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Voorwoord 
Eindelijk is het zo ver, het seizoen is echt 
begonnen. De eerste wedstrijden zijn 
gespeeld, de eerste uitslagen zijn binnen, de 
kop is eraf. Onze vakantie kleurtjes zijn aan 
het vervagen en we kunnen ons al bijna niet 
meer herinneren hoe het voelt om zand 
tussen onze tenen te hebben. Behalve als we 
op ons nieuwe veld staan natuurlijk, want man 
man man wat ligt daar een hoop zand op! 
Maar het begin van het seizoen betekent ook 
het echte begin voor mij. Waar Axel en ik 
vorige keer nog weg konden komen met een 
half lege pagina als eerbetoon aan Els zal ik er 
nu toch echt aan moeten geloven. Een 
voorwoord, liefst iets opbeurends dat mensen 
lezen met een glimlach op hun gezicht, maar 
er mag ook wel een puntje van kritiek inzitten 
heb ik geleerd, als redacteur kun je dat dan 
mooi verpakken. Zo gezegd, zo gedaan dacht 
ik, maar het bleek toch lastiger dan gedacht. 
Toen herinnerde ik me dat Els ooit zei: ‘Je 
moet gewoon beginnen met schrijven en echt, 
voor je het weet is die pagina als halfvol.’ 
Wijze raad die ik meteen ter harte heb 
genomen en zie hier, ik ben al halverwege! 
Mocht je ook geïnteresseerd zijn in de wijze 
woorden van Els, schroom dan niet om een 
vraag in te sturen naar onze 
spiksplinternieuwe rubriek Els weet het wels, 
de rubriek staat nog in de kinderschoenen 
maar is nu al favoriet bij onze redactie! En 
geef toe, jullie zijn ook blij dat Els niet 
helemaal uit het krantje verdwenen is. Maar 
terug naar het nieuwe seizoen want uit 
betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat 
ons een hoop moois staat te wachten. Naast 
alle gebruikelijke jaarlijkse activiteiten, zoals 
de pubquiz aankomende vrijdag (er is nog 
plek, geef je snel op!), zullen er tijdens dit 
jubileumjaar ook een paar extra feestelijke 
evenementen plaatsvinden. Wat en wanneer 
precies blijft nog even een verrassing, maar als 
je bij ZKV ergens op kunt rekenen is het wel 
een gezellig feestje! Dus maak je klaar voor 
een prachtig seizoen en hopelijk tot vrijdag! 



K A P E R I O L E N 
 

Een vreemde start van de competitie: het eerste speelweekend slechts 1 wedstrijd, de 
andere teams een vrije ronde. Dat kwam natuurlijk wel goed uit vanwege de late 
zomervakantie en de werkzaamheden op ons veld, maar het zorgt toch voor een vertraagde 
start van het nieuwe korfbalseizoen. Afgelopen weekend een vol (uit) programma: helaas 
kon het eerste een slecht begin van de wedstrijd tegen Wit Blauw in Kampen niet meer goed 
maken. Met 18 – 15 werd uiteindelijk verloren, ondanks dat men nog tot een stand van 15 – 
14 wist terug te komen. De A1 verloor de eerste wedstrijd uit tegen Dalto met ruime cijfers, 
de B1 behaalde een krappe overwinning uit tegen SKF en ook de C1 wist te winnen. 

Het tweede speelde op zondag uit tegen Groen Geel 3. Aan het eind van de eerste helft keek 
men tegen een achterstand van vier doelpunten aan. Dankzij de nieuwe regel dat senioren 1 
en 2 acht keer mogen wisselen, kon het tweede versterkt worden met een aantal spelers van 
1. Zo werd de wedstrijd no spannend en stond het vlak voor tijd weer gelijk. Het tweede 
kwam zelfs nog op een voorsprong, maar de scheidsrechter floot af bij een 18 – 18 
eindstand. Aangezien Groen Geel 3 niet van deze wisselregel kan profiteren, is dit toch een 
vorm van competitievervalsing. De eerste wedstrijd van het tweede, uit tegen HKV/Ons 
Eibermest, speelde men in de tweede helft tegen het eerste. Ik denk dat dit soort nieuwe 
regels beter beperkt kunnen blijven tot de Korfbal League. 

Voor de zomerstop hadden we er toch een beetje een hard hoofd in hoe het vertrek van 
verschillende selectiespelers op te vangen. Dankzij instroom vanuit de jeugd en een paar 
spelers van buitenaf, is een selectie tot stand gebracht waar jeugd en frisheid van af straalt. 
De sfeer is goed en ik heb er alle vertrouwen in dat we weer kunnen bouwen voor de 
toekomst. Ik hoop dat de resultaten van de goede voorbereiding zich binnenkort vertalen in 
de eerste wedstrijdpunten. 

Woensdag 20 september vindt de districtsvergadering plaats in De Kiep. Deze vergadering 
wordt meestal ten zuiden van Amsterdam georganiseerd, maar het districtsbestuur wil dit 
keer dat de vergadering beter bereikbaar is voor de korfbalverenigingen in Noord Holland. 
Na afloop van de vergadering zal met een hapje en een drankje afscheid worden genomen 
van Huib Veenis die jaren lang de competitiezaken van het district voor zijn rekening heeft 
genomen. 

  

Op maandag 2 oktober staat de ledenvergadering gepland. Behalve de verkiezing van de 
nieuwe commissies en de huldiging van jubilarissen staat de begroting op en de start van het 
jubileumjaar op het programma. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld; aanvang 20 
uur in De Kiep. 

 

Lex Kaper. 



Uitslagen 

 

 Week 35   

Wit-Blauw / Green Organics 1 - ZKV 1 18 - 15 
   

Week 36   

Wit-Blauw / Green Organics 1 - ZKV 1 18 - 15 

Groen Geel 3 - ZKV 2 18 - 18 

ZKC '31 4 - ZKV 3 9 - 13 

Dalto / BNApp.nl A1 - ZKV A1 29 - 13 

KZ / Hiltex A4 - ZKV A2 15 - 14 

Furore A2 - ZKV A3 6 -   5 

SKF B1 - ZKV B1 10- 11 

OKV B1 - ZKV B2 6 -   4 

ZKV B3 - OKV B2 4 -   9 

ZKV C1 - ZKC '31 C1 6 -   3 

Furore C1 - ZKV C2 10 -   6 

ZKV D1 - KZ / Hiltex D2 7 -   8 

Furore D3 - ZKV D2 2 -   2 

Aurora E2 - ZKV E1 7 -   7 

Furore F1 - ZKV F1 3- 11  



Programma 

 
dag  wedstrijd  12/13 september  aanvang  vertrek 

         
WOE  ZKV 3 - OKV 4  20:00   
DINS  ZKV A1 - DOS '46 A1  20:15   
WOE  ZKV B1 - KZ/Hiltex B1  19:30   

         

         
dag  wedstrijd  16/17 september  aanvang  vertrek 

         
SENIOREN       
zat  Heerenveen 1 - ZKV 1  15:30  i.o. 
zon  KZ/Hiltex 3 - ZKV 2  13:00  i.o. 
zon  AW/DTV 4 - ZKV 3  11:00  09:45 
zon  DKV Victoria 4 - ZKV 4  11:30   

         
JUNIOREN       
zat  TOP (S) A1 - ZKV A1  12:30  i.o. 
zon  Groen Geel A3 - ZKV A2  11:30  10:30 
zon  ZKV A3 - KZ/Hiltex A5  13:00   

         
ASPIRANTEN       
zat  Groen Geel B1 - ZKV B1  10:45  i.o. 
zat  BEP B2 - ZKV B2  11:30  10:30 
zat  Groen Geel B4 - ZKV B3  14:10  13:15 
zat  ZKV C1 - Haarlem C1  11:15   
zat  ZKV C2 - ZKC '31 C2  10:30   

         
PUPILLEN       
zat  ZKV D1 - Groen Geel D2  10:00   
zat  DSO (A) D1 - ZKV D2  10:30  09:30 
zat  Haarlem E1 - ZKV E1  09:00  08:00 
zat  ZKV E2 - Roda E2  10:00   
zat  Groen Geel F2 - ZKV F1  10:00  09:15 

 

 



 

 

Nieuwe leden 
Ook afgelopen periode stroomde de nieuwe leden weer binnen. Jade Esveld (9), Jamie-Lee 
Schoute (9), Lieke Neuman (14), Danitha Geldorp (12) en Jennifer de Vries (9) komen bij ons 
korfballen!! 

 

 

dag  wedstrijd  23/24 september  aanvang  vertrek 

         
SENIOREN       
zon  ZKV 1 - Mid-Fryslan/Jansma Burdaard 1  14:30   
zat  ZKV 2 - KCC/SO natural 4  17:30   
zat  ZKV 3 - Rohda 5  12:30   
zon  ZKV 4 - Groen Geel 6  13:30   

         
JUNIOREN       
zat  ZKV A1 - Unitas/Perspectief A1  15:45   
zon  ZKV A2 - Groen Geel A3  12:45   
zon  KZ/Hiltex A5 - ZKV A3  13:00  12:30 bij KZ 

         
ASPIRANTEN       
zat  ZKV B1 - Wageningen B1  14:15   
zat  ZKV B2 - BEP B2  16:20   
zat  ZKV B3 - Groen Geel B4  14:45   
zat  Haarlem C1 - ZKV C1  11:30  i.o. 
zat  ZKC '31 C2 - ZKV C2  10:00  9:30 bij ZKC 

         
PUPILLEN       
zat  Groen Geel D2 - ZKV D1  09:15  08:15 
zat  ZKV D2 - DSO (A) D1  12:00   
zat  ZKV E1 - Haarlem E1  13:15   
zat  Roda E2 - ZKV E2  11:00  10:15 
zat  ZKV F1 - Groen Geel F2  12:00   



 

 

 

 

dag  wedstrijd  30 sept/1 okt  aanvang  vertrek 

         
SENIOREN       
zon  AVO 1 - ZKV 1  14:30  i.o. 
zat  Avanti (P) 2 - ZKV 2  14:30  i.o. 
zon  BEP 5 - ZKV 4  10:00  09:00 

         
JUNIOREN       
zat  DVO/Accountor A1 - ZKV A1  12:30  i.o. 
zon  KZ/Hiltex A3 - ZKV A2  13:00  12:15 bij KZ 
zon  HBC A1 - ZKV A3  13:00  12:00 

         
ASPIRANTEN       
zat  DVO/Accountor B1 - ZKV B1  11:15  i.o. 
zat  Sporting West B1 - ZKV B2  10:00  09:00 
zat  ZKV B3 - Furore B2  12:30   
zat  ZKV C1 - TOP (S) C2  12:15   
zat  Celeritas C1 - ZKV C2  12:45  11:30 

         
PUPILLEN       
zat  ZKV D1 - Rohda D1  11:00   
zat  KZ/Hiltex D6 - ZKV D2  11:00  10:30 bij KZ 
zat  OKV E3 - ZKV E1  10:45  10:00 
zat  ZKV E2 - Furore E2  11:00   
zat  KZ/Hiltex F1 - ZKV F1  11:00  10:30 bij KZ 



Bardiensten veld 
  
WOENSDAG 13/09  
  
18:30 tot einde Joost en Thomas 

  
Zaterdag 16/09  
0930 tot einde Esmee en Onno 
Openen Sabina  
  
Zondag 17/09  
  
1230 tot einde Mariah en Tom 

  
Sabina opent de Kiep en Miranda helpt met sluiten 

  
Zaterdag 23/09  
1130-1430 Richard (openen sleutel is geregeld) 

 Maxime 
1230-1530 Jenske 
1415-1715 Gabrielle 
1430-1730 Mariska 
1600-einde Tinka 

 Willem 

 Dylan 

  
Zondag 24/09  
1200-1430 Naomi 

 
Sabine (opent en regelt zelf even een sleutel of bij Els of bij 
Sabina) 

1330 tot einde Carla en Maarten 
1430 tot einde Jos en Marian 

  
Zaterdag 30/09  
1030 tot einde Joren 

 Jet 

 Jessica K (sleutel komt naar De Kiep, wel even openen) 

  

  
Zaterdag 07/10  
1230-1530 Dennis (opent) 

 Femke 
1300-1600 Nuria en Mira 
1500 tot einde Sander 

 Vivian 
 
  



Zondag 08/10  
1045-1330 Daniel 

 Pjotr 
1130-1430 Qwyneth 
1300-1430 Marjolein 
1330 tot einde Carla en maarten 
1430 tot einde Jos en Marian 
Sabina opent en helpt de 1e bardienst op weg 

  
Zaterdag 14/10  
1030 tot einde Conchita 

 Sanne d V 

 Daan (sleutel komt naar de Kiep, wel even openen) 
1100-1300 Demi O 

  
Zondag 15/10  
1200 tot einde Noah 

 Bjarne 

 Pam 
Sabine opent en helpt de bardienst 
 
Zaterdag 21/10  
1430 tot einde Carla en Maarten 
1530 tot einde Jos en Marian 

 
  



Overgangsklasse A (veld)          
1 Wit-Blauw /Green Organics 1 2 2 0 0 4 42 36 -6  
2 De Hoeve 1 1 1 0 0 2 26 17 -9  
2 Heerenveen 1 1 1 0 0 2 21 13 -8  
4 AVO 1 2 1 0 1 2 37 37 0  
4 Mid-Fryslân/Jansma  2 1 0 1 2 42 47 (-5)  
6 ZKV 1 1 0 0 1 0 15 18 (-3)  
6 De Wâlden 1 1 0 0 1 0 13 21 (-8)  
8 OWK 1 2 0 0 2 0 34 41 (-7)  

