
1 
 

DE ZKV’ER 
Clubblad van korfbalvereniging ZKV 

 

  



2 
 

  



3 
 

Colofon Jaargang 87 nr 3 

 
Secretariaat: 
Ruud Berkhof 
Spaarndamstr. 6 
1507 KB Zaandam 
0628939143 
Email: zkv.zaandam@knkv.net 
 
Penningmeester: 
Nel Duursma 
Tel: 0756220013 
NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV 
penningmeester@zkvzaandam.nl 
 
Voorzitter: 
Lex Kaper 0623286729 
 
Voorzitter jeugdbestuur: 
Denice van der Stelt 0631934538 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Sen: Karin Engel 0646206248 
A: Anne-Mirl Biesot 0637292161 
B: Sabina Kreuger 0680157200 
C: Saskia vd Gulik 0646189360 
D: Saskia vd Gulik 0646189360 
E, F: Sabina Kreuger 0680157200 
Kangoeroes: Sabina Kreuger 0680157200 
 
Vertrouwenspersoon: 
Els Bakker 
075-6351078/0636506921 
 
Club 75: 
G. Stange-Huitema 075-6177941 
NL41 INGB 0000163988 
 
Communicatie: 
Miranda Rozemeijer 
Mrozemeijer@gmail.com 
0613078931 
 
De Kiep: 075-6176521 
De Struyck: 075-6164465 
Op beide locaties AED aanwezig 
 
Contact scheidsrechters breedtesport 
Jeugd: Anne-Mirl Biesot 
0637292161/075-6150911 
Sen: Ruud Berkhof 0628939143 
 
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 
04 oktober 2017 

Voorwoord 
Op maandagavond om acht uur loop ik de 
Kiep binnen. Ik ga zitten op één van de 
klaargezette stoelen in het publiek en wacht 
geduldig. Vanavond is het zover, de algemene 
ledenvergadering. Hoe staat het ervoor met 
onze club? En hoe gaan we ervoor zorgen dat 
we er volgend jaar nog beter voor staan? Dit 
zijn de vragen waarop wij als leden antwoord 
willen.  

En daar zijn ze dan, het bestuur, met z’n 
zevenen nemen plaats achter een lange tafel. 
Lex opent de vergadering en loopt één voor 
één de punten van de agenda door. 
Gedurende de vergadering neemt ons 
vertrouwen in het bestuur toe. Zoveel zelfs 
dat we ons realiseren dat, daar, achter de 
lange tafel, de echte topsporters van de club 
zitten. Dit is het team dat ZKV naar de 
overwinning brengt. 

Carla de beheerste allrounder die ervoor zorgt 
dat alles geregeld is. Nel gooit geplaatst de 
cijfers van dit jaar op de juiste plek in de 
balans. Ruud de rebounder, ondersteund het 
team en vangt verschillende taken op. Lex de 
aanvoerder, de kapitein, staat aan het roer en 
begeleid de rest naar de overwinning. Zoals 
we weten staat achter elke sterke leider een 
nog sterkere vrouw. Bij ons is dat Annemiek. 
Daarnaast hebben we Ivan de korfbal 
technische specialist, hij snapt het spelletje en 
zet dan ook iedereen op de juiste plek neer. 
Ten slotte is er nog Denice, duidelijk het 
jongste bestuurslid, die voor de jeugdige 
aanstroom. 

Met dit topteam gaan wij als ZKV het 
honderdste jaar in en weet ik zeker dat we de 
150 jaar ook wel halen! 

Groet,  

De redactie.  

PS. Het volgende krantje zal verschijnen op 
maandag 23 oktober. 
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K A P E R I O L E N 
De algemene ledenvergadering werd afgelopen maandag goed bezocht. U heeft in de vorige ZKV-er 
kennis kunnen nemen van de jaarverslagen van de diverse commissies. Er werd nog even stilgestaan 
bij het werk dat is verricht aan onze accommodatie: de nieuwe toiletgroepen in De Kiep, de 
vernieuwde toplaag van ons kunstgrasveld en de renovatie van de kleedkameraccommodatie die wij 
delen met onze buren van Rood Wit. Ondanks de aanzienlijke uitgaven ten behoeve van de nieuwe 
toiletgroepen, kon de penningmeester toch een positief resultaat op de jaarrekening presenteren. 
Dit ook dankzij de subsidie die wij afgelopen jaar ontvingen van het Honig-Laan fonds.  

De omzet van De Kiep over het afgelopen jaar is lager dan gebruikelijk. Wij zouden graag zien dat er 
weer bardienst aanwezig is tijdens trainingsavonden. Dan wordt er wellicht weer meer omgezet. 
Blijkbaar is er ook behoefte aan betere instructies van de mensen achter de bar, wat betreft het 
gebruik van de pinautomaat en het bereiden van meer dan een tosti. Daarnaast moeten we, net als 
in De Struyck, bijhouden op een lijstje welke consumpties (zoals voor scheidsrechters en 
beoordelaars) niet worden afgerekend. Het contributievoorstel van de penningmeester betrof 
ditmaal een contributie verlaging, namelijk voor de Kangoeroes (welpen); ten opzichte van onze 
buurverenigingen zitten we met deze contributie aan de hoge kant en willen wij natuurlijk graag de 
drempel om lid te worden zo laag mogelijk houden. De ledenvergadering ging akkoord met dit 
voorstel. Voorafgaand aan de vergadering bezochten Ruud Berkhof, Marian Stange en 
ondergetekende Dennis Brand thuis op. Na jarenlang de spin in het web te zijn geweest van de 
korfbal technische zaken voor de jeugd, had Dennis aangegeven met het voorzitterschap van de KTZ 
te stoppen. Vanwege een knieblessure moest Dennis zijn sportieve ambities, ondanks zijn talent, als 
jonge senior op een lager pitje zetten. Hij besloot zich daarom geheel te richten op trainen, coachen 
en kaderwerk voor ZKV. Het zoeken van trainers en coaches, het voorbereiden van opstellingen en 
trainingsschema, besprekingen met De Struyck en het Zuiderzee college en overleg met de bond. Om 
maar een aantal zaken te noemen. Leuk om te zien dat zijn pupillen inmiddels zijn doorgedrongen tot 
het eerste. Dennis was al aktief voor ons Regionaal Trainings Centrum, maar zal de komende tijd zijn 
peilen vooral daarop richten. Gezien zijn grote inzet de afgelopen jaren voor ZKV, heeft het bestuur 
besloten om Dennis voor te dragen als Lid van Verdienste. De vergadering ging hier met applaus mee 
akkoord. 

