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Voorwoord 
We beginnen het voorwoord met het 
aanbieden van onze excuses. Sorry Marian, 
sorry dat we je waren vergeten. Maar 
natuurlijk ben jij, het hoofd van de 
sponsorcommissie ook een onmisbaar 
onderdeel van het bestuursteam! 

Goed, verder met het voorwoord. Toen we als 
nieuwe redactie begonnen dachten we 
eigenlijk stiekem een beetje dat het een 
verloren zaak was. Ach joh niemand leest het 
krantje, iedereen kijkt alleen maar naar het 
programma en de bardiensten. Het maakt niet 
echt uit wat wij doen, als er maar iemand is 
die het krantje in elkaar zet. Maar wat bleek, 
tot onze vreugde hadden we het mis. Jullie 
lezen het krantje wel! En jullie vinden het nog 
leuk ook, wat fijn. 

Maar nu willen we eigenlijk dat jullie het 
krantje niet alleen lezen maar dat jullie ook 
een bijdrage gaan leveren. Zo hebben we nu 
bijvoorbeeld een leuk stukje gekregen over de 
F1 die kampioen is geworden, helemaal top 
jongens! Het kampioenschap en het stukje J. 
Nou lijkt het ons dus leuk als dit stukje andere 
teams inspireert. Toen wij nog kleine guppies 
waren moesten wij altijd na elke wedstrijd een 
stukje schrijven. En dat was leuk voor 
iedereen om te lezen, al waren het maar vijf 
regels. Over regels gesproken, een ander soort 
regels bedoel ik. Weten jullie nog dat het de 
bedoeling is dat jullie allemaal netjes uiterlijk 
zondag jullie stukjes insturen? Wij hebben 
namelijk het idee dat jullie dat een beetje 
vergeten zijn.  Denk er volgende keer even 
aan, want nu gaan wij op maandagavond soms 
pas om half twaalf naar huis, omdat er nog 
van alles op het laatste moment toegevoegd 
moet worden. 

Groet de Redactie 

Het volgende krantje komt op  13-11 
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K A P E R I O L E N 
Het eerste heeft de aansluiting met de middenmoot weer gevonden. Alhoewel het spel de afgelopen  
weken verfrissend en leuk was om te zien, resulteerde dit niet in de benodigde wedstrijdpunten. 
Afgelopen zaterdag werd tegen De Walden op een overtuigende en spectaculaire wijze gewonnen. 
De sfeer in de jonge ploeg is goed en coach Jorrith Ekelmans is betrokken met en trots op zijn ploeg. 
De tegenstanders zijn over het algemeen fysiek sterke ploegen; het was  goed om te zien dat onze 
jonge mensen de confrontatie niet uit de weg gaan en er ook gewoon “inkleunen”. Daarnaast de 
technische hoogstandjes die het publiek plezierden. We gaan met vertrouwen de zaalcompetitie 
tegemoet, wetende dat het op dit niveau elke keer weer een grote inspanning vraagt om de punten 
binnen te slepen. 

Geen herfstkampioenen dit seizoen; het derde staat op de eerste plaats, maar geen van de 
jeugdploegen die een halve competitie spelen, is bovenaan geeindigd. Dan wel niet voor ZKV, maar 
mijn zoon Wouter mocht wel zijn eerste kampioenschap vieren. Na de herfstvakantie staan de eerste 
oefenwedstrijden in de zaal weer op het programma. Met als onze vertrouwde thuisbasis sporthal De 
Struyck. Voor onze thuiswedstrijden zijn wij nog op zoek naar mensen die willen helpen met de 
kassadienst. 

Thomas Schagen (en Sascha Horak, nu van Groen Geel) zijn opgenomen in de selectie voor het 
Nederlands team onder 19 jaar. Een knappe prestatie en daar zijn we natuurlijk erg trots op. Veel 
succes gewenst! Ook Malika Loukou en Noor van Duijvenbode zijn geselecteerd, en wel voor de 
talenten U15 voor het RTC Noord West. Mooi dat onze talenten het op districts- en landelijk niveau 
zo goed doen. 

Op 10 november aanstaande gaat ons jubileumjaar van start. Met de jubileumcommissie, de 
aktiviteitencommissie en de JOEP is hard nagedacht over de te organiseren aktiviteiten en het is een 
indrukwekkend lijstje geworden. De Jubileumkalender, met daarop een overzicht van de aktiviteiten 
tijdens het jubileumjaar, wordt op 10 november uitgereikt. Ondertussen zijn de eerste hoofdstukken 
voor het jubileumboek in ontwerp klaar. Interviews worden afgenomen, foto’s gemaakt en 
verzameld en het grafisch ontwerp voorbereid. We houden ons natuurlijk aanbevolen voor leuke 
foto’s, krantenknipsels, fotoboeken, etc. zodat we die eventueel op kunnen nemen in het 
jubileumboek. Neem in dat geval contact op met Annemiek de Kloe (075-6157848). 

Zoals u wellicht heeft gemerkt, is een start gemaakt met de “renovatie” van kleedkamers 5/6. De 
vergane dakomlijsting is voorzien van een nieuwe buitenkant. De douches en CV zal worden 
vernieuwd en de kleedkamers worden opgeknapt zodat we er in ieder geval weer gebruik van 
kunnen maken. Ondertussen gaan de gesprekken verder met de gemeente over de toekomst van ons 
sportpark. De wethouder wil voor het eind van dit jaar met de verenigingen op het sportpark een 
plan hebben uitgewerkt.  