Reserve Overgangsklasse A (veld)          
1 Avanti 2 2 2 0 0 4 40 36 -4  
2 Blauw-Wit 3 1 1 0 0 2 22 18 -4  
2 KZ / Hiltex 3 1 1 0 0 2 18 16 -2  
4 DSC 3 2 1 0 1 2 38 34 -4  
4 HKV / Ons Eibernest 2 2 1 0 1 2 36 35 -1  
6 Groen Geel 3 2 0 1 1 1 37 40 (-3)  
6 ZKV 2 2 0 1 1 1 35 38 (-3)  
8 KCC / SO natural 4 2 0 0 2 0 34 43 (-9)  

KNKV Reserve 4e klasse I (veld)          
1 Rohda 5 2 2 0 0 4 30 24 -6  
2 ZKV 3 1 1 0 0 2 13 9 -4  
3 OKV 4 1 1 0 0 1 18 12 -6 *P 
4 KZ Danaiden 4 1 0 0 1 0 11 12 (-1)  
4 ZKC '31 4 1 0 0 1 0 9 13 (-4)  
4 KZ / Hiltex 8 1 0 0 1 0 13 18 (-5)  
4 AW.DTV 4 1 0 0 1 0 12 18 (-6)  

*P = punten in mindering gebracht         
Breedtekorfbal Senioren poule 215 (najaar)       

1 HBC 3 1 1 0 0 2 12 5 -7  
1 Stormvogels 2 1 1 0 0 2 10 5 -5  
1 DKV Victoria 4 1 1 0 0 2 13 10 -3  
4 ZKV 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 Triaz 3 1 0 0 1 0 10 13 (-3)  
5 BEP 5 1 0 0 1 0 5 10 (-5)  
5 Groen Geel 6 1 0 0 1 0 5 12 (-7)  

A-junioren Hoofdklasse A (veld)          
1 Dalto / BNApp.nl A1 2 2 0 0 4 50 27 -23  
1 Unitas / Perspectief A1 2 2 0 0 4 42 26 -16  
1 TOP / Quoratio A1 2 2 0 0 4 36 32 -4  
4 DVO / Accountor A1 2 1 0 1 2 39 39 0  
5 DOS '46 A1 1 0 0 1 0 18 20 (-2)  
5 ZKV A1 1 0 0 1 0 13 29 (-16)  
7 Nieuwerkerk A1 2 0 0 2 0 27 39 (-12)  
7 LDODK / Rinsma Fashion A1 2 0 0 2 0 31 44 (-13)  

Breedtekorfbal Junioren poule 025 (najaar)       
1 KZ / Hiltex A3 1 1 0 0 2 12 10 -2  
1 KZ / Hiltex A4 1 1 0 0 2 15 14 -1  
3 ZKV A2 1 0 0 1 0 14 15 (-1)  
3 Groen Geel A3 1 0 0 1 0 10 12 (-2)  

Breedtekorfbal Junioren poule 067 (najaar)       
1 HBC A1 1 1 0 0 2 15 5 -10  
1 Furore A2 1 1 0 0 2 6 5 -1  
3 ZKV A3 1 0 0 1 0 5 6 (-1)  
3 KZ / Hiltex A5 1 0 0 1 0 5 15 (-10)  



B-aspiranten Hoofdklasse B (veld)       
1 DVO/Account. B1 2 2 0 0 4 39 16 
2 De Meeuwen B1 2 1 1 0 3 32 29 
3 ZKV B1 1 1 0 0 2 11 10 
4 Groen Geel B1 2 1 0 1 2 24 21 
4 Dalto /BNApp B1 2 1 0 1 2 29 40 
6 Wageningen B1 2 0 1 1 1 36 38 
7 KZ / Hiltex B1 1 0 0 1 0 7 13 
8 SKF B1 2 0 0 2 0 17 28 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 009 (najaar)      
1 OKV B1 1 1 0 0 2 6 4 
1 Sporting West B1 1 1 0 0 2 10 9 
3 BEP B2 1 0 0 1 0 9 10 
3 ZKV B2 1 0 0 1 0 4 6 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 078      
1 OKV B2 1 1 0 0 2 9 4 
1 Furore B2 1 1 0 0 2 8 6 
3 Groen Geel B4 1 0 0 1 0 6 8 
3 ZKV B3 1 0 0 1 0 4 9 

C-aspiranten 1e klasse E (najaar)        
1 Haarlem C1 1 1 0 0 2 12 7 
1 ZKV C1 1 1 0 0 2 6 3 
3 ZKC '31 C1 1 0 0 1 0 3 6 
3 TOP / Quoratio C2 1 0 0 1 0 7 12 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 064       
1 Furore C1 1 1 0 0 2 10 6 
2 ZKC '31 C2 1 0 1 0 1 4 4 
2 Celeritas C1 1 0 1 0 1 4 4 
4 ZKV C2 1 0 0 1 0 6 10 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 016       
1 Groen Geel D2 1 1 0 0 2 11 4 
1 KZ / Hiltex D2 1 1 0 0 2 8 7 
3 ZKV D1 1 0 0 1 0 7 8 
3 Rohda D1 1 0 0 1 0 4 11 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 126       
1 DSO D1 1 1 0 0 2 10 3 
2 ZKV D2 1 0 1 0 1 2 2 
2 Furore D3 1 0 1 0 1 2 2 
4 KZ / Hiltex D6 1 0 0 1 0 3 10 

E-pupillen poule 083 (najaar)        
1 ZKV E1 1 0 1 0 1 7 7 
1 Aurora E2 1 0 1 0 1 7 7 
3 Haarlem E1 0 0 0 0 0 0 0 
3 OKV E3 0 0 0 0 0 0 0 

E-pupillen poule 128 (najaar)        
1 Furore E2 1 1 0 0 2 10 0 
2 OKV E4 0 0 0 0 0 0 0 
2 ZKV E2 0 0 0 0 0 0 0 
4 Roda E2 1 0 0 1 0 0 10 

F-pupillen poule 041 (najaar)  

1 ZKV F1 1 1 0 0 2 11 3 

1 KZ / Hiltex F1 1 1 0 0 2 8 5 

3 Groen Geel F2 1 0 0 1 0 5 8 
3 Furore F1 1 0 0 1 0 3 11 



Spelregelbewijs wordt verplicht 
Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter 
gedrag op de sportvelden. Daarom is in 2015 de KNKV gestart met Korfbalmasterz. Onder 
het motto ‘Echte korfballers beheersen de regels’ hebben inmiddels al bijna 6.000. 
Korfballers het spelregelbewijs behaald én – nog belangrijker – kennis over de spelregels 
opgedaan via de website van Korfbalmasterz. 

Bij ZKV hebben inmiddels 12 leden het spelregelbewijs gehaald. Tot nu toe was dit vrijwillig, 
maar daar is nu vanuit de KNKV verandering in gekomen. Stapsgewijs wordt het 
spelregelbewijs verplicht. Senioren dienen vanaf 1 september 2018 in bezit te zijn van het 
spelregelbewijs, Junioren vanaf 1 september 2019 en aspiranten vanaf 1 september 
2020.Senioren en aanstaande senioren: je hebt dus een heel jaar om je spelregelbewijs te 
halen! Uiteraard mogen de junioren (A) en aspiranten (B) dit jaar ook aan de gang. 

We gaan dit seizoen aan aantal spelregelavonden of middagen organiseren, waarbij we 
samen de regels kunnen doornemen en oefentoetsen kunnen maken. 

Is het halen van het spelregelbewijs moeilijk? Dat valt erg mee, je hoeft niet per sé eerst 
uitgebreid te oefenen of spelregels te gaan stampen. 

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst je account activeren 
op www.korfbalmasterz.nl. 

Daarvoor heb je een code nodig, die ik je kan toesturen. Daarvoor heb ik wel een actueel 
emailadres nodig. 

Vervolgens moet je 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! 

Groeten, 

Arnoud 

SMS of Whatsapp: 06-27825645 

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



Klaverjassen 
 
Weet u dat wij bij ZKV ook klaverjassen?? 
Dit doen wij ongeveer eens in de 3 weken op de vrijdagavond . 
Dit is niet alleen voor leden maar ook voor de ouders die dat leuk zouden vinden. 
Het is niet verplicht om elke keer te komen ( wel leuk natuurlijk) maar laat u dit geen 
belemmering zijn om aan te schuiven. 
 
Vanaf 20.15 uur kunt u al binnenlopen en om 20.30 uur gaan we starten. 
De kosten voor deze gezellige avond zijn € 2,50 en daarvoor krijgt u bij binnenkomst een 
kopje koffie of thee (met koekje   ) en tussendoor nog een hapje. 
Natuurlijk spelen we niet voor niets en zijn er ook leuke prijsjes te winnen en aan het eind 
van het seizoen is er zelfs een wisselbeker!! 
 
Wij beginnen weer in september en zouden het leuk vinden als u onze huidige groep komt 
versterken! 
 
De data waarop wij gaan klaverjassen zijn: 
29 september 2017 
20 oktober 2017 
10 november 2017 
1 december 2017 
22 december 2017 Kerstklaverjassen 
19 januari 2018 
9 februari 2018 
2 maart 2018 
30 maart 2018 Paasklaverjassen 
20 april 2018 
25 mei 2018 
 
Lijkt u het ook leuk om mee te doen, kom gerust dan eens aanschuiven en schud met ons de 
kaarten. 
 
Heeft u verder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met : 
Johan Bruins tel. 06-49124684 
Marian Matthijssen tel. 06-52004685  



Spelregelwijziging KNKV 
Het Bondsbestuur heeft de werkgroep Spelregels toestemming gegeven voorafgaande aan 
de competitie een spelregelbulletin uit te geven. In dit bulletin worden nieuwe of gewijzigde 
spelregels gecommuniceerd en toegelicht. Het betreft zes wijzigingen van verschillende aard 
en omvang.  

   
1. Spelregelwijzigingen per 1 september 2017  

a. Acht wissels in het gehele wedstrijdkorfbal  
  
Vanaf 1 september 2017 is het in alle klassen van het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de 
gemengde als de dameskorfbalcompetitie toegestaan om zonder goedkeuring van de 
scheidsrechter acht spelers te vervangen. Het is eveneens toegestaan om  een reeds eerder 
vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen mits dit binnen de acht 
toegestane wissels valt.  

Toelichting a.:  

Het Bondsbestuur heeft in een bestuursbesluit vastgesteld dat in alle 
competitiewedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de 
dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle play-off- en beslissingswedstrijden het is 
toegestaan om een vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Er is dan 
wederom sprake van een spelerswisseling. Elke speler kan binnen de acht toegestane 
vervangingen onbeperkt worden vervangen of gewisseld.  Het vervangen van een speler 
en het weer laten deelnemen aan het spel van een speler is alleen mogelijk bij een 
spelonderbreking, dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter.  Een speler die wordt 
vervangen mag op het moment van vervanging niet direct in het andere vak terug 
gewisseld worden. Voor een weggezonden of een geblesseerde speler en de vervanging 
daarvan is het bepaalde in § 2.1 onder c van de Officiële Spelregels van toepassing, met 
dien verstande dat het om maximaal acht spelersvervangingen gaat.  Spelers die voor 
een weggezonden of een geblesseerde speler worden ingebracht nadat de acht 
vervangingen plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het spel hebben 
deelgenomen.   

b. Duur van de time out  
  
Vanaf het moment dat de scheidsrechter een time-out heeft toegestaan geeft de 
scheidsrechter niet na 45 seconden maar na 50 seconden een fluitsignaal dat beide ploegen 
zich weer dienen op te stellen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd na maximaal 60 
seconden kan worden hervat.  

  
Toelichting op b.:   



De reden van deze wijziging is dat bij experimenten is gebleken dat 15 seconden te lang 
is voor de spelers om zich weer op te stellen. Door deze wijziging hebben coaches iets 
langer de tijd om functionele aanwijzingen te geven  

c. De aanvoerder  
  

De aanvoerder kan gedurende de hele wedstrijd in functie blijven en hoeft deze taak niet 
meer over te dragen als hij niet meer aan het spel deelneemt. De aanvoerder moet altijd 
als speler starten bij aanvang van de wedstrijd.   

 
Toelichting op c.:   

Sommige bestaande competitiereglementen staan al toe dat een aanvoerder de gehele 
wedstrijd aanvoerder blijft, ook al is hij/zij gewisseld. Deze wijziging stelt dat de 
aanvoerder altijd in het veld moet beginnen. De aanvoerder is in functie gedurende de 
gehele wedstrijd; hij hoeft deze taak dus niet meer over te dragen als hij niet meer aan 
het spel deelneemt.   

d. Nemen van de strafworp  
  

Bij een strafworp moet een poging tot het maken van een doelpunt gedaan worden. 
Omdat de speler die de strafworp neemt moet schieten, wordt de bal die de handen van 
de speler verlaat gezien als een doelpoging. Als de bal die de handen verlaat niet richting 
de korf gaat, bij voorbeeld als de nemer eerst met de bal op de grond stuitert, wordt dit 
gezien als een overtreding van deze regel omdat de regel gebiedt dat de nemer richting 
de korf moet schieten. Overtreding van deze regel heeft tot gevolg dat de verdediging 
een spelhervatting krijgt. De huidige regels staan het ook toe dat spelers het 
strafworpgebied betreden als de bal de handen van de nemer verlaten heeft.    