Tijdens de vergadering werd Suzanne Saarloos gehuldigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van 
ZKV. Joke Stuurman – Huitema, Emiel Kaper en Lex Kaper zijn 40 jaar lid. Joke, moeder van Emiel en 
Lex, memoreerde nog even aan haar sportieve jaren bij KZ, waar zij jarenlang in het eerste speelde, 
en meestal won van ZKV. En dat terwijl de meeste telgen van familie Huitema lid waren van ZKV. 
Daarentegen kwam Lex uit voor ZKV terwijl zijn vader de voorzitter was van KZ. In die jaren won ZKV 
meestal van KZ. Gerrit Wiepjes, Andre Albers, Els Bakker en Hans Sijbrandi zijn 50 jaar lid van ZKV. 
Gerrit en Andre waren verhinderd, maar Hans en Els waren van de partij. Hans ontving bloemen, 
speldje en diploma voor zijn trouwe lidmaatschap van ZKV. Els ging met beide fietstassen gevuld met 
bloemen naar huis. Els is jarenlang aktief geweest voor ZKV, met name voor de ZKV-er, het 
schoolkorfbal toernooi en als trainer en vertrouwenspersoon. Els roemde het feit dat bij ZKV 
iedereen zich altijd welkom voelt. Oudvoorzitter Marcel Cluwen had haar bijdragen aan de ZKV-er de 
afgelopen 40 jaar onder de loep genomen en 2396 stukjes geteld. Ook Sjaak Veth bedankte Els 
persoonlijk voor haar betrokkenheid. 

ZKV is actief op zoek naar mensen die (zo nu en dan) plaats willen nemen achter de jurytafel. Dit 
zaalseizoen spelen senioren 1, 2, de A1 en de B1 met schotklok. Mocht u interesse hebben, laat dat 
dan even weten. Arnoud Huygen is inmiddels weer gestart met de Korfbalmasters, een 
spelregelcursus die binnenkort ieder jeugdlid moet hebben gedaan. 

Lex Kaper. 
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AFTRAP JUBILEUMJAAR          ZKV 100 JAAR                                                                                    
Beste ZKV-ers en ZKV-vrienden. 

Op 10 november 2018 bestaat onze vereniging honderd jaar. Dat vraagt om festiviteiten natuurlijk!  

Op vrijdag 10 november 2017 organiseren we de feestelijke aftrap van een jaar vol leuke jubileum-
activiteiten. 

Bij deze nodigen we alle leden en vrienden uit om bij de aftrap aanwezig te zijn. Wat staat er op het 
programma? 

 We lanceren een digitale aftelklok die loopt tot 10-11-2018 
 Het nieuwe jubileumlogo wordt gepresenteerd 
 Club 75 overhandigt ZKV een pracht-cadeau voor alle leden 
 De selectie ontvangt de nieuwe trainingspakken met het nieuwe logo 
 Alle ZKV-ers krijgen een kalender, waarop de feesten en activiteiten in het komende jaar 

vermeld staan (1 per huishouden) 

Daarna: We proosten op onze prachtige vereniging en met een gezellig muziekje, een hapje en (nog 
een) drankje maken we er een leuke avond van. 

Kom allemaal en laat zien dat ZKV lééft!                   

Aanvang 20.00 uur. 

 

Feestelijke groeten van de werkgroep ZKV 100. 
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Uitslagen 
Week 37  
Heerenveen 1 - ZKV 1 20 - 19 

ZKV 3 - OKV 4 24 - 13 

AW.DTV 4 - ZKV 3 7 - 29 

DKV Victoria 4 - ZKV 4 8 -   7 

ZKV A1 - DOS '46 A1 14 - 20 

TOP / Quoratio A1 - ZKV A1 22 - 16 

Groen Geel A3 - ZKV A2 18 - 11 

ZKV A3 - KZ / Hiltex A5 13 -   9 

Groen Geel B1 - ZKV B1 16 - 20 

ZKV B1 - KZ / Hiltex B1 9 - 15 

BEP B2 - ZKV B2 13 -   3 

Groen Geel B4 - ZKV B3 11 -   5 

ZKV C1 - Haarlem C1 9 - 13 

ZKV C2 - ZKC '31 C2 5 -   5 

ZKV D1 - Groen Geel D2 6 -   5 

DSO D1 - ZKV D2 2 -   2 

Haarlem E1 - ZKV E1 4 -   7 

ZKV E2 - Roda E2 1 -   5 

Groen Geel F2 - ZKV F1 5 - 13 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week 38 
ZKV 1 - Mid-Fryslân 1 22 - 25 
ZKV 2 - KCC 4 19 - 26 
ZKV 3 - Rohda 5 17 - 15 
ZKV 4 - Groen Geel 6 11 -   9 
ZKV A1 - Unitas A1 15 - 20 
ZKV A2 - Groen Geel A3 14 - 19 
KZ / Hiltex A5 - ZKV A3 9 -   8 
ZKV B1 - Wageningen B1 18 - 16 
ZKV B2 - BEP B2 6 - 10 
ZKV B3 - Groen Geel B4 6 - 10 
Haarlem C1 - ZKV C1 14 -   3 
ZKC '31 C2 - ZKV C2 3 -   5 
Groen Geel D2 - ZKV D1 7 -   5 
ZKV D2 - DSO D1 3 -   6 
ZKV E1 - Haarlem E1 1 - 11 
Roda E2 - ZKV E2 9 -   3 
ZKV F1 - Groen Geel F2 13 -   6 

