nu wel af was….nee hoor die druk legde de spelers er zelf weer bovenop. OKV kwam op 
voorsprong, maar Reza zorgde snel weer voor de gelijkmaker. Toen weer 2-1, maar Ivan liet dat niet op zich 
zitten en maakte er 2-2 van. Even kwam ZKV op voorsprong door een mooie bal van Alina maar ook OKV kon 
gelijkmakers maken 3-3. En ze namen de leiding weer over 4-3. Jammer genoeg viel Jara waardoor ze aan de 
kant kwam en later werd het 5-3. Net voor rust scoorde Britte de 5-4 maar doordat de scheids een ruime 
laatste minuut aanhield kon het 6-4 worden.  

Na rust waren de ZKV-ers het zat; Daniëlle er in en Jara wilde ook weer spelen. Ieke scoorde de 6-5 en de 6-
6. Britte scoorde 6-7 waardoor ze de leiding weer overnamen. En die hebben ze niet meer teruggegeven. 6-8 
voor Britte en 6-9 voor Ieke.  En vlak voor tijd nog de 6-10 voor Linda.  

OKV kon de bloemen weer terugbrengen naar de kantine en de spelers baalde van het verloren 
kampioenschap. De C2 van ZKV was blijer nu dan vorige week toen ze kampioen werden! 

De C2 werd dit jaar getraind en geleid door Maaike. Een trainster waar je even aan moet wennen, geen 
jonge ZKV-er met trainers ambities, maar een doorgewinterde ZKV-er die ook moeder is en zich dus niets 
wijs laat maken. Ook een trainster die zegt wat ze denkt; recht uit het hart (dat op de goede plaats zit). In de 
jaren dat ik nu op ZKV rondloop heb ik nog niet meegemaakt dat de kinderen balen als er geen trainen is en 
het liever een dubbele competitie draaien dan een vrije ronde. Vandaar ook dat veel C2-ers wilde invallen in 
de overige teams. Deze drive en het enthousiasme komen volgens de ouders toch echt door de sfeer in het 
team en de manier waarop de spelers werden toegesproken. Maaike bedankt; je hebt ondertussen in de app 
gelezen hoe blij we met je waren en hoeveel de kinderen van je geleerd hebben. Dit jaar telde dubbel! Ik 
hoop dat iedereen op ZKV doorheeft wat wij genoten hebben van je.  

Mede namens de ouders en spelers  

Van de C2 

Miranda 
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Wanneer? 1 Juli 
Tijd? 14.00 – 15.30 
Voor wie? Alle jeugd + 1e jaars senioren 
Kosten? Geen! 
Kleding? Neem voor de zekerheid droge kleding mee 
Inschrijven? bij Liam (0625001207), iemand anders van de 

JOEP of een berichtje via Facebook! 

JOEPs eindactiviteit! 
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