Toelichting op d.:   

Deze verandering is nodig omdat het veelvuldig voorkomt dat de nemer van de 
strafworp eerst met de bal stuitert na het fluitsignaal. De bal zou dan de handen hebben 
verlaten waardoor een tegenstander in mag lopen en een doelpoging onmogelijk kan 
maken. Deze wijziging houdt in dat als de bal de handen verlaat, de bal richting korf 
moet gaan (een doelpoging) als  de bal niet richting korf gaat is het een overtreding. (een 
stuit of een worp naar een medespeler na het fluitsignaal overtreedt deze regel).    

e. Scherpe voorwerpen  
  

Al jaren zijn scherpe voorwerpen in het veld niet toegestaan omdat deze tijdens het spel 
gevaar kunnen opleveren. Daaraan is nu specifiek toegevoegd dat ook scherpe nagels 
daaronder vallen. De scheidsrechter zal controleren dat aan de voorwaarden gesteld in 
de tweede paragraaf van §1.6 wordt voldaan.   

Toelichting op e.:  



Scherpe voorwerpen, zoals scherpe nagels, brillen zonder montuur, armbanden, 
halskettingen, oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. Deze moeten 
worden verwijderd of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen 
veroorzaken (zie ook § 2.3 h). Omdat in onze sport in tegenstelling tot andere balsporten 
die met de handen gespeeld wordt, is het noodzakelijk dat in de huidige spelregels 
scherpe nagels of een definitie daarvan genoemd worden. De scheidsrechter moet 
controleren op gevaarlijke voorwerpen. Dit gebeurt meestal, maar wordt nu verplicht 
gesteld. Nagels moeten kortgeknipt en glad zijn.  

  
f.  De uitworp  
  

In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt toegepast is het mogelijk voor het team 
dat de uitworp neemt om het spel te vertragen. Hett recht, om na een tegendoelpunt de 
bal uit te nemen, kunnen zij kwijtraken als zij worden bestraft voor regel § 3.6 g 
(vertragen van het spel). Het andere team krijgt dan een spelhervatting.  

  
Toelichting op f.:  

In wedstrijden waar niet met zuivere speeltijd wordt gespeeld vertragen teams die de 
uitworp moeten nemen vaak het spel zonder dat zij daarvoor bestraft kunnen worden 
(behalve met een gele kaart) omdat de regels expliciet stellen dan het team dat een 
tegendoelpunt krijgt de uitworp moet nemen.  Door deze kleine wijziging wordt de regel 
omtrent vertragen van het spel consistenter met andere mogelijkheden voor het 
hervatten van het spel zoals een spelhervatting en vrije worp.    

  
Veel vragen en antwoorden, de spel- en aanverwante regels betreffende kan je vinden op 
www.knkv.nl   

 

 
Huidige Regel  
  

  
Nieuwe regel  

§1.6 Uitrusting van spelers en officials (2e 
paragraaf)  

     
   Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar 

kunnen opleveren, zoals brillen zonder 
montuur, armbanden, halskettingen, oorbellen, 
polshorloges en ringen, zijn niet toegestaan. 
Deze moeten worden verwijderd of in die mate 
afgeplakt, dat ze niet langer enig gevaar kunnen 
veroorzaken.   

§1.6 Uitrusting van spelers en officials (2e 
paragraaf)  

     
   Alle voorwerpen die tijdens het spel gevaar 

kunnen opleveren, zoals scherpe nagels, brillen 
zonder montuur, armbanden, halskettingen, 
oorbellen, polshorloges en ringen, zijn niet 
toegestaan. Deze moeten worden verwijderd 
of in die mate afgeplakt, dat ze niet langer enig 
gevaar kunnen veroorzaken.  

   Nagels moeten kort geknipt en glad zijn.  



§ 2.3 h  Het controleren van spelers op 
gevaarlijke voorwerpen  
  
Nieuwe regel  

§ 2.3 h  Het controleren van spelers op 
gevaarlijke voorwerpen  
  
De scheidsrechter zal controleren dat aan de 
voorwaarden gesteld in de tweede  paragraaf 
van §1.6 wordt voldaan.  
  

§ 3.1 b  Time Out (4e paragraaf)  
  
De scheidsrechter geeft door middel van het 
Tteken en - tegelijkertijd - een fluitsignaal het 
begin van de time-out aan. Na 45 seconden 
geeft de scheidsrechter door middel van een 
tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich 
dienen op te stellen. De wedstrijd zou 60 
seconden na het begin van de time-out moeten 
worden hervat.  

§ 3.1 b  Time Out (4e paragraaf)  
  
De scheidsrechter geeft door middel van het 
Tteken en - tegelijkertijd - een fluitsignaal het 
begin van de time-out aan. Na 50 seconden 
geeft de scheidsrechter door middel van een 
tweede fluitsignaal aan dat beide ploegen zich 
dienen op te stellen. De wedstrijd dient uiterlijk 
60 seconden na het begin van de time-out te 
worden hervat.  
   
(Het competitiereglement mag deze taak 
toewijzen aan de jurytafel)   
  

    

  

§ 3.5 Uitworp  
  
Extra paragraaf  

§ 3.5 Uitworp (nieuwe paragraaf)  
  
In wedstrijden waar zuivere speeltijd niet wordt 
toegepast is het mogelijk voor het team dat de 
uitworp neemt om dit recht kwijt te raken als zij 
worden bestraft voor regel § 3.6 g (vertragen 
van het spel). Dit resulteert in een 
spelhervatting voor het andere team.  
  

§ 3.6 u  Op een gevaarlijke wijze te spelen   § 3.6 t Op een gevaarlijke wijze te spelen   
  

   Door de verwijdering van §3.6 t erboven zal  
§3.6 u opnieuw genummerd worden als §3.6 t  

  



Jaarverslag ALV 3 oktober 2016 
1) Opening 

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom. Een special welkom is er voor 
ons erelid Frieda Duursma, de leden van verdienste Roel Duursma, Piet Duursma, Els Bakker, 
Marian Stange, Annemiek de Kloe, Ivan Engel, Johan Bruins, Leendert Saarloos en Lex Kaper 
en de dragers van de Lex Kaper Award, Kees Buis en Ruud Berkhof. 

Lex meldt dat de agenda voor vanavond waarschijnlijk iets aangepast zal worden. In ieder 
geval de financiën na de pauze, en de jubilarissen er voor. 

Lex geeft aan dat het misschien wat vreemd overkomt dat Ruud Berkhof achter de 
bestuurstafel zit. Lex legt uit dat onze secretaris, Sonja Pfaltzgraff, heeft aangegeven na een 
jaar te stoppen met haar werkzaamheden als secretaris. Dat stelde het bestuur voor een 
acuut probleem. Goede raad was duur. Na een korte zoektocht kwam het bestuur uit bij 
Ruud Berkhof, met in eerste instantie de vraag of Ruud tijdens de jaarvergadering zou willen 
notuleren. Ruud was nogal verrast door het stoppen van Sonja, maar gaf vrijwel direct aan 
dat hij het wel een jaartje zou willen proberen als secretaris en als het goed bevalt natuurlijk 
langer. Vorig jaar was Ruud gestopt als voorzitter en het viel hem niet mee om vanaf de 
zijkant toe te kijken, vandaar ook dat hij er wel voor voelde deze taak op zich te nemen. Het 
bestuur is daar hartstikke blij mee en ondanks dat de verkiezing van het bestuur pas later op 
de agenda staat vervult Ruud nu al zijn rol als secretaris door de vergadering te notuleren. 

Het ledental is de laatste jaren iets teruggelopen. Afgelopen seizoen is er voor het eerst 
sinds jaren weer een lichte groei. 311 leden per 1 juni 2016 t.o.v. 298 het jaar er voor. 

Districtsbesturen zijn heel erg zoekende naar een manier om in de nieuwe 
organisatiestructuur van het KNKV een zinvolle invulling aan hun rol te geven. De bondsraad 
neemt de besluiten. Onderdeel van de districten zijn de lokale regio’s die wel een belangrijke 
rol spelen en ook invloed kunnen hebben op de besluitvorming. In een evaluatie van de 
nieuwe organisatiestructuur kwam in ieder geval naar voren dat de rol van de regio’s als 
belangrijk wordt ervaren. In onze regio hebben we het OKZW, waar Lex Kaper zelf jarenlang 
voorzitter van was. De opkomst van de verenigingen bij het OKZW laat de laatste tijd helaas 
wat te wensen over zo meldde Lex, maar goed men kan samen wel een stem laten horen. 
Aan de andere kant weten de verenigingen tegenwoordig zelf ook de weg naar het KNKV en 
Zeist te vinden.  

De gemeenten krijgen vanuit de landelijk politiek ook een steeds grotere rol te spelen in het 
verdelen van de gelden. Zo ook bij de sport. Het bestuur heeft dan ook regelmatig contact 
met de gemeente. 

Afgelopen seizoen zijn er veel wisselingen geweest in het bestuur. Op de vorige 
jaarvergadering nam het bestuur afscheid van Suzanne Saarloos als secretaris, van Ruud 
Berkhof als voorzitter en van Mariska Speekhoudt als vertegenwoordiger van de PR. Zij 
werden resp. opgevolgd door Sonja Pfaltzgraff, Lex Kaper en Miranda Rozemeijer. 
Laatstgenoemde werd voorzitter van de PR en Werving commissie, maar zat niet in het 



bestuur. Erik Verstegen startte nog wel als voorzitter van het Jeugdbestuur en zat in die 
hoedanigheid ook in het bestuur, maar al snel moest Erik zijn functie neerleggen door 
verandering van werk, waardoor hij te weinig tijd overhield voor ZKV. Gelukkig werd Cees 
van de Water al snel bereid gevonden om de taken van Erik over te nemen. Dat deed hij met 
veel enthousiasme. Cees heeft echter ook aangegeven te moeten stoppen als  voorzitter van 
het Jeugdbestuur. Cees is gestart met een eigen bedrijf en dat kost zoveel tijd dat hij te 
weinig tijd over heeft om een goede invulling te geven aan zijn rol als voorzitter van het 
Jeugdbestuur. Alhoewel de bestuursverkiezing nog plaats moet vinden introduceert 
voorzitter Lex Kaper wel alvast Denice van der Stelt als opvolger van Cees. 

Denice was bij ZKV al trainer van een jeugdploeg. Bij haar vorige club, OKV heeft zij ook al de 
nodige ervaring opgedaan met jeugdploegen. Lex Kaper gaf aan dat Denice verrast was toen 
zij voor de zomervakantie door Lex benaderd werd voor deze functie. Na er enige tijd over 
nagedacht te hebben gaf ze aan dat ze het wel wou doen en zij heeft inmiddels al een aantal 
bestuursvergaderingen proefgedraaid en dat is haar en haar medebestuursleden goed 
bevallen.    

Lex geeft aan dat onze veldaccommodatie afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen van 
het bestuur. Het bestuur is druk in overleg met de gemeente over de “ZTS/kleedkamer 5/6” 
accommodatie. Deze wordt gerenoveerd en ZKV zal daar naast 2 nieuwe kleedkamers ook 
nog 2 scheidsrechterkleedkamers krijgen, tevens docenten kamers, een bespreekruimte en 
een verzorgingsruimte. De tekeningen daartoe zijn door het bestuur ingediend en ZKV wacht 
nu op een reactie van de gemeente. In principe heeft de gemeente aangegeven dat een en 
ander gerealiseerd kan worden, maar eerst zien en dan geloven! Begin 2017 zal de 
toiletgroep van de Kiep vervangen worden. De kosten daarvan zijn helaas nog niet bekend, 
maar dat een en ander uitgevoerd gaat worden dat staat vast. Het bestuur hoopt hierbij dat 
veel door ZKV-vrijwilligers uitgevoerd kan worden om zo ook de kosten te drukken. Verder 
zal de gemeente ook een keuring uit laten voeren van de kwaliteit van het veld. Mede op 
basis van die keuring zal het veld al dan niet op korte termijn een nieuwe toplaag krijgen en 
zullen de speelvelden aangepast worden aan de nieuwe veldgrootte. Over de termijn 
waarop dit gebeurt bestaat nog geen duidelijkheid. 

De selectie wordt dit seizoen getraind door een nieuw trainers duo. Voor het 1e staat Jorrith 
Ekelmans, oud-trainer van Excelsior uit Delft, en voor het 2e staat Marco de Vries, zoals 
bekend uit eigen gelederen. Zij volgen Roy Gruijs en Niels Voorneveld op, die 3 jaar bij ZKV 
aan de slag zijn geweest.  

Terugblikkend op het afgelopen seizoen was het sportieve hoogtepunt natuurlijk de 
deelname van de C1 aan het NK-zaal  in Papendrecht. Zij behaalden daar een prachtige 2e 
plaats. 

De definitieve teamsamenstellingen voor het nieuwe seizoen hebben her en der wat 
brandjes opgeleverd, maar over het algemeen is alles hopelijk goed opgelost.  

Lex geeft aan dat, wat een aantal jaren geleden ingezet is als beleid bij de jeugd, al enige 
jaren achter elkaar successen oplevert, waar we best trots op mogen zijn. Het niveau van de 



jeugdploegen is gewoon hoog en daardoor wordt ook de aansluiting naar de senioren 1 en 2, 
die Overgangsklasse en Reserve Overgangsklasse spelen makkelijker . 

2) Mededelingen en ingekomen stukken 

Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt vastgesteld zoals eerder aangegeven.   

Afberichten 

We hebben afbericht ontvangen van Karin Engel, Sonja Pfaltzgraff, Ed Staats, Kirsten 
Torenstra, Rianne Stadt, Miranda Rozemeijer, Suzanne Saarloos en Bram Borgers. 

Verder zijn er geen mededelingen of ingekomen stukken. 

3) Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 28 september 2015 
 
Pagina 19: jaarverslag jeugdbestuur.  
Lex Kaper merkt op dat aan het verslag toegevoegd moet worden dat Sander Abbring 
750 euro ter beschikking heeft gesteld voor de organisatie van de Giga Kangoeroedag 
en dat daar naast het materiaal voor de Giga Kangoeroedag zelf, ook een nieuwe 
ballenpomp voor is gekocht.  
 
Nu deze Giga Kangoeroedag ter sprake komt vraagt Roel Duursma of ZKV zich wel wil 
richten op deze leeftijdsgroep. Er zijn veel argumenten voor en tegen. Cees van de 
Water geeft aan dat de dag zelf een groot succes was. De follow up minder o.a. door 
vakantie in de periode direct na deze dag.  

Pagina 22: jubilarissen. 

Frieda Duursma merkt op dat zij vorig jaar 60 jaar lid was i.p.v. 65 

Pagina 24: beleid 

Lex Kaper merkt op dat Korfbalfit nog niet echt van de grond wil komen, ondanks dat 
een inventarisatie op het veld wel een aantal positieve reacties opleverde. Toen de 
week erna Fanny Doeves klaar stond om met deze enthousiastelingen aan de slag te 
gaan, was er niemand op komen dagen. Lex benadrukt dat de Korfbalfitters, vaak 
ouders van jeugdleden, van essentieel belang zijn voor de betrokkenheid bij ZKV. 
Vaak komt er uit die groep nieuw kader. 

4) Jaarverslagen 
Bestuur 
Bij de ZKV’er dient Jan Doeves nog toegevoegd te worden als bezorger. 
Bij de Activiteitencommissie dient Laura Walter toegevoegd te worden bij de oude 
samenstelling. 



Aan het verslag dient nog toegevoegd te worden dat we een medewerkersavond in 
Mexicaanse stijl gehouden hebben, georganiseerd door Monne Jonker. 

Het bestuur bedankt Lex Kaper  voor het samenstellen van het verslag. 

 

Jeugdbestuur 

Bij de leiders/trainers/coaches dient bij de B3 nog toegevoegd te worden Els Bakker en Anke 
Cluwen. 

Lex complimenteert Anne-Mirl Biesot voor haar inzet om de jeugdscheidsrechters te 
regelen. Het lukt wel altijd weer, maar dat kost erg veel tijd en moeite. 

Lex meldt dat KorfbalMasterZ komend seizoen onder de aandacht van de jeugd gebracht zal 
worden om de spelregelkennis te verhogen. Arnoud Huijgen is hiervoor het eerste 
aanspreekpunt. 

Inge de vries meldt dat zich 12 cursisten hebben aangemeld  voor de cursus juryvoorzitter. 
Zowel de A1 als de B1 spelen komend zaalseizoen met de schotklok. 

Lex bedankt Cees Buis voor het samenstellen van het verslag. 

Technische Commissie 

Lex benadrukt dat er, naast de gebruikelijke aandacht voor de prestatiegerichte ploegen nu 
ook extra aandacht is voor de niet prestatiegerichte ploegen senioren. Het ZKV-toernooi 
voor aanvang van dit seizoen was dit jaar georganiseerd voor onze breedtesport ploegen. 

Lex bedankt Bram Borgers voor het samenstellen van het verslag. 

KorfbalTechnische Zaken 

De KTZ doet haar best om alle trainers te spreken tijdens het seizoen, dat lukt echter (nog) 
niet altijd. Thijs Saarloos wordt bedankt voor zijn werk voor de KTZ. 

Lex bedankt Dennis Brand voor het samenstellen van het verslag. 

Beheers Commissie 

Jan Doeves is ook lid van de schoonmaakploeg.  

Lex bedankt Carla Forrer voor het samenstellen van het verslag. 

Sponsor Commissie 

Marian Stange komt met een aanvulling op haar verslag 

C1 Martech installatietechniek heeft de  inschietshirts gesponsord voor het NK. 

Shirtsponsoring: 

Naast de hoofdsponsor de Rabobank voor ZKV  1 en 2 zijn er voor de jeugd de volgende 
shirtsponsors 



A1 Vonk (in de plaats van Westerspoor) 

A2 Westerspoor 

B1 Simpel.nl (met ingang van het zaalseizoen). Dit betreft een landelijke actie voor 16 van de 
32 Hoofdklasse B ploegen  

C1 Exceldent (met ingang van het zaalseizoen). Bedrijf van oud lid Arif Ilgün. 

Roel Duursma brengt de werving van nieuwe leden van de vriendenloterij aan de orde. Hij 
vraagt zich af of je niet beter bijv. op de markt leden kunt werven, in plaats van dit binnen de 
eigen vereniging te doen. Marian Stange reageert met de vraag of we daar dan vrijwilligers 
voor kunnen vinden. Cees van de Water, die dit jaar de sponsorcommissie gaat versterken 
geeft aan dat hij het idee heeft dat we meer bij business clubs moeten lobbyen. Cees is net 
een eigen bedrijf gestart en wil zich wel op dat gebied gaan inzetten. 

Lex bedankt Marian Stange voor het samenstellen van het verslag. 

Actviteiten Commissie 

Geen verslag 

Redactie Commissie 

Els Bakker geeft aan dat ze het jammer vindt dat er zo weinig wedstrijdverslagen en ander 
leuk nieuws in de ZKV-er staan. Erica Korver geeft aan dat het toch een kleine moeite zou 
zijn als de coaches van de jeugdploegen iedere week iemand aanwijzen om een verslag te 
maken. Is een goed idee, kijken of het werkt. Marco de Vries oppert het voorstel om de PPC 
samen te laten werken met de mensen die de website en facebook beheren. Lex Kaper vindt 
dit prima, maar wil het krantje op zich laten voortbestaan naast de website en facebook. 

Lex bedankt Els Bakker voor het samenstellen van het verslag. 

PR en Werving 

Geen op- of aanmerkingen. Lex bedankt Miranda Rozemeijer voor het samenstellen van het 
verslag. 

 
5) Jubilarissen  

25 jaar: Margje Kamphuis 

Margje wordt naar voren gevraagd en toegesproken door Lex Kaper. Margje heeft enkele 
jaren in de TC gezeten en diverse ploegen getraind en gecoacht. Ze speelde jaren in ZKV 1 en 
heeft ook nog een tijd in KZ 1 gespeeld. Later is ze enkele jaren teambegeleidster van ZKV 1 
geweest. Margje maakte ook jaren lang deel uit van de kampleiding  en ze heeft een jaar of 
vijf deel in de  activiteitencommissie gezeten. 

De laatste jaren heeft ze  als docent van het Zuiderzee college er voor gezorgd dat de 
leerlingen  van het Zuiderzee bij ons op het veld kunnen sporten. Daar zijn wij heel blij mee, 
want dat levert het nodige geld op.  



Margje krijgt als enige jubilaris, naast  een mooie bos bloemen, ook nog een oorkonde en 
een speldje van het KNKV. 

40 jaar: Erica Korver, Monique Goos, Erwin Horak, Marco de Vries, Ivan Engel 

Ook Erica wordt toegesproken door Lex Kaper. Zij heeft zelf jaren gekorfbald in de 
breedtesport en is nu nog steeds op het korfbalveld te vinden als haar docht Anouk speelt. 
Erica heeft enkele jaren training gegeven. Iedereen binnen ZKV kent haar van het 
schoolkorfbal. Jarenlang is zij daar, met zus Agnes, nauw bij betrokken geweest. Moeder Rie 
is nog steeds actief met het organiseren van de kassadiensten in de Struyck en vader Kees 
heeft jaren in het Jeugdbestuur gezeten.  Agnes is nog steeds actief bij de selectie als 
verzorgster. 

Monique wordt toegesproken door Cees van de Water. Cees heeft een speciale band met 
Monique, omdat ze samen jarenlang in het eerste gespeeld hebben, samen met onder 
andere Astrid Muller, Willem van Kalsbeek en Lex Kaper. Cees haalt enkele anekdotes op uit 
die tijd. Vader Arie Goos was jarenlang de verzorger van de selectie en heeft menig ZKV-er 
weer snel op de been gebracht. Samen met moeder Gré bezocht Arie jarenlang de 
klaverjasavonden, waar Gré nog steeds de klaverjasavonden organiseert (samen met Co 
Onderwater). Verder draaide Gré  tot vorig seizoen , kassadiensten in de zaal.  

Erwin, Marco en Ivan worden toegesproken door Annemiek de Kloe. 

Zij herinnert zich van Marco, Ivan en Erwin met name de tijd in de junioren toen Leendert 
daar de coach van was. 

Erwin is jarenlang speler geweest van ZKV 1 en heeft zich daarnaast verdienstelijk gemaakt 
door jarenlang diverse jeugdploegen te trainen en te coachen. Ook heeft hij samen met 
Marco ZKV 1 getraind na het tussentijds opstappen van eerst Terence Schoolmeester en 
later nog een keer toen Rob Molanus tussentijds opstapte.  Verder is Erwin regelmatig 
behulpzaam geweest bij diverse klussen aan het clubhuis, met name als het op de 
elektrische voorzieningen aankwam.  Ook volgt hij nauwgezet  de prestaties van zijn beide 
zonen Daan en Tom en is deels ook betrokken bij het kamp door een grote vrachtwagen ter 
beschikking te stellen. 

Marco is ook speler geweest van ZKV 1 en heeft  net als Erwin jarenlang diverse 
jeugdploegen getraind en gecoacht. Het hoogtepunt daarvan was ongetwijfeld het 
kampioenschap van de C1 bij het NK voor afdelingsploegen in Nuenen, waar hij samen met 
Suzanne Saarloos coach was van de C1. Marco zit al jaren in de KTZ waar hij zich onder 
andere bezig heeft gehouden met het opzetten van de Rode Draad. Ook heeft hij nog een 
jaar of twee in de TC gezeten. Samen met Erwin heeft hij dus ook het 1e getraind na het 
stoppen van de eerder genoemde trainers. Dit jaar is Marco trainer/coach van ZKV 2, waar 
zijn dochter Sabine in speelt. De andere telg uit de familie de Vries, Carlo, is enkele jaren 
terug overgestapt naar Groen Geel, omdat hij daar zijn ambities beter waar kon maken. Dat 
die keuze terecht was blijkt wel uit het feit dat Carlo vorig jaar met de A1 van Groen Geel 
kampioen geworden is van Nederland, zowel op het veld als in de zaal en met het 



Nederlands team (onder 19) wereldkampioen is geworden. Echtgenote Inge heeft ook 
jarenlang in de selectie van ZKV gespeeld en zit al geruime tijd in het Jeugdbestuur. 

Ivan is net als Erwin en Marco jarenlang actief geweest als speler van ZKV 1.  Dat hij zijn 
strepen verdiend heeft binnen het kader van ZKV bewijst wel het feit dat hij in 2013 
benoemd is tot lid van verdienste. Eind jaren 90 was hij korte tijd samen met Richard 
Meulman verantwoordelijk voor de inkopen van de Kiep. Daarna werd hij in 2001 lid van de 
TC, waar hij niet meer uit geweest is en nu nog steeds actief is als voorzitter. Diverse 
selectieploegen van de jeugd heeft hij onder zijn hoede gehad. Momenteel is dat de B1, met 
daarin dochter Zoë, die het tot nu toe fantastisch doen. Verder is nog bekend dat Ivan een 
aantal jaar mee geweest is als kampleiding en dat hij zijn scheidsrechterdiploma heeft 
gehaald. Echtgenote Karin speelde ook lang in de selectie, zit net als Inge in het jeugdbestuur 
en zal dit jaar het wedstrijdsecretariaat bij de senioren gaan doen (wedstrijdsport).  

60 jaar: Peter de Vries 

Peter is niet aanwezig op de vergadering. Lex Kaper zal binnenkort een keer langs gaan bij 
Peter om hem te feliciteren en een bloemetje te brengen.   

80 jaar: Coba Dekker-Schagen 

Coba Dekker is niet aanwezig vandaag, gezien haar leeftijd van 91 jaar niet zo vreemd. Lex 
Kaper heeft haar namens de vereniging al een bloemetje bezorgd.  

Coba zal een getuigschrift ontvangen van het KNKV, welke binnenkort  uitgereikt zal worden 
door de voorzitter van het district Noord-West. Zij is het 2e lid binnen het KNKV dat 80 jaar 
lid is. 

 

6) Johan Bruins erelid 

Nadat de jubilarissen gehuldigd waren kwam een niet aangekondigd agendapunt aan de 
orde. Lex Kaper liep al pratend naar de tussendeuren en kondigde aan dat er nog iemand in 
het zonnetje gezet ging worden. Terwijl Lex de familieleden van Johan - vrouw Nanda en 
dochters Suzanne en Laura - binnenliet, kondigde hij aan dat hij Johan Bruins graag naar 
voren wilde laten komen. Johan was totaal verrast door dit gebeuren. Johan is bij elkaar 28 
jaar lid geweest van de TC. Daarbij is hij zoals iedereen wel weet jarenlang  
wedstrijdsecretaris bij de senioren geweest. Dit seizoen is hij daarmee gestopt, net als met 
zijn werkzaamheden binnen de TC. Lex gaf aan dat Johan in 1992 al benoemd was tot lid van 
verdienste. Johan had toen gezegd dat hij zeker actief zou blijven voor ZKV. Dat heeft hij 
dubbel en dwars waargemaakt.  Als voorzitter van de TC heeft hij 6 jaar deel uitgemaakt van 
het bestuur.  

Johan heeft ook een externe carrière gehad als trainer/coach van o.a. DKV/Victoria, OKV, 
Ados, Stormvogels en ZKC . Dat weerhield hem dus niet om daarnaast gewoon zijn 
werkzaamheden binnen ZKV te blijven uitvoeren. De laatste jaren was Johan trainer/coach 
van ZKV 3. Dit jaar is hij daarmee gestopt, maar nu is nog wel actief betrokken  bij de A2.  