Week 39 
AVO 1 - ZKV 1 18 - 16 
Avanti 2 - ZKV 2 32 - 21 
BEP 5 - ZKV 4 11 - 13 
DVO  A1 - ZKV A1 21 - 17 
KZ / Hiltex A3 - ZKV A2 26 - 15 
HBC A1 - ZKV A3 20 -   2 
DVO B1 - ZKV B1 25 - 17 
Sporting West B1 - ZKV B2 25 -   3 
ZKV B3 - Furore B2 4 -   9 
ZKV C1 - TOP  11 - 11 
Celeritas C1 - ZKV C2 3 -   5 
ZKV D1 - Rohda D1 6 -   7 
KZ / Hiltex D6 - ZKV D2 0 -   6 
OKV E3 - ZKV E1 14 -   2 
ZKV E2 - Furore E2 1 -   8 
KZ / Hiltex F1 - ZKV F1 6 -   8 
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Programma 
 
dag wedstrijd 7/8 oktober aanvang vertrek 

SENIOREN 
zon ZKV 1 - OWK 1 14:30 
zon ZKV 2 - DSC 3 13:00 
zon ZKV 3 - KZ Danaiden 4 11:30 
zon ZKV 4 - Stormvogels (U) 2 14:00 

JUNIOREN 
zat ZKV A1 - LDODK/Rinsma Fashion A1 16:00 
zon ZKV A2 - KZ/Hiltex A4 13:30 
zon ZKV A3 - Furore A2 11:45 

ASPIRANTEN 
zat ZKV B1 - Dalto/BNApp.nl B1 14:30 
zat ZKV B2 - OKV B1 13:00 
zat OKV B2 - ZKV B3 12:30 11:45 
zat ZKC '31 C1 - ZKV C1 10:15 i.o. 
zat ZKV C2 - Furore C1 14:45 

PUPILLEN 
zat KZ/Hiltex D2 - ZKV D1 11:00 10:30 @KZ 
zat ZKV D2 - Furore D3 13:30 
zat ZKV E1 - Aurora E2 13:00 
zat OKV E4 - ZKV E2 10:45 10:00 
zat ZKV F1 - Furore F1 14:05 

 

 

ZORG DAT JE GEZIEN WORDT 
O, wat is het buiten al vroeg donker en o, wat regent het vaak. Ja, de herfst is echt losgebarsten en 
dat zullen we weten ook. Als je wel eens in een auto rijdt, dan weet je hoe vreselijk schrikken het is 
wanneer er plotseling een fietser voor je auto opduikt. Meestal dragen fietsers in de herfst en de 
winter donkere kleuren en hebben ze geen licht op hun fiets…. Afschuwelijk. Ze denken zelf dat het 
wel meevalt, want zelf zien ze wel alles… Maar het valt niet mee! Jaarlijks vinden erg veel ongelukken 
plaats doordat fietsers niet goed zichtbaar zijn. Dus… 

In de Kiep kan je voor 1 euro een voor- of achterlichtje kopen. Bezuinig niet op je veiligheid en zorg 
alsjeblieft dat je gezien wordt. 
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dag wedstrijd 14/15 oktober aanvang vertrek 

SENIOREN 
zat De Hoeve 1 - ZKV 1 15:30 i.o. 
zon Blauw-Wit (A) 3 - ZKV 2 15:00 i.o. 
zon KZ/Hiltex 8 - ZKV 3 13:00 i.o. 
zon HBC 3 - ZKV 4 13:00 12:00 

JUNIOREN 
zat Nieuwerkerk A1 - ZKV A1 10:30 i.o. 
zon ZKV A2 - KZ/Hiltex A3 12:30 
zon ZKV A3 - HBC A1 14:15 

ASPIRANTEN 
zat De Meeuwen B1 - ZKV B1 12:00 i.o. 
zat ZKV B2 - Sporting West B1 12:15 
zat Furore B2 - ZKV B3 12:00 11:15 
zat TOP (S) C2 - ZKV C1 13:00 i.o. 
zat ZKV C2 - Celeritas C1 11:30 

PUPILLEN 
zat Rohda D1 - ZKV D1 11:00 10:00 
zat ZKV D2 - KZ/Hiltex D6 11:00 
zat ZKV E1 - OKV E3 12:15 
zat Furore E2 - ZKV E2 12:00 11:15 
zat ZKV F1 - KZ/Hiltex F1 11:15 

 

 

dag wedstrijd 21/22 oktober aanvang vertrek 

SENIOREN 
zat ZKV 1 - De Walden 1 15:30 
zon KZ/Hiltex 3 - ZKV 2 i.o. 
  Verplaats naar Dinsdag 17 okt.    20:00   
zon ZKV 4 - Triaz 3 13:00 

 

 

 

Nieuwe leden 

Nou, ja zeg hebben we er zomaar weer nieuwe leden bij! Welkom Jessica (5), Sefika (8), Aaron (8), 
Eva (11) en Anoek (11), veel speelplezier dames, en heer natuurlijk! 
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Oefenwedstrijden zaal 

zaterdag 28 oktober 
 14.00 ZKV B1 - Unitas B1 

15.30 ZKV A1 - De Meeuwen A1 

18.40 KVA 1 - ZKV 1 

20.00 KVA 2 - ZKV 2 

    
dinsdag 31 oktober 

 21.00 ZKV 1 - Roda 1 

20.00 Roda 2 - ZKV 2 

 zaterdag 4 november (niet alle tijden zijn al bekend, die volgen nog) 

 
WWSV E1 - ZKV E1 

 
WWSV E2 - ZKV E2 

 
WWSV F1 - ZKV F1 

 
WWSV C2 - ZKV C2 

15.00 Tempo B1 - ZKV B1 

16.00 Tempo A1 - ZKV A1 

18.30 Tempo 1 - ZKV 1 

17.15 Tempo 2 - ZKV 2 

20.00 Tempo 3 - ZKV 3 

 
KZ B3 - ZKV B2 

 
KZ B4 - ZKV B3 

 10.00 ZKV F2 - KZ F3 

11.00 ZKV D2 - KZ D4 

12.00 ZKV D1 - KZ D3 

13.00 ZKV C1 - Madjoe C1 

    
zondag 5 november 

  
11.00 ZKV A2 - KZ A4 

12.15 ZKV A3 - KZ A5 
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aanval 

feest 

hoofdklasse 
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korfbal 
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verdediging 

doelpunt 

honderd 
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scheidsrechter 

stip 

tosti 

wedstrijd 
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Notulen van de ALV 2017 
 

Waar de officiële documenten van de jaarlijkse vergadering nog verwerkt moeten worden, wilden wij 
de kans niet missen om u alvast een beetje in te lichten over de vergadering van afgelopen maandag 
2 oktober. In dit verslag zullen er een aantal problemen worden besproken die opkwamen tijdens de 
vergadering. Daarnaast zullen de mogelijke oorzaken van deze problemen vermeld worden en zullen 
we pogen met passende oplossingen voor deze problemen te komen. De punten die in dit verslag 
aan het bod komen zijn als volgt: Het tosti-probleem, het getallenmysterie, de vergrijzing en het 
afnemende enthousiasme van de jeugd.  

Het Tosti-probleem: 

De zaterdagen duren lang, sommigen staan van 10 tot 6 op het veld, en het enige wat de kantine aan 
substantieel voedsel biedt zijn tosti’s. Nu houdt iedereen natuurlijk van een tosti, desalniettemin zal 
het aanbod aan voedsel moeten worden vergroot. Want op alleen tosti’s komen we de lange 
zaterdagen niet door. Daarnaast zal dit ook ten goede komen voor de omzet. In het verleden is er wel 
al geëxperimenteerd met vers fruit, tomaten en komkommers. Dit was helaas geen succes. Waar een 
frisse appel na de wedstrijd op een warme zomerdag heerlijk is, werden deze helaas niet voldoende 
verkocht en ging dit ten koste van de omzet. Nu is er wel een frituurpan en kunnen we als kantine 
frikandellen en kroketten bieden, maar velen zijn niet bereidt om deze aan te zetten tijdens de 
bardienst op de zaterdag.  

Mogelijke oplossingen: 

1. Kebab: Zoals iedereen weet is dit een type voedsel dat niet snel bederft, in de stad gaan deze 
grote ronde spiesen zeker wel vier weken mee. Hierdoor hoeven we ons geen zorgen te 
maken om de verspilling. Hiernaast zal dat dit ook een toevoeging zijn op de ZKV-feesten. De   
prognoses stellen dat de kebab omzetten dan zullen pieken. Een nadeel is wel een 
onvermijdelijke en ongekende knoflookwalm die onze club zal kenmerken, want iedereen 
weet dat een goede kebab wordt geserveerd met knoflooksaus.  
 

2. Groentetuin: Nu de speelvelden allemaal zijn verkleind is er een zee van ruimte over. Ideaal 
voor een groentetuin. Doordat het kweken van tomaten en komkommertjes maar weinig 
kosten met zich meebrengt, zal het bederf hiervan weinig tot geen invloed hebben op de 
omzet. Hiernaast gaat tomaat en komkommer ook uitstekend bij kebab. Het onderhoudt van 
deze tuin, daar zal later in het verslag nog op teruggekomen worden.  
 

Het Getallenmysterie 

Toen onze Nel de cijfers presenteerde van dit jaar, merkte ze op dat er een aantal getallen niet 
klopten. Nu weet ik het fijne van dit probleem niet, want zodra er over getallen werd gesproken 
dwaalden mijn gedachten af. Toch werd hier lang over gesproken en vond ik het waard om dit 
probleem te vermelden. 

De mogelijke oorzaken van dit probleem waren als volgt: Er werd te veel koffie weggegooid op de 
dinsdag- en donderdagavonden. Er werd en hele pot gezet en maar één kopje geconsumeerd, 
waardoor de rest van de koffie verloren ging. Een andere oorzaak is dat we een nieuwe kassa hebben 
en niemand precies snapt hoe deze werkt en het nieuwe pinapparaat is ook nog steeds verwarrend. 
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Ook wordt er teveel gratis weggegeven aan de scheidsrechters, hier wilde de voorzitter verder niet 
op ingaan. Waarschijnlijk vanwege de grootschalige onderzoeken naar omkopingen in het 
amateurkorfbal. Daarnaast moeten er duidelijke richtlijnen komen voor de barmedewerkers. Mogen 
deze één gratis consumptie pakken tijdens hun dienst, of mogen deze zich onbeperkt genoegen doen 
aan het scala van consumpties die de kantine te bieden heeft. Ten slotte zouden de verschillende 
commissies, die vergaderen in de kiep, beter moeten aangeven wat er wordt geconsumeerd.  

Mogelijke oplossingen 

1. Extra beveiliging: Tijdens de vergadering werd er geopperd om meer sociale controle in te 
voeren, we moeten beter op elkaar letten en elkaar erop aanspreken als er dingen misgaan. 
Nu denken wij dat dit niet ver genoeg gaat, we zijn ten slotte maar mensen en kunnen niet 
altijd op blijven letten. Gelukkig is er op het gebied van beveiliging ontzettend veel 
technologische innovatie geweest. Wij stellen voor om de kassa te beveiligen met een 
vingerafdruk en een iris-scanner. Zo wordt er direct geregistreerd wie op welk moment 
gebruik maakt van de kassa. Ook denken wij aan beveiligingscamera’s, want als mensen 
weten dat ze worden bekeken is er een grotere kans dat ze beter zullen opletten op wat ze 
doen. Verder denken we aan een beveiliger bij de ingang van de bar en identificatieplicht bij 
entree. 
 

2. Kassacursussen: In elk goedlopend bedrijf worden er constant cursussen gegeven, zodat de 
medewerkers kunnen omgaan met de nieuwe technologieën. Nu denken wij dat het 
verstandig is om dit ook bij ZKV te doen. Een verplichte 5-daagse cursus en het voldoende 
afsluiten van de eindtoets zal nodig zijn voor een kassadiploma. Alleen mensen die 
gekwalificeerd zijn om met de kassa om te gaan, mogen nog in de buurt komen van de kassa. 
 

3. Senseo: Met dit geweldige apparaat kan er ook gewoon één kop koffie worden gezet op de 
dinsdag- en donderdagavonden. Zo gaan we de verspilling van de koffie tegen. 
 

De vergrijzing 

Dit maatschappelijk probleem begint nu toch ook bij de club zichtbaar te worden. Ook dit jaar waren 
er weer twee leden 50 jaar lid. Een geweldige prestatie natuurlijk en van harte gefeliciteerd. 
Desalniettemin kunnen we niet ontkennen dat er steeds meer bij komen die 50 jaar lid zijn. Er wordt 
zelfs al gesproken over een club 75. Wat moeten we hiermee? En wie gaat er voor deze mensen 
zorgen? 