Wat niet onvermeld mag blijven is dat Johan vele jaren als bondsscheidsrechter actief is voor 
ZKV en als het zo uitkomt fluit hij ook nog thuiswedstrijden van ploegen uit de breedtesport. 

Lex Kaper gaf aan dat al deze werkzaamheden voor het bestuur aanleiding waren geweest 
om Johan te benoemen tot erelid van ZKV. De vergadering reageerde daarop met een luid 
applaus. Johan kreeg door vice-voorzitter Annemiek de Kloe een gouden speld met de tekst 
ZKV opgespeld. Daarna werd Nanda getrakteerd op een mooie bos bloemen, welke zij zeker 
verdiend heeft. Zonder haar instemming kon Johan nooit zoveel voor ZKV gedaan hebben. 

Met dit erelidmaatschap treedt Johan toe tot een illuster gezelschap. ZKV kent namelijk nog 
2 ereleden en dat zijn Frieda Duursma en Klaas van Kalsbeek. 

Johan was duidelijk emotioneel  door dit hele gebeuren en kon niet veel meer uitbrengen 
dan “allemaal hartelijk bedankt” en “ook nu blijf ik actief hoor voor ZKV”.   

PAUZE 
 

7) Financiën  

Lex Kaper geeft het woord aan Nel Duursma, onze penningmeester. 

Nel geeft aan dat ze het niet alleen doet. Bij het opstellen van de jaarcijfers, de begroting en 
de balans krijgt ze hulp van Saskia van de Gulik. Frieda Duursma  helpt met de contributie 
inning. Daarnaast houdt Carla Forrer de registratie van de in- en verkopen zelf bij en Cees 
Buis houdt de administratie van de reiskosten bij en levert keurig een totaaloverzicht aan 
Nel. Daarnaast houdt de sponsorcommissie keurig bij of de sponsors wel betaald hebben en 
schrijven deze ook aan indien zij niet op tijd aan hun verplichtingen voldoen. Nel bedankt 
hen allen daarvoor. 

Resultaten 2015-2016 

Nel geeft aan dat het resultaat licht positief is: € 229. 

Nel stelt de vergadering in de gelegenheid vragen te stellen. 

Piet Duursma vraagt naar het verschil tussen de begroting en het resultaat bij de post huur 
sportvelden. Nel antwoordt dat het  resultaat voor 2015/2016 negatief beïnvloed wordt 
doordat de gemeente in dit boekjaar 1,5 jaar huur voor het veld in rekening gebracht heeft. 

Verder zijn er geen bijzonderheden te melden. 

Begroting 2016-2017 

Piet Duursma vraagt naar de lagere begroting voor de kosten clubblad. 

Nel legt uit dat het leasecontract voor de risograph in april 2016 beëindigd is. ZKV en 
speeltuinvereniging Theresia (De Struyck) hebben de risograph voor een klein bedrag 
overgenomen van de leverancier. Hierdoor zijn de kosten flink gedaald.  

Nel geeft verder aan dat bij de begroting rekening is gehouden met reserveringen voor het 
jubileum in 2018 en onderhoud. Daarnaast is bij de post onderhoud en overige 



huisvestingskosten een  flink bedrag op de begroting gezet voor de verbouwing van de 
toiletgroepen. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Dorien Doeves en Ed Staats, hebben de boeken 
gecontroleerd en vraagt aan de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

Verkiezing kascommissie 

Dorien Doeves moet vervangen worden, zij heeft 2 jaar zitting gehad in de kascommissie. 
Reserve Richard Schuszler zal haar opvolgen. Ed Staats blijft nog een jaar aan en Maarten 
Brouwer zal reserve zijn voor de kascommissie. 

Vaststelling contributie verhoging 

Voorstel (per kwartaal): 

Senioren    € 64,50 

Jonge senioren  € 56,00 

Senioren (alleen zaal)  € 31,00 (1e en 4e kwrt.) en € 68,00 (2e en 3e kwrt.) 

Algemene reserve   € 31,00 

Junioren    € 43,00 

Aspiranten   € 32,50 

Pupillen   € 28,50 

Kangoeroes   € 21,50 

Boomers   €   3,00 

Rustende leden  € 21,00 

Korfbal-Fit (kaart 10x) € 21,00 

Het contributievoorstel wordt aangenomen. 

Naar aanleiding van de behandelde financiën merkt Leendert Saarloos het volgende op: 

De volgorde is niet helemaal logisch. 

Volgend jaar graag eerst het resultaat van het afgelopen jaar bespreken, dan de 
kascommissie met verklaring omtrent het geboekte resultaat en de verkiezing van de nieuwe 
kascommissie  en als laatste  de begroting voor het komende seizoen inclusief het voorstel 
tot contributieverhoging omdat deze direct invloed heeft op de begroting. 

Goede tip, zal volgend jaar zo geagendeerd worden. 



Lex Kaper bedankt Nel voor het opstellen en toelichten van de cijfers.  

8) Verkiezingen 

Bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar: Sonja Pfaltzgraff (secretaris) en Cees van de Water (voorzitter 
Jeugdbestuur) 

Aftredend en herkiesbaar: Lex Kaper (voorzitter), Annemiek de Kloe (vice-voorzitter), Nel 
Duursma (penningmeester), Ivan Engel (voorzitter TC), Carla Forrer (voorzitter beheer 
commissie), Marian Stange (algemene zaken en voorzitter sponsor commissie) 

Ondersteunend: Frieda Duursma (ondersteunt penningmeester bij innen contributie, zit niet 
in het bestuur) 

Voorgesteld: Ruud Berkhof (secretaris), Denice van der Stelt (voorzitter Jeugdbestuur) 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden gekozen in het bestuur 

Jeugdbestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Cees van de Water (voorzitter) 

Aftredend en herkiesbaar: Kees Buis (secretaris), Inge de Vries (vice-voorzitter en 
wedstrijdsecretaris A), Karin Engel (wedstrijdsecretaris B), Saskia van der Gulik 
(wedstrijdsecretaris C), Sabina Kreuger (wedstrijdsecretaris D/E/F en algemene zaken), 
Dennis Brand (afgevaardigde KTZ) en Anne-Mirl Biesot (scheidsrechtercoördinator)  

Voorgesteld: Denice van der Stelt (voorzitter) 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden gekozen in het Jeugdbestuur 

Technische Commissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Bruins (wedstrijdsecretaris) 

Aftredend en herkiesbaar: Ivan Engel (voorzitter), Bram Borgers, Ilse Riteco en Sanne 
Mensink 

Voorgesteld: Karin Engel (wedstrijdsecretaris) 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden gekozen in de TC 

Korfbal Technische Zaken 

Aftredend en niet herkiesbaar: Thijs Saarloos 

Aftredend en herkiesbaar: Marco de Vries, Dennis Brand, Lisanne Stange 

Ondersteunend: Niels Doeves 

Voorgesteld: Dorien Doeves 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden benoemd in de KTZ 



Sponsor Commissie 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marije Kamphuis, Sandra Spoelstra, Marcel Moonen en 
Sander van der Straten 

Aftredend en herkiesbaar: Marian Stange, Kirsten Torenstra en Mariska Speekhoudt 

Voorgesteld: Jan Bloetjes en Cees van de Water 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden benoemd in de sponsor commissie 

Beheer Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: Carla Forrer (voorzitter), Roel Duursma (materiaalcommissaris) en 
Maaike Doeves (bardiensten) 

De herkiesbare kandidaten worden benoemd in de beheer commissie 

Redactie Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: Els Bakker en Marian Matthijssen  

De herkiesbare kandidaten worden benoemd in de redactie commissie 

PR en Werving 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Cindy Baransel 

Aftredend en herkiesbaar: Miranda Rozemeijer (voorzitter), Liam de Haas en Ruud Berkhof 

De herkiesbare kandidaten worden benoemd in PR en Werving 

Activiteiten Commissie 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Jori van der Peet, Romy Dasia, Eden Beugeling, Laura Walter 
en Saskia ten Wolde 

Voorgesteld: Onno Ferwerda, Erwin Schaap, Ilse Riteco, Anja Riteco, Maarten Brouwer en 
Liam de Haas 

De voorgestelde kandidaten worden benoemd in de activiteiten commissie 

JOEP 

Aftredend en niet herkiesbaar: Wouter Forrer, Emiel Stadt   

Aftredend en herkiesbaar: Dylan Vogel, Winnie Leek, Liam de Haas, Kim de Vries, Mike 
Kreuger en Nina de Groot 

Voorgesteld: Julia de Haas, Richard Brand, Sienna Nieuwenhuis, Pjotr Kim en Cas de Vries 

De herkiesbare en voorgestelde kandidaten worden benoemd in de JOEP 

Kampleiding 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marjolein de Louw en Rogier Bakker 



Aftredend en herkiesbaar: Willem Bakker, Dennis Brand, Romy Dasia, Wouter Forrer, Kevin 
Jager, Monne Jonker, Thijs Saarloos, Rianne Stadt, Laura Walter, Saskia ten Wolde, Eden 
Beugeling, Dennis Jager, Patrick Waterdrinker, Romy Horak, Joost Breetvelt en Winnie Leek 

De herkiesbare kandidaten worden benoemd in de kampleiding 

 

9) Bestuursbeleid 

Frieda Duursma maakt zich zorgen om de C1. Veel kinderen kwamen over uit de D1 en ze 
verliezen vaak met grote cijfers. Marco de Vries geeft aan dat er bewust gekozen is voor de 
Hoofdklasse. Het is wel zwaar, maar ze leren er erg veel van en gaan ook best al vooruit qua 
niveau. Denice van der Stelt, samen met Monne Jonker trainer van deze ploeg, geeft aan dat 
het vaak 10 a 15 minuten gelijk op gaat, maar dat er dan ineens heel veel misgaat. Kwestie 
van conditie en concentratie. Ze moeten gewoon wat  wennen, maar Denice heeft er alle 
vertrouwen in dat het goed komt.  

10) Wat verder ter tafel komt 

In de statuten staat vermeld dat leden die na 15 mei opzeggen alsnog het gehele jaar 
verplicht zijn contributie te betalen. Het bestuur heeft besloten dat zij dit willen wijzigen in 2 
kwartalen contributie. De reden hiervan is dat ZKV niet, zoals in het verleden, het hele jaar  
verplicht is om bondsgeld af te dragen per lid, ook als die tussentijds stopt, maar dat die 
afdracht nu per kwartaal plaatsvindt en dus tussentijds stopgezet kan worden. 2 Kwartalen is 
alleszins redelijk daar ook andere kosten gemaakt worden. Daar dit besluit in het voordeel 
van de leden is, hoeft dat niet per se onmiddellijk in de statuten te worden aangepast. 
Vandaar dat deze wijziging per bestuursbesluit tot stand is gekomen. 

11) Rondvraag 

Monique Goos betaalt principieel niet via automatische incasso, maar wil de 
penningmeester het gebruik van een postzegel besparen, door gebruik te maken van een 
email in het geval ze een achterstand heeft van betaling. 

Roel Duursma vraagt of Kim de Vries gestopt is al teambegeleider van het 1e . Lex Kaper 
antwoordt dat dit klopt, ze had er vanwege school geen tijd meer voor. Karin Engel doet dat 
nu. 

12) Sluiting 

Lex Kaper bedankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng deze avond en sluit de 
vergadering. 

 

 



  



  



Jaarverslagen commissies  
Jaarverslag KTZ  seizoen 2016/2017 

De KTZ bestond afgelopen seizoen uit de volgende personen, 
Dennis Brand  Voorzitter 
Marco de Vries  A/B 
Dorien Doeves  E/F 
Niels Doeves  D/E/F  
Lisanne Stange  Algemeen lid 
 
Aftreden en niet herkiesbaar: Dennis Brand, Marco de Vries, Dorien Doeves 
Voorgesteld: Marcel Weenink 
  
Doelstellingen/Prestaties 
De druk om talenten binnen boord te houden wordt alleen maar groter. Daarvoor was het 
van groot belang om ook dit jaar met de junioren A door te stromen naar de Hoofdklasse. 
Waar dit in de zaal mislukte haalde ze op het veld wel de titel en promotieplek binnen. De B1 
heeft zowel in de zaal als op het veld meegedaan om de landstitel. Waar in de zaal de halve 
finale het eindstation bleek was dit op het veld zelfs de finale! Een bijzonder en historische 
prestatie voor ZKV. Doelstelling voor de C1 om te handhaven bleek te hoog gegrepen. 
Komend seizoen zullen de C1 en D1 zich moeten bewijzen in de 1e klasse. Een niveau wat 
past bij een vereniging als ZKV met af en toe uitschieters richting de Hoofdklasse.  
 
Trainers 
Dit seizoen waren de teams erg sterk bezet. In totaal 26 trainers en coaches waarbij er 
lopende het seizoen wat kleine wijzigingen hebben plaats gevonden. De bijscholing van de 
trainers stond dit jaar op een laag pitje. Gelukkig is er vanuit een aantal trainers de vraag 
gekomen naar de KT3 cursus om zich als trainers verder te kunnen ontwikkelen.  
 
Voortgang KTZ 
In een tijd waar een vrijwillig kader steeds moeilijker wordt om rond te krijgen leek de KTZ 
voor het seizoen 2017-2018 weer volledig bezet te zijn. Door verschillende omstandigheden 
zal er tijdens de start van dit seizoen moeten worden gekeken naar een vervanging van de 
huidige en tijdelijk nieuwe leden. In de tussentijd zal het jeugdbestuur instappen waar nodig.  
 