Mogelijke oplossingen: 

1. Bingoavonden: Wij willen de activiteitencommissie erop wijzen dat deze groep niet 
genegeerd kan worden. En denken dan ook dat dit een urgente kwestie is. Wat we weten van 
de ouderen is dat bingo een activiteit is waar ze nog van kunnen genieten en we zien dit dan 
ook graag terug op het programma van aankomend seizoen. 
 

2. Traplift bij de ingang: We kunnen hier niet langer meer omheen. Het opstapje bij de ingang is 
te hoog en het wordt een steeds groter obstakel voor de leden die onze club willen 
bezoeken. De aankoop van een traplift en het installeren hiervan zal wat gaan kosten. Toch 
denken we dat dit van essentieel belang is voor de club 75. 
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Het afnemende enthousiasme van de jeugd 

ZKV is een club voor iedereen. Iedereen is welkom en iedereen wordt gewaardeerd. Hierom staan we 
bekend en dit willen we wel graag zo houden. Toch zijn er geluiden en tekenen waaruit blijkt dat niet 
iedereen meer zo enthousiast is. Het negativisme, dit was de term die hieraan gegeven werd in de 
vergadering. De aantallen van deelnemers aan de JOEP-activiteiten nemen af en vorig jaar werd er 
zelfs een uiterst kritisch stuk in het krantje over dit onderwerp geschreven. Of de kritieken terecht 
zijn of niet, daar gaan we niet over oordelen.  

De mogelijke oorzaak van het probleem is het feit dat de meeste aandacht uitgaat naar de 
selectieteams. Een tweede of derde team wordt natuurlijk niet vergeten, maar krijgt een stuk minder 
aandacht. In een steeds meer individualiserende samenleving wordt er meer nadruk gelegd op het 
eigenbelang dan op het groepsbelang, waardoor mensen die de selectie niet redden geneigd zijn om 
te vertrekken. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Een andere mogelijkheid is dat er niet goed 
gecommuniceerd wordt naar de spelers die de selectie niet redden en deze voelen dat ze niet eerlijk 
zijn behandeld. Ontevredenheid, negativisme, dit zijn natuurlijk geen woorden die we graag horen 
binnen ZKV en hier moet wat aangedaan worden. 

Mogelijke oplossingen: 

1. Het afschaffen van competitie-element: In de breedtesport kennen we dit al langer, wij 
houden geen scores bij, waardoor aan het eind van de wedstrijd iedereen wint. Hierdoor ligt 
de druk om te presteren lager en betekent het ook dat het niet uitmaakt wie er in de selectie 
zit! Op deze manier kunnen we de samenstelling van de teams om de week wisselen en speel 
je soms in de selectie en soms niet. 
 

2. Extra activiteiten: Waar het hoofddoel bij ZKV natuurlijk korfballen is, is dit niet de enige 
reden waarom we lid zijn. Veel geven aan dat ze ook lid zijn vanwege sociale factoren of 
vanwege het klaverjassen. Een mogelijkheid voor de ontevreden groep mensen ligt in de 
groentetuin, dit is een extra reden om naar ZKV te komen. Daarnaast heeft tuinieren ook een 
therapeutische werking, waardoor de ontevredenheid misschien ook wel afneemt.  
 

We willen nog een keer benadrukken dat dit niet het officiële verslag is van de jaarvergadering. 
Hierom missen er nog bepaalde onderwerpen in dit verslag. Toch hebben we geprobeerd, voor nu, 
de belangrijkste punten uit de vergadering te rapporteren. De ALV 2017 was weer een groot succes 
en we hebben er met z’n allen van genoten. Graag zien we u terug op de volgende vergadering. 

 

Correspondent ALV 
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OUD, MAAR NIET GEK. 
 

Onze club bestaat bijna honderd jaar. En als je zelf daarvan de helft al meedoet, dan behoor je toch 
echt wel tot de “ouwetjes”, vind ik 

En ouwetjes hebben altijd gelijk, dus zal ik jullie even omver blazen met een perfect kloppende 
theorie over de korfbalsport. Kijk, het zit zo…. 

Onlangs was ik op een maandagavond bij de Kiep om het krantje te (helpen) maken. Het is op 
maandagen altijd uitgestorven op het sportpark, maar deze keer niet: er werd gespeeld op ons veld. 
Huh? Onbekende kinderen in onbekende shirtjes  zag ik. En onbekende ouders langs de kant. Het 
was opmerkelijk stil tijdens het spel en de volwassenenstonden wat verweesd rond te kijken. Ook 
later tijdens de rust was de sfeer beslist niet gezellig te noemen. Men stond maar wat te staan. Los 
zand, eigenlijk. Het bleek om een selectiewedstrijd voor dit of voor dat te gaan en daarvoor waren 
kinderen van diverse verenigingen uitgenodigd. Die waren natuurlijk vast en zeker verguld met het 
feit dat ze mee mochten doen, maar om nou te zeggen dat ze een dolle tijd beleefden… nee. En 
weten jullie hoe dat komt? 

Dat komt omdat korfballen eigenlijk helemaal niet zo leuk is als je het niet speelt met je vrienden en 
vriendinnen. Korfbal is leuk als je iedereen kent en als de ouders langs de kant gezellig met elkaar 
praten, roepen, lachen en koffie drinken. Korfbal is mooi als je het hele jaar met je eigen ploeg 
ploetert voor een gezamenlijk resultaat. Als je weet wat de positieve en negatieve punten van je 
medespelers zijn. Als je coach een clubmens is die je al langer kent en nog veel vaker zal zien. Het is 
mooi om voor en na de training en de wedstrijd lol te schoppen met je teamgenoten, om samen naar 
huis te fietsen, om verliefdheden mee te maken, om de clubfeesten te bezoeken en naar het eerste 
te kijken. Korfbal, kortom, is een clubsport en geen individuele sport 

Klopt toch als een bus, deze theorie? In ieder geval wel voor mij. Al vijftig jaar lid van ZKV en dat 
komt enkel en alleen door het feit dat het zo gezellig is met jullie allemaal. Niet door het spelletje, 
want daar was ik alleen maar goed in zolang ik het met m’n maatjes mocht spelen.  

Vroeger. Lang geleden…. 

Els 

 

 

Ziekenboeg 
Maaike Doeves viel van haar fiets en loopt nu op krukken. Sterkte Maaike! 

Ook Tinka (4e) ligt even uit de roulatie. We hopen je snel terug te zien!  

Ook geblesseerd? Ziek? Pijntjes? Meld het en ontvang een leuke vermelding in het clubblad. 
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Standen A en senioren 

Overgangsklasse A (veld)                                                                                                        
1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 5 4 0 1 8 109 109 0 
2 De Hoeve 1 5 3 1 1 7 114 99 -15 
3 AVO 1 5 3 0 2 6 105 100 -5 
3 Heerenveen 1 5 3 0 2 6 95 93 -2 
5 Wit-Blauw / Green Organics 1 5 2 1 2 5 95 95 0 
6 OWK 1 5 2 0 3 4 95 98 (-3) 
7 De Wâlden 1 4 1 0 3 2 77 87 (-10) 
8 ZKV 1 4 0 0 4 0 72 81 (-9) 

Reserve Overgangsklasse A (veld)  
1 Avanti 2 5 5 0 0 10 115 86 -29 
2 KCC / SO natural 4 5 3 0 2 6 96 92 -4 
2 Blauw-Wit 3 5 3 0 2 6 94 93 -1 
4 KZ / Hiltex 3 4 2 1 1 5 73 75 (-2) 
5 DSC 3 5 2 1 2 5 93 82 -11 
6 HKV / Ons Eibernest 2 5 2 0 3 4 82 88 (-6) 
7 ZKV 2 4 0 1 3 1 75 96 (-21) 
8 Groen Geel 3 5 0 1 4 1 78 94 (-16) 

KNKV Reserve 4e klasse I (veld)  
1 ZKV 3 4 4 0 0 8 83 44 -39 
2 Rohda 5 5 4 0 1 8 95 72 -23 
3 ZKC '31 4 4 3 0 1 6 64 52 -12 
4 KZ Danaiden 4 4 2 0 2 4 56 46 -10 
5 KZ / Hiltex 8 4 1 0 3 2 44 55 (-11) 
6 OKV 4 4 1 0 3 1 62 82 (-20)p* 
7 AW.DTV 4 5 0 0 5 0 47 100 (-53) 

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

     1 HBC 3 3 3 0 0 6 33 22 -11 
2 Triaz 3 3 2 0 1 4 35 28 -7 
2 Stormvogels 2 3 2 0 1 4 33 27 -6 
2 ZKV 4 3 2 0 1 4 31 28 -3 
2 DKV Victoria 4 3 2 0 1 4 30 30 0 
6 Groen Geel 6 3 0 0 3 0 24 38 (-14) 
7 BEP 5 4 0 0 4 0 28 41 (-13) 

A-junioren Hoofdklasse A (veld)  
      1 Dalto / BNApp.nl A1 5 5 0 0 10 128 70 -58 

1 TOP / Quoratio A1 5 5 0 0 10 105 80 -25 
3 Unitas / Perspectief A1 5 3 0 2 6 98 82 -16 
3 DOS '46 A1 5 3 0 2 6 105 95 -10 
3 DVO / Accountor A1 5 3 0 2 6 101 102 (-1) 
6 Nieuwerkerk A1 5 1 0 4 2 83 98 (-15) 
7 ZKV A1 5 0 0 5 0 75 112 (-37) 
7 LDODK / Rinsma Fashion A1 5 0 0 5 0 75 131 (-56) 

Breedtekorfbal Junioren poule 025 (najaar)  
1 KZ / Hiltex A3 3 3 0 0 6 52 34 -18 
2 KZ / Hiltex A4 3 2 0 1 4 39 36 -3 
3 Groen Geel A3 4 2 0 2 4 55 52 -3 
4 ZKV A2 4 0 0 4 0 54 78 (-24) 

Breedtekorfbal Junioren poule 067 (najaar)  
 1 HBC A1 4 4 0 0 8 56 18 -38 

2 Furore A2 4 2 0 2 4 24 28 (-4) 
3 ZKV A3 4 1 0 3 2 28 44 (-16) 
3 KZ / Hiltex A5 4 1 0 3 2 25 43 (-18) 
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Standen F t/m B 
 

B-aspiranten Hoofdklasse B (veld)  
1 DVO / Accountor B1 5 4 1 0 9 99 61 -38 
2 Groen Geel B1 5 3 0 2 6 85 71 -14 
2 De Meeuwen B1 5 2 2 1 6 89 78 -11 
2 ZKV B1 5 3 0 2 6 75 82 (-7) 
2 Dalto / BNApp.nl B1 5 3 0 2 6 75 85 (-10) 
6 KZ / Hiltex B1 5 2 0 3 4 75 76 (-1) 
7 Wageningen B1 5 1 1 3 3 85 92 (-7) 
8 SKF B1 5 0 0 5 0 51 89 (-38) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 009 (najaar)  
1 Sporting West B1 4 3 0 1 6 59 29 -30 
1 BEP B2 4 3 0 1 6 40 22 -18 
3 OKV B1 4 2 0 2 4 26 36 (-10) 
4 ZKV B2 4 0 0 4 0 16 54 (-38) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 078 (najaar)  
1 Groen Geel B4 4 3 0 1 6 37 26 -11 
2 OKV B2 4 2 1 1 5 28 23 -5 
2 Furore B2 4 2 1 1 5 26 22 -4 
4 ZKV B3 4 0 0 4 0 19 39 (-20) 

C-aspiranten 1e klasse E (najaar)  
      1 Haarlem C1 4 4 0 0 8 48 20 -28 

2 TOP / Quoratio C2 4 1 1 2 3 40 41 (-1) 
2 ZKV C1 4 1 1 2 3 29 41 (-12) 
4 ZKC '31 C1 4 1 0 3 2 22 37 (-15) 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 064 (najaar) 
1 Furore C1 4 4 0 0 8 46 17 -29 
2 ZKV C2 4 2 1 1 5 21 21 0 
3 ZKC '31 C2 4 0 2 2 2 16 35 (-19) 
4 Celeritas C1 4 0 1 3 1 14 24 (-10) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 016 (najaar)  
 1 KZ / Hiltex D2 4 4 0 0 8 44 22 -22 