Namens de KTZ 
Dennis Brand 

  



 

Jaarverslag jeugdbestuur seizoen 2016/2017     

 

Het jeugdbestuur bestond uit: 

Voorzitter tot 21 september    Cees v/d Water 

Voorzitter vanaf 21 september    Denice v/d Stelt 

Secretariaat:       Kees Buis    

Vicevoorzitter en A Secretariaat veld/zaal:  Inge de Vries 

B Secretariaat veld/zaal:      Karin Engel - Pfaltzgraff  

C Secretaris veld/zaal:     Saskia van der Gulik 

D/E/F Secretariaat veld/zaal en Kangeroes:   Sabina Kreuger 

Scheidsrechters coördinator en Algemene zaken: Anne-Mirl Biesot   

Afgevaardigde vanuit de KTZ    Dennis Brand 

 

Voorzitter Cees had aangegeven dat hij door zijn drukke werkzaamheden ging 
stoppen. Vanaf de 2de JB vergadering heeft Denice deze taak overgenomen. Anne-
Mirl is vanaf oktober in het jeugdbestuur gekomen.  

 

Het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi en het Kamp waren weer een succes.  

De Joep organiseerde weer diversen activiteiten zoals: Joep’s held op sokken spel, 
Sinterklaasfeest, Kerstgourmet, Filmnacht, Joeps Ladies Night, en de eindactiviteit. 

 

Het seizoen 2016/17 speelde ZKV in de competitie met de ploegen:  

Junioren A1 - A2 - A3 - A4, Aspiranten B1 – B2 (alleen 1ste helft veld) - C1 – C2 – C3 
– C4 en Pupillen D1 – D2 - E1 – E2 - F1. Helaas moest de F2 in de 1ste helft veld 
worden teruggetrokken maar vanaf 2de helft weer een F2 in de competitie. 

 

Resultaten over het seizoen waren: 

- 1ste helft veld. De B2 en C2 zijn kampioen geworden.  

- Zaal. De C4 is kampioen geworden. Doordat B1 2de was geworden mochten 
zij deelnemen aan de kruisfinales om het NK. Helaas werd na het winnen van 
de kruisfinale in de halve finale verloren van DOS’46. 



- 2de helft veld: De A1, B1, C2, D1, E1 en F1 zijn allemaal kampioen geworden. 
. 

 

Deelname Nederlands Kampioenschap Hoofdklasse Veld.  

Door het behalen van het kampioenschap mocht de B1 deelnemen aan het NK. De 
halve finale tegen DOS’46 werd gewonnen. Helaas werd de finale verloren tegen 
Fortuna/Delta Logistiek. Ondanks het verlies is ZKV heel trots op het team met de 
behaalde resultaten dit seizoen. Toch maar even 2de van Nederland. De spelers 
waren: Zoë Engel, Dyani Pfaltzgraff, Tamera van der Stelt, Noah Loukou, Hidde Kim, 
Sverre Zeegers, Koen Ruwaard en Tom Horak. Coaches: Ivan Engel en Erwin Horak 
en verzorgster: Karin Engel-Pfaltzgraff.  

 

Trainingen RTC en selectie district Noord-West. 

Voor trainingen en het spelen van wedstrijden waren uitgenodigd; 

> 13 jaar: Floortje Spoelstra en Noor van Duijvenbode   

> 15 jaar:  Zoë Engel en Koen Ruwaard   

> 17 jaar:  Sacha Horak  

> 19 jaar:  Nadine Loukou, Pjotr Kim, Michael Visser, Dominique van der Stelt, 
Bjarne Zeegers en Thomas Schagen.  

Sacha, Thomas en Koen kwamen in de voorselectie van Oranje. 
Thomas heeft in Oranje meegespeeld. 

Thijs Saarloos was trainer van de groep U17 

 

 

De leiders, trainers en coachen van de ploegen waren voor seizoen 2016/17:  

A1 – Thijs Saarloos en Dennis Brand, 

A2 – Romy Horak, Femke Huisman, Johan Bruins en Eden Beugeling, 

A3 / A4 – Rogier Bakker, Marcel Moonen, Robert en Sabina Kreuger, 

B1 – Ivan Engel en Erwin Horak, 

B2 – Robert Kreuger,  

C1 – Denice van der Stelt,  

C2 – Maaike Doeves, 

C3 / C4  – Saskia van der Gulik, Roy de Roeyck, Patrick Schmitz, Renate Peters en 
Diana Korver, 



D1 – Laura Walter en Richard Brand, 

D2 – Mike Kreuger en Hidde Kim, 

E1 – Pjotr Kim, Sacha Horak en Marcel Weenink   

E2 – Jesse Kim en Koen Ruwaard, 

F1 / F2 – Bram v/d Water, Bram Borgers en Niels Doeves 

 

Het jeugdbestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet.  

Namens het jeugdbestuur, Kees Buis 

 

Jaarverslag Technische Commissie 2016/2017 
 
De TC bestond uit de volgende leden: 
Ivan Engel (voorzitter), Karin Engel, Ilse Riteco, Sanne Mensink en Bram Borgers. 
Tussentijds toegetreden: Kevin Jager.  
Aan het einde uitgetreden: Bram Borgers 
 
Resultaten: 
Het afgelopen seizoen waren er op het veld vijf seniorenteams opgesteld en in de zaal zes. In 
de zaal is het 5de kampioen geworden, op het veld waren er geen kampioenen.  
 
Selectie 
De selectie heeft vele spelers zien stoppen aan het einde van het seizoen. Wij als T.C. 
hebben het afgelopen seizoen hard gewerkt om spelers te behouden, eventueel langer te 
laten spelen en andere van buiten aan te trekken. Dit om de selectie in zijn geheel 
voldoende gevuld te houden.  
 
Komen en gaan 
Ook is het voor spelers op alle niveaus (van binnen en buiten) steeds normaler om het 
gesprek aan te gaan over de eigen toekomst, eventueel, binnen onze club. Dit heeft ook veel 
tijd en aandacht gevergd van ons, in het bijzonder Ivan, om dit alles in zo goed mogelijke 
banen te leiden voor onze club en daarmee de selectie compleet te houden/krijgen.  
Ook breedtesport spelers stappen tegenwoordig vrij gemakkelijk over naar andere clubs als 
iets ze niet zint.  
Helaas ligt niet alles in onze macht, maar waar mogelijk hebben we ons best gedaan om dit 
zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Breedtesport 
Er is dit jaar hard gewerkt om leden weer te laten spelen of blijven spelen. Ook was het 
iedere week een grote puzzel om de breedtesport ploegen compleet op het veld te krijgen. 
Ilse en Sanne hebben zich met deze ploegen bezig gehouden en het leeuwendeel van dit 
werk gedaan. Het is ze goed gelukt deze ploegen te laten spelen. Maar met veel moeite, 



soms dubbel laten spelen van leden of in een andere ploeg laten spelen dan het eigen team 
om het op deze manier toch te laten slagen. 
 
Om voor het komende jaar de problemen voor te zijn is vroegtijdig met de spelende leden 
gesproken over de wensen en plannen voor het volgend seizoen. We hebben daar zo goed 
mogelijk rekening mee gehouden bij het maken van de indelingen voor 2017/2018.  
 
Afmeldingen 
Vele junioren en senioren zijn bereid geweest in te vallen of reserve te zitten bij andere 
teams. ZKV kan niet compleet uitkomen zonder de bereidheid van deze mensen. Bedankt! 
We hopen dat ook dit jaar iedereen bereid blijft zijn steentje bij te dragen.  
 
De wedstrijdsecretariaten zijn één van meest tijdrovende taken binnen een club. Karin voor 
de selectie en Ilse en Sanne voor de breedtesport hebben dit werk voornamelijk gedaan. 
Hartelijk dank hiervoor!  
 
Trainers en coaches 
Jorrith Ekelmans en Marco de Vries hebben de trainingen en coaching voor 1 en 2 voor hun 
rekening genomen. Beide heren willen we ook hier bedanken voor hun inzet. 
 
ZKV 3 is door Rogier Bakker getraind en gecoacht. Rogier hartelijk dank hiervoor, we zijn hier 
erg blij mee.  
 
ZKV 4 en 5 zijn getraind door een trainerscollectief. Allen die trainen hebben gegeven 
bedankt! 
 
Ton Raaijmakers heeft de krachtrainingen voor de selectie en juniorenselectie verzorgd. Dit 
is van grote meerwaarde gebleken voor ons en zal ook in 2017-2018 doorgaan. Ton bedankt! 
 
De TC wil hierbij de genoemde trainers en coaches nogmaals bedanken en daarnaast wil de 
TC alle niet genoemde trainers bedanken die het afgelopen seizoen hun aandeel hebben 
gehad in het verzorgen van de trainingen van onze club/senioren ploegen. 
 
Schotklokcommissie en organisatie. 
De T.C. wil een ieder betrokken bij de schotklok en de organisatie van de thuiswedstrijden 
van 1 en 2 bedanken. Ook het klokken tijdens de donderdagavond wordt door de selectie en 
ons zeer gewaardeerd. Een ieder die dat gedaan heeft ook erg bedankt! 
 
Verzorging 
Agnes Korver is ook in het seizoen 2016/2017 verzorgster geweest van de selectie en overige 
leden die haar met vragen benaderden. Wij willen Agnes bedanken voor de goede zorgen. Zij 
stopt na vele jaren als verzorgster van de selectie.  
We zijn blij in Lisanne Stange een goede vervangster gevonden te hebben. Lisanne had 
afgelopen seizoen een inloopspreekuur op donderdag voor alle leden.  De verzorging 
komend seizoen is een combinatie is van Lisanne en Karin, waarbij Karin de dinsdagavond 
aanwezig is en Lisanne de donderdag. Daarnaast gaat Karin als verzorgster mee met de 
wedstrijden van ZKV 1 



Agnes nogmaals dank voor de vele jaren dienst voor de club. We waarderen je inzet en 
zullen je missen langs de lijn.  
 
 
Tot zover het jaarverslag over het seizoen 2016-2017. 
 
De Technische Commissie 
 

Jaarverslag Activiteitencommissie 2016/ 2017 
 
In de activiteitencommissie: Maarten Brouwer, Anja Riteco, Liam de Haas, Onno Ferwerda, 
Erwin Schaap en Ilse Riteco 
Aftredend: - 
Tussentijds toegetreden: Julia de Haas,   
 
In het seizoen 2016 – 2017 heeft de activiteitencommissie verschillende dingen 
georganiseerd. Er was een Pubquiz, verschillende feesten, de nieuwjaarsborrel en een 
nieuwe activiteit: Happen en Trappen. Als afsluiting van het seizoen was er de traditionele 
en druk bezochte activiteit koppelschieten met aansluitend een barbecue, 
kampioenenhuldiging en feest. 
 
Voor aankomend seizoen zijn er weer plannen gemaakt en we hopen dat iedereen weer net 
zo enthousiast is. Op de agenda staat de Pubquiz ( 15 september ) en het eerste feest zal op 
21 oktober plaatsvinden. 
 

Jaarverslag PPC/ Redactie ZKV-ER 2016/2017 

Dit jaar werd het krantje voor het laatst gemaakt door de ouwe garde: 

Marian Matthijssen, Dick de Vries, Sonja Geerlings, Martin Pfann, Ed Staats , Ed ten Wolde en Els 
Bakker. Na de zomervakantie is alles overgenomen door Julia de Haas, Axel Ferwerda en Steven 
Blom. Zij gaan de komende tijd nog proberen de groep uit te breiden. 

Het clubblad wordt al sinds een paar jaar zo’n dikke honderd maal afgedraaid en weggebracht naar 
de ZKV-ers die het liever op papier dan digitaal krijgen.  Het thuisbezorgen gebeurt door de volgende 
vrijwilligers: Roel Duursma, Jan Doeves, Piet Duursma, Menno Jonker, Richard Schuszler, Dia Horak, 
Dick de Vries. 

De ZKV-er wordt gedraaid op de risograph, die ZKV samen met de Struyck heeft aangeschaft en 
gebruikt. Over het algemeen is de kwaliteit van het blad redelijk goed te noemen. Qua kopij kan het 
altijd beter en vooral méér… Hopelijk gaat de nieuwe redactie hier enthousiast mee aan de slag. 

Hoewel er op de site van ZKV veel informatie te lezen is, blijken toch veel mensen te hechten aan een 
tastbaar, makkelijk even te pakken, papieren krantje. Hopelijk kan ZKV hen die service blijven 
verlenen. 

De ouwe garde wenst de nieuwe heel veel plezier en succes met het samenstellen van ons clubblad! 

Els Bakker 



 

Jaarverslag Communicatie 2016/ 2017 

 

De communicatie commissie bestaat nu voor het tweede jaar. De commissie bestaat uit 3 leden; 
deze hebben 1x vergaderd en houden verder intensief contact via mail en whats app. Zo kan meer 
adequaat ingespeeld worden op actuele situaties. 
1 lid van de commissie is tevens secretaris van het bestuur. Zo wordt contact onderhouden met de 
ontwikkelingen in de club. De commissie zelf is niet uitgenodigd geweest voor een 
bestuursvergadering.  
 
Zeer regelmatig hebben er artikelen in diverse kranten gestaan (zondagskrant, Zaankanter, NHD). 
Daarnaast is er gebruik gemaakt van de volgende media; Facebook, Nu.nl, twitter en de website. 
 
In het begin van het seizoen is een nieuw protocol geschreven over de werkwijze en route van 
publiciteit rondom ZKV. Voor een aantal leden is nu duidelijker hoe situaties aangeleverd moeten 
worden, maar nog niet iedereen is hiervan op de hoogte. Herhaling in het clubblad lijkt zinvol. 
Tevens is het aantal beheerders van Facebook teruggebracht tot 3. Hierdoor is meer zicht op wat er 
geplaatst gaat worden namens de club. 
 
De commissie PR heeft geconstateerd dat het maken van de teamfoto’s ten behoeve van de website 
en krantenartikelen het afgelopen seizoen niet volledig heeft plaatsgevonden. Derhalve heeft de 
commissie besloten de organisatie hiervan in eigen hand te nemen.  
 
 

Jaarverslag bestuur seizoen 2016/2017 

Het bestuur van ZKV bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: 

 Voorzitter    Lex Kaper 

 Vice-voorzitter   Annemiek de Kloe 

 Penningmeester   Nel Duursma 

 Secretaris    Ruud Berkhof 

 Voorzitter TC    Ivan Engel 

 Voorzitter Beheerscommissie Carla Forrer 

 Voorzitter Jeugdbestuur  Denice van der Stelt 

 Voorzitter Sponsorcommissie Marian Stange 

 en Algemene Zaken 

 

Beleid 

Het beleid van ZKV is er op gericht om ieder lid op zijn/haar niveau korfbal aan te bieden en 
om daar zoveel mogelijk plezier aan te laten beleven. Afgelopen jaren is er met name ook 



gekeken om naast de aandacht voor de teams in de wedstrijdsport, die ogenschijnlijk vaak in 
de picture staan, ook voldoende aandacht te geven aan diegenen die in de breedtesport 
spelen. Soms is het dan teleurstellend om te constateren dat leden voor ons gevoel erg 
gemakkelijk bedanken. Het lijkt een trend te zijn dat er om het minste geringste bedankt 
wordt. Niet in een team met mijn vrienden of vriendinnen? Nou dan bedank ik toch! Als 
(jeugd)bestuur betreuren we dit ten zeerste en proberen door gesprekken mensen op 
andere gedachten te brengen. Helaas heeft dit zelden effect. 

ZKV is een financieel gezonde vereniging. Uit de jaarcijfers blijkt dat we er financieel goed 
voor staan, ondanks de vele uitgaven afgelopen seizoen, met name voor de nieuwe 
toiletgroepen, maar daar stonden ook voldoende reserveringen tegenover. 

Komend jaar zal een bijzonder jaar worden. 

10 November 2018  bestaat ZKV 100 jaar. In dat kader zullen er vanaf 10 november 2017 
veel activiteiten plaatsvinden in het kader van dat 100-jarig jubileum. Dat vergt veel 
voorbereidingen, waarmee een speciaal ingerichte werkgroep zich al geruime tijd mee bezig 
houdt.   

Accommodatie 

Het afgelopen jaar is er vrij veel energie gaan zitten in allerlei zaken aangaande onze veld 
accommodatie. Tijdens het zaalseizoen is er gestart met het geheel opknappen van de 
toiletgroepen. De hele boel werd gesloopt en daarna werd er een geheel nieuw sanitair 
geplaatst. Veel werk is hierbij verricht door Roel Duursma, Piet Duursma, Dick de Vries, Jan 
Doeves, Maarten Forrer, Martin Spoelstra, Erwin Horak en Ivan Engel, die de coördinatie van 
het geheel op zich nam. Bij de in gebruikname zijn zij al uitgebreid in het zonnetje gezet. 
Daarnaast heeft voorzitter Lex Kaper veelvuldig contact gehad met diverse personen van de 
gemeente inzake onder anderen de renovatie van de kunstgrasvelden en het opknappen van 
de kleedkamers 5 en 6 van het gebouw waar ook ZTS (tegenwoordig RWZ) gebruik van 
maakt. 

De kunstgrasvelden zijn inmiddels in gebruik genomen, waarmee we voldoen aan de nieuwe 
eisen van het KNKV. De renovatie van kleedkamers 5 en 6 staat binnenkort op de planning 
bij de gemeente. Dit zal geheel door de gemeente uitgevoerd worden. 

Naast deze positieve ontwikkelingen zal er in oktober overleg zijn met de gemeente in 
verband met nieuwe ontwikkelingen rondom de sportparken Oostzijdersveld en 
Hoornseveld. Als daar nieuwe zaken over te melden zijn, dan zullen wij jullie hierover 
informeren.   

 

Redactie 

Aan het eind van het afgelopen seizoen hebben we tijdens de laatste PPC avond informeel 
afscheid genomen van een unieke lichting ZKV-ers die jarenlang verantwoordelijk zijn 
geweest voor het maken van de ZKV-er. Het digitale tijdperk drong zich steeds meer aan hun 
op en daar er een aantal enthousiaste jonge ZKV-ers opstonden die zich wel met het 



samenstellen van het digitale krantje wilden gaan bezighouden werd dit dankbaar 
aangegrepen om er toch maar eens een punt achter te zetten. Met name Els Bakker heeft 
zich een 4-tal decennia beziggehouden met het maken van het krant en wie kent niet het 
roemruchte voorwoord van Els, welke elke week als eerste gelezen werd. Naast Els, werd er 
deze avond afscheid genomen van Marian Matthijssen, Ed Staats, Dick de Vries en Martin 
Pfann. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het stokje overgedragen aan 
Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom, waarbij hun veel plezier toegewenst werd bij 
het maken van de ZKV-er.   

Sportief 

De selectie ging afgelopen seizoen aan de slag met een nieuw trainers duo, te weten Jorrith 
Ekelmans (ZKV 1) en Marco de Vries (ZKV 2).  Beide ploegen hebben zich gehandhaafd in de 
overgangsklasse en reserve overgangsklasse en beide trainers zullen ook komend seizoen 
aan het roer staan bij deze teams. Aan het eind van het seizoen bleek wel dat er een ware 
exodus plaats ging vinden bij ZKV 1. Maar liefst 5 van de 8 selectieleden besloten om 
uiteenlopende redenen te stoppen of een stapje terug te doen. Gelukkig staat er een sterke 
lichting junioren te trappelen om hun plekken in te nemen, maar het zal nog een hele klus 
worden om zich dit jaar te handhaven. 

Bij de jeugd waren de resultaten prima afgelopen jaar, met als een van de hoogtepunten de 
finale die de B1 mocht spelen om het kampioenschap van Nederland tegen Fortuna. Deze 
ploeg bleek helaas iets te sterk in de finale, maar we zijn uitermate trots op deze ploeg, 
welke ook in de zaal bij de beste 4 van Nederland behoorde. Trots zijn we ook op de A1, dat 
op het veld afrekende met “eeuwige” concurrent De Meeuwen, en er in de overgangsklasse 
met de titel vandoor ging. Dit jaar zal een deels nieuwe A1 een zware klus krijgen in de 
Hoofdklasse, maar een mooie uitdaging is het zeker. 

Ook diverse andere jeugdploegen deden van zich spreken. 

 

Samenwerking met RABO-bank 

ZKV is samen met vier andere verenigingen op het gebied van sport en cultuur, voor de duur 
van 2 jaar gekozen als sociaal partner van Rabobank en NOC*NSF. 

Om voor zo’n partnership in aanmerking te komen heeft ZKV afgelopen juli, net als vele 
andere verenigingen in de Zaanstreek, een voorstel ingediend hoe zij hier vorm aan willen 
geven. Aangezien slechts vijf verenigingen in de gehele Zaanstreek hiervoor in aanmerkingen 
komen, zijn we heel blij dat we hiervoor zijn uitgekozen. 

De Rabobank heeft een nieuwe sponsorstrategie, waarbij de bank samen met NOC*NSF 
focust op het opbouwen van partnerships tussen de lokale Rabobanken en de plaatselijke 
verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Zij willen verenigingen helpen nog meer 
een ‘Open Club’ te worden. Zo willen zij verenigingen helpen bij het aanboren van nieuwe 
inkomstenbronnen, ledenwerving en het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Dat maakt een 
club meer toekomstbestendig en zelfredzaam. 



Binnen deze samenwerking gaat ZKV zich richten op het verbeteren van communicatie met 
bestaande en nieuwe doelgroepen en het ontwikkelen van aanvullende activiteiten om en 
rond onze accommodatie. Het 100-jarig bestaan van ZKV in 2018 vormt een prachtig kader 
om dit samen met Rabobank en NOC*NSF vorm te geven. 

Overlijden 

Afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van twee oud-ZKV-ers, te weten Ans 
Goezinne – van Drongelen en Andries de Groot. Daarnaast zijn er twee bij vele ZKV-ers 
bekende oud ZKV trainers overleden en dat zijn Tiny Taams en Fred Noom. 

 

Jaarverslag van de Sponsorcommissie 2016/2017 

Opgesteld door Marian Stange. 

De sponsorcommissie bestond uit de volgende leden:  Mariska  Speekhoudt,  Kirsten 
Torenstra,  Jan Bloetjes, Cees van de Water en Marian Stange (voorzitter).  

De sponsorcommissie is regelmatig bij elkaar geweest. 

 

Hoofdsponsor Rabobank  

Het contract met onze hoofdsponsor De Rabobank is in 2014 verlengd en loopt tot 31 juni 
2017. Het contract is tijdelijk verlengd. 

Rabo is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe visie met betrekking tot hun 
sponsorbeleid. Wij zijn eind juli 2017 uitgenodigd om op de hoogte te worden gesteld van 
hun nieuwe beleid. 

   

Bordsponsors.  

Er waren dit jaar 18  betalende bordsponsors. Dat waren de Rabobank, Martech 
Installatietechniek, Vonk Sports, Biltz, Solar Zaanstad,  Security 2000, Kooyman BV, Castell 
Bites & Steaks,  Frankfort HRM,  Future Design, Huitema Tegels, Klijn & van Kampen, M&O 
Techniek, fa Wals installatiebedrijf , ZA de Jager, Geo Maatwerk kinderdagverblijf  ’ Het 
Hummeltje’, de Fietsmaster en Automobielbedrijf Westerspoor BV. 

 

Daarnaast staan er 2 borden, die eigendom zijn van ZKV, waaronder het Kangoeroe-bord, 
het bord van de Vriendenloterij. 

De borden van Frankfort HRM (aflopend contract) en Oesterbaai (overgenomen door ander 
bedrijf) zijn verwijderd en worden hergebruikt als de staat van het bord als goed wordt 
beoordeeld. 

 



Adverteerders 

De  pagina’s gevuld met adverteerders in ons clubblad waren: Club 75, Pfann, Post 
Staalbouw, Sterk fysiotherapie, Muziekspeciaalzaak Karten,  Rabobank, Vonk Sports, 
Automobielbedrijf Westerspoor BV ,  Fred Kerkvliet. 

Het feit dat het krantje digitaal verschijnt heeft geen invloed op de deelname.  

Muziekspeciaalzaak Karten is gestopt en de advertentie zal  door Simon Karten vervangen 
worden. (Pianostemmer) 
 

Shirtsponsors 

Er waren maar liefst 5 shirtsponsors: 

Shirtsponsor ZKV 1 en ZKV 2: de Rabobank.  

Shirtsponsor A1: Vonk Sports 

Shirtsponsor A2: Automobielbedrijf Westerspoor BV 

Shirtsponsor B1: Simpel 

Shirtsponsor C1: Exceldent 

 

 Balsponsors zaal 

Het aantal balsponsors is constant gebleven, dat betekent dat er voor elke thuiswedstrijd 
van het eerste in de zaal een balsponsor is gevonden. 

Vaste balsponsors:  oud lid Ilja Kraaier  ( Bedrijf: Ik schrijf wel.nl ), Club 75 en De Struyck.  

Andere balsponsors waren: Peter van Pelt, Hoveniersbedrijf  Mars, Exceldent (Arif Ilgun) en 
Waterbranding (Cees van de Water). 
 

Programmaboekje ZKV  
Er waren nog voldoende programmaboekjes in voorraad. De sponsorruimte is afgelopen jaar 
benut door buro-075 van Marcel Weenink,  M&O Techniek en Martech Installatiebedrijf. 

 

Banners op de website 

Naast de drie shirtsponsors hebben we nu 4 bedrijven een banner op onze website  Security 
2000,  Ray Heistek  “De keuken in”,  Kooi Security en SAB. 

 

Actie DEEN 



Wij waren één van de vijf verenigingen, die mee mocht doen aan de muntjesactie van 
Supermarktketen Deen. Een aantal jeugdleden van ZKV heeft onze club in de winkel 
gepromoot en op  diverse tijden  klanten gestimuleerd om hun muntjes in de buis van ZKV te 
stoppen! TOP! Opbrengst € 887,00. 

 

Actie verhuur veldjes tijdens schoolkorfbaltoernooi 

Tijdens het RABO-schoolkorfbaltoernooi  zijn 3 veldjes  verhuurd. 

De sponsors waren  Krijt Moester, Waterbranding en  Vonk Sports  

De nieuwe folders gedrukt/gesponsord door buro-075 van Marcel Weenink. 

 

Actie vriendenloterij succesvol 

Dit seizoen (1-7-2016 t/m 1-7-2017) is het ontvangen bedrag iets teruggelopen, maar toch 
nog goed voor  € 3801.   

 

Actie Oranjefonds NL doet 

Er was dit jaar voor de 3e maal een fondsbedrag aangevraagd door de sponsorcommissie bij 
NL doet van het Oranje Fonds. Ook dit jaar werd de aanvraag gehonoreerd en  leverde een  
bedrag van  € 350,00 op.  Een groep vrijwilligers heeft  hiervoor  hun handen uit de mouwen 
gestoken en  allerhande klussen gedaan. Als beloning stond aan het eind van de ochtend  
wederom een heerlijke lunch klaar. 