2 Groen Geel D2 4 2 0 2 4 27 25 -2 
3 ZKV D1 4 1 0 3 2 24 27 (-3) 
3 Rohda D1 4 1 0 3 2 22 43 (-21) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 126 (najaar)  
1 DSO D1 4 3 1 0 7 24 11 -13 
2 ZKV D2 4 1 2 1 4 13 10 -3 
3 Furore D3 3 1 1 1 3 9 10 (-1) 
4 KZ / Hiltex D6 3 0 0 3 0 5 20 (-15) 

E-pupillen poule 083 (najaar)  
 1 OKV E3 4 2 1 1 5 29 15 -14 

2 Aurora E2 3 1 2 0 4 15 14 -1 
3 ZKV E1 4 1 1 2 3 17 36 (-19) 
4 Haarlem E1 3 1 0 2 2 20 16 -4 

E-pupillen poule 128 (najaar)  
1 Furore E2 3 3 0 0 6 24 3 -21 
2 Roda E2 3 2 0 1 4 14 14 0 
3 OKV E4 2 1 0 1 2 5 6 (-1) 
4 ZKV E2 4 0 0 4 0 5 25 (-20) 

F-pupillen poule 041 (najaar) 
1 ZKV F1 4 4 0 0 8 45 20 (25) 

2 KZ / Hiltex F1 3 2 0 1 4 28 15 (13) 

3 Furore F1 3 0 1 2 1 8 28 (-20) 

4 Groen Geel F2 4 0 1 3 1 19 37 (-18) 
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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: 
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 
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AVO 1 - ZKV 1 18-16 gespeeld op 1 oktober 
2017 
 
Vandaag ging ZKV op bezoek bij AVO in Assen. Of de lange reis nog in de benen zat dat weet ik niet, 
maar ZKV kwam maar moeilijk tot scoren de 1e helft. 
Het duurde tot de 7e minuut voordat AVO uit een strafworp 1-0 maakte. Even later mochten zij weer 
een strafworp nemen en dat betekende 2-0. Vrij snel daarna scoorde Bjarne van afstand 2-1. 
Daarna liep AVO uit naar 7-1. Sander kwam er toen in voor Monne. Zo'n 10 minuten voor rust wist 
Joost van afstand 7-2 te maken, waarna Monne ook van afstand 7-3 maakte. Monne komt er dan 
weer in voor Sander. 
Thomas schiet dan kort achter elkaar 2 keer raak van afstand, 7-4 en 7-5. Sabine komt er dan in vor 
Dominque. Net voor rust maakt Joost nog 7-6. 
Na de rust maakt AVO 8-6, waarna Bjarne van afstand voor 8-7 zorgt. Na de 9-7 van AVO is het 
Monne die 2x van afstand scoort en ZKV naast AVO brengt, 9-9. Na een doorloopactie van Bjarne 
trekt Thomas weg van de korf en krijgt de bal perfect aangespeeld door Bjarne en scoort 9-10,  
de eerste voorsprong van vandaag. De scheidsrechter denkt daar anders over want ZKV krijgt 2 
strafworpen tegen, 10-10 en 11-10. Monne makt dan weer gelijk 11-11. AVO scoort dan 12-11, maar 
Thomas heeft zijn antwoord direct klaar en scoort van afstand 12-12. Na wederom een strafworp van 
AVO, 
13-12 wordt om onduidelijke redenen een doorloopbal van Joost afgekeurd. Gelukkig weet Monne 
even later van afstand de 13-13 te maken. Weer is het AVO dat een voorsprong neemt, 14-13. 
Dominique komt er dan in voor Mariska. Vanafstand schiet Thomas ZKV weer naast AVO, 14-14. Na 
weer een strafworp  
van AVO 15-14 maakt Nadine van afstand 15-15. 7 Minuten voor tijd scoort Bjarne 15-16 uit een 
doorloopbal. Helaas weet AVO 
5 minuten voor tijd weer langszij te komen, 16-16. Zou het dit keer wel lukkende punen mee naar 
huis te nemen? Helaas, het moht niet zo zijn. AVO maakt nog 2 doelpunten waarmee de eindstand 
op 18-16 bepaald werd. Jammer! 
Voor de statistieken de doelpunten, Thomas 5, Monne 4, Bjarne 3, Joost 2, Sander en Nadine 1.   
 
 

ZKV – Mid Frysland 22-25 gespeeld op 24-9-
2017 
De 1e thuiswedstrijd van dit seizoen tegen het geroutineerde Mid Frysland (MF). De start was voor 
MF dat al snel een 0-3 voorsprong nam. Nadat de eerste treffer voor ZKV werd gescoord door Bjarne 
1-3, die een doorbraak fraai afrondde, was het ZKV dat een periode de klok sloeg. Richard scoort van 
afstand 2-3 en Joost scoort uit een vrije worp 3-3. Bjarne scoort van afstand 4-3 en even later 
wederom Bjarne van afstand 5-3. Joost scoort ook 2x van afstand, 6-3 en 7-3. MF komt dan terug tot 
7-5. Richard scoort van afstand 8-5, maar dan valt het aan ZKV kant even stil en buigt MF de 
achterstand om van 8-5 in 8-9. Gelukkig scoort Nadine dan de 9-9 uit een afstandsschot. MF loopt 
weg naar 9-12, maar Joost bepaalt de ruststand op 10-12, door uit een afstandsschot te scoren. Als 
toeschouwer kreeg ik wel het idee dat er geen 8, maar 9 tegenstanders waren. De bal ging bij een 
(vermeende herhaalde overtreding ) bij MF erg makkelijk op de stip, terwijl ZKV geen enkele stip mee 
kreeg (de hele wedstrijd niet), terwijl daar, mede vanwege de herhaalde overtredingen, wel degelijk 
aanleiding toe was. ZKV kwam na rust goed uit de startblokken. Het was Bjarne die met 2 
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afstandsschoten de stand op 12-12 bracht. Richard zet ZKV op een 13-12 voorsprong door van 
afstand 13-12 te maken. MF maakt dan 13-13 en 13-14, waarna het weer Bjarne was die van afstand 
14-14 maakte. Nadine schiet ZKV van afstand naar een 15-14 voorsprong. MF maakt 15-15 en 15-16. 
Dan scoort Thomas van afstand 16-16. MF weer 16-17 en 16-18. Bjarne scoort van halve afstand 17-
18 en even later van afstand 18-18. MF 18-19, maar daarna brengt Joost de ploegen weer naast 
elkaar, door uit een vrije worp te scoren, 19-19. MF maakt 19-20, waar Thomas uit een vrije worp 20-
20 maakt. MF 20-21 waarna Joost ZKV weer 21-21 maakt uit een afstandsschot. MF maakt 21-22 en 
21-23. Dit keer wist ZKV niet meer terug te komen. MF scoort nog 21-24 en 21-25, waarna Thomas 
van afstand de eindstand op 22-25 brengt. Het veldspel geeft wel vertrouwen in de toekomst en als 
dan nog de soms onnodige overtredingen in de verdediging er uit gehaald worden dan zou de 1e 
overwinning zou best eens snel kunnen volgen. De scores kwamen vandaag van Bjarne 8, Joost 6, 
Richard en Thomas 3 en Nadine 2 