 

Contact met sponsoren 

We streven ernaar twee keer per jaar een digitale nieuwsbrief naar alle sponsors te 
versturen, tevens wordt er  individueel contact onderhouden met bestaande sponsors. 
Iedere structurele sponsor ontvangt elk jaar twee passe-partouts voor de zaalwedstrijden.  

 

Sponsors uitgenodigd op onze accommodatie 
Een kleine groep sponsors was aanwezig op onze prachtige accommodatie om hun nieuwe 
reclamebord te bewonderen en kennis te maken met onze club. 

( Solar Zaanstad, Rik Koedam met vrouw en kind, Castell Bites & Steacks, Ozgur Kûk, Mascha 
van Amesfoort en hun dochter) Daarnaast waren er trouwe zkv-sponsors aanwezig, onder 
andere Martin Spoelstra van Installatietechniek Martech. 

 



Doeken in de Struyck 
De doeken met de logos van onze sponsoren zijn alle thuiswedstrijden van ZKV 1 en 

ZKV 2 te zien geweest. 

 

Sponsoring in natura ZKV jeugdkamp 
Dekker Autogroep ( busje Kamp ZKV) 
Buko (vrachtwagen Kamp) 

 

Sponsoring NK Veld ZKV B1 (halve finale/finale) 

De bussen zijn gesponsord door KL Infra Engineering BV en door a-HAK. 

“De keuken in” Ray Heistek en het Zaans Hoekje hebben bij terugkomst een deel van 

de catering verzorgd!   

                       

Namen  sponsors seizoen 2016-2017 

Rabobank 

Automobielbedrijf Westerspoor BV 

Vonk Sports 

Biltz 

Fietsmaster    

Security 2000  

Kooyman BV 

Castell Bites & Steacks 

Wals Installatiebedrijf 

Frankfort HRM   

Future Design 

Huitema Tegels 

Klijn & van Kampen 

M&O Techniek 

ZA de Jager 

“De keuken in” Ray Heistek 

Kooi Security 

“Ik schrijf wel” Ilja Kraaier 

Balloon Zone 

Fred Kerkvliet 

Zaans Hoekje  

Lenteweelde 

De Struyck 

Club 75   

Pfann 

Post Staalbouw 

Sterk fysiotherapie 

Muziekspeciaalzaak Karten 
Buro-075 Marcel Weenink.  
SAB 

Krijt Moester 
Le Cockelon 



Geo Maatwerk 
Martech Installatietechniek 
Dekker Autogroep 

Buko 

Simpel 

KL Infra Engineering BV   

Solar Zaanstad 

Mars Hoveniers 

Exceldent 
a-HAK 

                       

 

 

Beheerscommissie 2016-2017 

In de wintermaanden is er in de kiep hard gewerkt. De toiletten zijn helemaal vernieuwd! 

Hebben we aan het eind van het seizoen een nieuw koelmeubel aangeschaft. 

Onder tussen wordt/is het veld voorzien van een nieuwe toplaag. 

Gelukkig konden we weer rekenen op onze schoonmaak ploeg die onze kiep toch elke keer 
weer op de dinsdag heerlijk schoon en fris maken. Ik wil dan ook Peter de Vries, Ed Staats, 
Piet Duursma, Dick de Vries, Roel Duursma en Fred Goosens ontzettend bedanken voor hun 
inzet.  

Met de hulp van hulpvaardige ouders van jeugdleden, zijn de trainingsavonden voorzien van 
een bardienst zodat de kindertjes weer kunnen rekenen op een glaasje limonade. Sabina 
Kreuger heeft het op zich genomen om dit elke week rond te krijgen. Het donderdagavond 
team, Miranda Grootes, en Roel Duursma hebben het weer mogelijk gemaakt dat de 
senioren weer lekker onderuit gezakt konden genieten van hun “limonade”.  

Jos, Maarten, Sylvia, Marian en Carla hebben zich weer met enthousiasme ingezet bij ZKV 1 
en 2. 

Maaike Doeves  heeft de indeling voor bardiensten voor het veld en de zaal competitie 
seizoen ingedeeld. Een hele klus, super!  

Richard Schuszler zorgt ervoor dat de biertap schoongehouden wordt, en dat ons vuilnis 
regelmatig opgehaald wordt. 

Joost Breetvelt zorgt tegenwoordig dat al het glaswerk in de glasbak terecht komt! 

Wil ik wel iedereen er nog even aan herinneren dat de Kiep, het materiaal etc. etc. van ons 
allemaal is en dat ieder dus zijn eigen verantwoording neemt zoals we er mee om moeten 
gaan!  

Ik wil iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegeholpen hartelijk bedanken en 
hoop ook het volgende seizoen weer op ieders steun te kunnen rekenen. 

Carla Forrer 



Uitnodiging algemene ledenvergadering  
 

Bij dezen willen wij alle leden en ouders van jeugdleden 
uitnodigen om onze algemene ledenvergadering bij te 
wonen. 

 

Datum:  2 OKTOBER 

Plaats:  De KIEP 

Aanvang:  20:00 uur 

 

Kan je niet deze avond, laat dit dan even weten aan onze 
secretaris, Ruud Berkhof, via een mail aan 

zkv.zaandam@knkv.net 

Het Bestuur 

  



Agenda ALV 2017 
 

Jaarlijkse ledenvergadering ZKV 

2 oktober  

Aanvang: 20:00 uur in de KIEP 

 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
3. Vaststelling notulen ledenvergadering 3 oktober 2016 
4. Jaarverslagen 

 Bestuur 
 Jeugdbestuur 
 Technische Commissie 
 Korfbal Technische Zaken 
 Beheerscommissie 
 Sponsorcommissie 
 Activiteitencommissie 
 Redactiecommissie 
 PR en Werving 

5. Financieën 
 Financieel resultaat seizoen 2016/2017 
 Verslag kascommissie 
 Verkiezing kascommissie 
 Vaststelling begroting 2017/2018 

   Contributievoorstel  
6. Huldigen jubilarissen 
7. Verkiezing 

 Bestuur 
Aftredend en herkiesbaar: 
Lex Kaper (voorzitter), Annemiek de Kloe (vice-voorzitter), Nel 
Duursma (Penningmeester), Ruud Berkhof (secretaris), Denice van 
der Stelt (Voorzitter Jeugdbestuur), Ivan Engel (Voorzitter 



Technische Commissie), Carla Forrer (voorzitter 
Beheerscommissie) en Marian Stange (Voorzitter 
Sponsorcommissie en Algemene Zaken) 
 

 Jeugdbestuur 
Aftredend en herkiesbaar: 
Denice van der Stelt (Voorzitter), Kees Buis (Secretaris), Karin Engel 
(Wedstrijdsecretaris B en C), Saskia van der Gulik 
(Wedstrijdsecretaris D en E), Sabina Kreuger (Wedstrijdsecretaris F 
en algemene zaken) en Anne-mirl Biesot (Scheidsrechter 
coördinator Jeugd) 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Inge de Vries (vice-voorzitter en wedstrijdsecretaris A) en Dennis 
Brand (afgevaardigde KTZ) 
 

 Technische Commissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Ivan Engel (Voorzitter), Sanne Mensink, Ilse Riteco en Karin Engel 
(wedstrijdsecretaris) 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Bram Borgers 
Voorgesteld: 
Kevin Jager 
 

 Korfbal Technische Zaken 
Aftredend en herkiesbaar: 
Lisanne Stange (Algemeen lid), Niels Doeves (D/E/F) 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Dennis Brand (Voorzitter), Marco de Vries (A/B) en Dorien Doeves 
(E/F) 
Voorgesteld: 
Marcel Weenink 
Nieuw: 
? 
 



 Sponsorcommissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Marian Stange (Voorzitter), Mariska Speekhoudt, Jan Bloetjes en 
Cees van de Water 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Kirsten Torenstra 
 
Nieuw: 
? 
 

 Beheerscommissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Carla Forrer (Voorzitter), Roel Duursma (technische zaken), Maaike 
Doeves (bardiensten) 
 

 Redactiecommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Els Bakker en Marian Matthijssen 
Voorgesteld: 
Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom 
Nieuw: 
? 
 

 PR 
Aftredend en herkiesbaar: 
Miranda Rozemeijer, Liam de Haas en Ruud Berkhof 
 

 Activiteitencomissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Onno Ferwerda, Erwin Schaap, Ilse Riteco, Anja Riteco, Maarten 
Brouwer en Liam de Haas 
Tussentijds toegetreden: 
Julia de Haas 
 
 



 JOEP 
Aftredend en herkiesbaar: 
Dylan Vogel, Liam de Haas, Kim de Vries, Mike Kreuger, Julia de 
Haas, Richard Brand, Pjotr Kim en Cas de Vries 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Winnie Leek, Nina de Groot en Sienna Nieuwenhuis 
Voorgesteld: 
Sanne de Vries en Jenske Eikema 
 

 Kampleiding 
Aftredend en herkiesbaar: 
Willem Bakker, Dennis Brand, Romy Dasia, Wouter Forrer,  Laura 
Walter, Saskia ten Wolde, Winnie Leek, Dennis Jager, Patrick 
Waterdrinker en Joost Breetvelt. 
Tussentijds afgetreden: 
Thijs Saarloos en Romy Horak 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Rogier Bakker, Kevin Jager, Eden Beugeling, Rianne Stadt en 
Monne Jonker 
Tussentijds toegetreden: 
Richard Brand en Sabine de Vries 
Nieuw: 
? 
 

8. Bestuursbeleid 
9. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag 
11.  Sluiting vergadering 

 
 

  



Els weet het wels 
 

Lieve Els weet het wels. 

Ik ben laatst door een oplettende clubgenoot geattendeerd op het feit dat ik op een poster 
sta bij een andere club…  Mijn vragen aan jou zijn: Kan jij achterhalen waar en wanneer dit 
was? En kan jij voor mij aan die poster komen? Alvast bedankt! Lieve groetjes van Mex 
Bakker, D1 

 P.s. Mijn moeder vraagt zich af of ze zomaar mijn foto mogen gebruiken om hun club te 
promoten. 

 

Lieve Mex. 

Wat een eer! Helemaal leuk dat je op een poster staat om het korfbal te promoten. Ik snap 
dat wel: Je zoekt een plaatje van een prachtige sporter en je stuit op jou… Bingo! Als ik de 

posterontwerper was zou ik het ook wel weten. Ze mogen vast en zeker je foto gebruiken en 
ik weet zeker dat ze er nog leden mee winnen ook. (Wat zal het dan tegenvallen dat jij niet 

op die club te vinden bent!) 

Wat betreft de speurtocht naar hoe, wanneer en wat moet ik je teleurstellen: Els weet het 

niet. Maar binnen onze vereniging lopen zat mensen rond die veel bij andere clubs komen 
en die wellicht willen helpen zoeken naar een exemplaar van de poster. 

Hee Mex… eigenlijk ben je dus gewoon een beetje beroemd! 

Liefs van Els weet het wels 

 
Zit je ook met dringende kwesties of problemen? Altijd al een vraag gehad maar nooit het 
antwoord kunnen vinden? Mail dan naar elsbakker1955@hotmail.com onder vermelding: Els 
weet het wels. 

  



  



  



 

 

 

  

 

 

 

 

HIEP HIEP GLORIA!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 september Mariah Happe 

20 september Dilara Ulucan 

26 september Krijn Abbring 

28 september Nio Hoogerwerf 

28 september Naila Plet 

30 september Georgina Blankendaal 

30 september Hugo Abbring 

30 september Dennis Jager 

1 oktober Pjotr Kim 

1 oktober Qsendro Luxemburg 

2 oktober Beau Jansen 

3 oktober Jamy Esveld 

Voor als je even niet meer weet bij wie je moet 
afberichten: 

 
A  Anne-Mirl Biesot 06-37292161 
B  Sabina Kreuger  06-80157200 
C  Saskia van der Gulik 06-46189360 
D  Saskia van der Gulik 06-46189360 
E  Sabina Kreuger  06-80157200 
F  Sabina Kreuger  06-80157200 
Kangoeroes Sabina Kreuger  06-80157200 



Hallo allemaal, 
 
Het seizoen is begonnen en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. De één gewonnen en de 
ander verloren. Als ik rondloop op de trainingsvelden zijn deze druk bezet. Dat brengt veel 
gezelligheid met zich mee. Een begin van een nieuw seizoen zorgt ook voor veel geregel en 
vergaderingen.  
 
Gelukkig zijn we inmiddels rond met het verdelen van alle teams en het toebedelen van 
trainers en coaches voor alle teams. 
 
Zo zorgt een nieuw seizoen altijd voor uitdagingen. Ook dit jaar ga ik de uitdaging weer aan 
met iedereen om er een sportief en gezellig seizoen van te maken. 
 
Bij de F-jes is er een ware explosie ontstaan. Afgelopen donderdag avond telde ik maar liefst 
14 puppies. Gelukkig hebben we hier ook weer een paar enthousiaste jeugdleden voor 
gevonden om deze puppies te trainen.  
 
Nog leuker is de groei bij de welpen. Hier zag ik maar liefst 8 welpjes rondhuppelen. 
Ook de E en de D-tjes hebben nieuw aanwinst.  
Maar al deze zaken kunnen niet geregeld worden zonder alle vrijwilligers. 
Voor iedereen heel veel succes dit seizoen. En nu al bedankt voor jullie inzet!! 
 
Verder wens ik alle nieuwe leden een warm welkom bij de korfbalvereniging ZKV. 
 
Denice vd Stelt 
 

 
 

 

 

 

 

 



  



 