Heerenveen – ZKV 20-19 gespeeld op 17-9 
ZKV speelde een knappe 1e helft tegen Heerenveen. Bij de rust stonden ze met 11-14 voor, waarbij 
aangetekend moet worden dat het voor hetzelfde geld 10-15 was geweest. Op 10-14 werd een 
strafworp gemist en 1 seconde voor het rustsignaal maakte Heerenveen 11-14. In de 2e helft werd 
het scoren wat moeilijker, de kansen die er wel waren werden minder goed verzilverd dan in de 1e 
helft. De ploeg heeft keihard geknokt voor een goed resultaat. Volgens coach Jorrith was het goed 
om te zien dat de ploeg, die natuurlijk nog erg jong is, al erg volwassen kan spelen en een hecht 
team vormt met veel potentie. 

 

Klaverjassen 29 september 
Nadat de winnaar, Peter Foks, van het vorige seizoen werd gehuldigd met de wisselbeker en een 
bosje bloemen werd 29 september gestart met het nieuwe seizoen. 

Met 2 nieuwe speelsters, Saskia en Saskia, werd er met veel plezier en natuurlijk strijd begonnen. 
Na een gezellige avond werden de punten geteld en lieten de 2 nieuwe dames gelijk zien dat ze goed 
geoefend hadden want ze gingen gelijk met de 2e en 3e prijs ervandoor .  
In de strijd om de 1e plaats bleek Ruud net een maatje te groot. 
De poedelprijs ging naar Martin.  
 
Op de eerste plaats dus Ruud Berkhof    met  5051 punten 
Op de tweede plaats Saskia de Vente     met  4870 punten 
Op de derde plaats Saskia van de Gullik met  4818 punten 
De poedelprijs van Martin Pfann was 3766 punten waard.  
 
Volgende avond is op 20 oktober , lijkt u dit ook leuk, sluit u dan gezellig aan!  
Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en schudden we de kaarten om 20.30 uur. 
 
Let op, let op: 
De klaverjasavond van 10 november wordt i.v.m. de start van het jubileumjaar verplaatst naar 17 
november!! 
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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 

 

HIEP HIEP GLORIA!! 
Mariah Happe  18 september 

Dilara Ulucan  20 september 

Krijn Abbring  26 september 

Nio Hoogerwerf 28 september 

Naila Plet  28 september 

Georgina Blankendaal 30 september 

Huga Abbring  30 september 

Pjotr Kim  1 oktober 

Qsendro Luxemburg 1 oktober 

Beau Jansen  2 oktober 

Jamy Esveld  3 oktober 
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Hoe staat het ervoor met de kampioenskansen? 

Voor zo goed als alle ploegen zijn er nog twee speelrondes te gaan en dan is het alweer het einde van 
de eerste veldhelft. Voor sommige ploegen betekent dit ook dat er kans is op een kampioenschap! 

De senioren spelen allemaal een hele competitie, daar hoeven we dus pas na de zaal naar te kijken. 
Hetzelfde geldt voor de A1 en B1, al kunnen zij altijd support gebruiken. 

De A2, B2, B3 en E2 hebben het lastiger in hun poule. Hopelijk kunnen ze in de laatste speelrondes 
nog hier en daar punten pakken zodat ze met een goed gevoel de zaal in gaan. 

De A3, C1, D1 staan in de middenmoot. Ook hier kunnen ze hopelijk nog wat puntjes pakken om 
goed de eerste veldhelft te eindigen. 

De eerste ploeg die nog kans maakt is de C2. Zij staan in de poule op een keurige tweede plaats met 
3 punten achterstand op de nummer 1. Zij hebben nog twee speelrondes te gaan, te beginnen met 
de kraker van het aankomende weekend tegen de koploper: Furore C1. Veel Succes! 
  
Dan gaan we door naar de D2. Ook zij staan op een keurige tweede plaats met maar 3 punten 
achterstand op de nummer 1. Zij moeten nog twee wedstrijden spelen maar treffen de koploper, 
DSO D1, niet meer. De D2 is dus afhankelijk van de resultaten van DSO D1. We duimen! 
  
Verder is daar nog de E1. Zij staan op een derde plek met 2 punten achterstand op de nummer 1. De 
E1 heeft nog twee wedstrijden. Beide zijn krakers tegen de nummers 1 en 2, OKV E3 en Aurora E2. 
Aurora staat op de tweede plek met 1 punt meer, maar een wedstrijd minder gespeeld. Ook hier is er 
deels afhankelijkheid van de resultaten van de andere ploegen. Spannende weken dus! 
  
Als laatste is daar de F1. Deze ploeg staat nog ongeslagen op de eerste plek! Uit 4 wedstrijden 
hebben zij 8 punten behaald. Dit betekent ook dat zij aankomend weekend al kampioen kunnen 
worden! Mochten ze winnen, waar we stiekem wel van uit gaan, dan kan KZ F1 alleen nog maar gelijk 
komen. Winnen dus! 

Alle ploegen veel succes in de laatste rondes! 
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Joep’s  
strandfeest 

 

 

Wanneer: 28 Oktober 

Wat: Lekker dansen en leuke spelletjes! 

Voor wie: Alle jeugd + 1e jaars senioren 

Hoe laat: Voor de Kangoeroes t/m E van 19:00 tot 21:00, eerder ophalen mag. 

Voor de rest: Uiterlijk tot 01:00, zorg dat je voor 22:00 binnen bent! 

Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee  

Vergeet niet om je meest zomerse outfit aan te trekken! Een mooie 
bloemenslinger krijg je van ons!  
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