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 40 Week 41 
ZKV 1 - OWK 1 30 - 24 

 
De Hoeve 1 - ZKV 1 20 - 20 

ZKV 2 - DSC 3 21 - 19 Blauw-Wit 3 - ZKV 2 28 - 21 
ZKV 3 - KZ Danaiden 4 12 - 12 KZ 8 - ZKV 3 10 - 13 
ZKV 4 - Stormvogels 2 7 -   9 

 
HBC 3 - ZKV 4 13 -   9 

ZKV A1 - LDODK A1 17 - 16 
 

Nieuwerkerk A1 - ZKV A1 22 - 14 
ZKV A2 - KZ A4 8 - 15 ZKV A2 - KZ A3 11 - 19 
ZKV A3 - Furore A2 11 -   8 ZKV A3 - HBC A1 7 -14 
ZKV B2 - OKV B1 9 - 11 

 
De Meeuwen B1 - ZKV B1 25 - 10 

OKV B2 - ZKV B3 4 -   5 ZKV B2 - Sporting West B1 3 -   9 
ZKC '31 C1 - ZKV C1 5 -   5 Furore B2 - ZKV B3 8 -   2 
ZKV C2 - Furore C1 5 - 16 TOP C2 - ZKV C1 13 -   8 
KZ D2 - ZKV D1 8 -   4 

 
ZKV C2 - Celeritas C1 10 -   5 

ZKV D2 - Furore D3 1 -   3 
 

Rohda D1 - ZKV D1 5 -   1 
ZKV E1 - Aurora E2 4 -   9 ZKV D2 - KZ D6 3 -   0 
OKV E4 - ZKV E2 1 -   2 

 
ZKV E1 - OKV E3 

 ZKV F1 - Furore F1 13 -   3 Furore E2 - ZKV E2 7 -   0 
ZKV F1 - KZ F1 5 -  6 

Week 42 
ZKV 1 - De Wâlden 1 26 - 18 
KZ 3 - ZKV 2 20 - 18 
ZKV 4 - Triaz 3 10 - 10 
ZKV B1 - Dalto  B1 15 - 17 
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Standen A en senioren 
Overgangsklasse A (veld)  

1 Heerenveen 1 7 5 0 2 10 132 125 -7 
 

1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 7 5 0 2 10 155 152 -3 
 

3 De Hoeve 1 7 3 2 2 8 153 142 -11 
 3 AVO 1 7 4 0 3 8 142 140 -2 
 

5 OWK 1 7 3 0 4 6 139 143 (-4) 
 6 ZKV 1 7 2 1 4 5 148 143 -5 

 
6 Wit-Blauw / Green Organics 1 7 2 1 4 5 133 138 (-5) 

 
8 De Wâlden 1 7 2 0 5 4 133 152 (-19)  

Reserve Overgangsklasse A (veld)  
1 Avanti 2 7 6 0 1 12 154 125 -29  
2 KCC / SO natural 4 7 5 0 2 10 129 121 -8 

 
3 Blauw-Wit 3 7 4 1 2 9 139 131 -8 

 
3 KZ / Hiltex 3 7 4 1 2 9 125 124 -1 

 
5 DSC 3 7 3 1 3 7 136 120 -16 

 
6 HKV / Ons Eibernest 2 7 2 1 4 5 116 129 (-13) 

 
7 ZKV 2 7 1 1 5 3 135 163 (-28) 

 
8 Groen Geel 3 7 0 1 6 1 99 120 (-21)  

KNKV Reserve 4e klasse I (veld) 
1 ZKV 3 6 5 1 0 11 108 66 -42  
2 Rohda 5 6 5 0 1 10 108 84 -24 

 
3 ZKC '31 4 6 4 0 2 8 92 69 -23 

 4 KZ Danaiden 4 6 3 1 2 7 84 70 -14 
 

5 KZ / Hiltex 8 6 1 1 4 3 67 81 (-14) 
 6 OKV 4 6 1 1 4 2 87 111 (-24) *P 

7 AW.DTV 4 6 0 0 6 0 51 116 (-65) 
 *P = punten in mindering gebracht 

Breedtekorfbal Senioren poule 215 (najaar)  
1 Triaz 3 6 4 1 1 9 71 54 -17 

 
2 DKV Victoria 4 5 4 0 1 8 51 48 -3 

 
3 HBC 3 6 4 0 2 8 61 55 -6  
4 Stormvogels 2 6 3 0 3 6 61 60 -1 

 
5 ZKV 4 6 2 1 3 5 57 60 (-3)  
6 Groen Geel 6 5 1 0 4 2 50 63 (-13) 

 
7 BEP 5 6 1 0 5 2 53 64 (-11) 

 A-junioren Hoofdklasse A (veld)  
1 Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 7 6 0 1 12 153 98 -55 

 1 TOP / Quoratio A1 7 6 0 1 12 139 106 -33 
 

3 DOS '46 A1 7 5 0 2 10 162 132 -30 
 

4 Unitas / Perspectief A1 7 4 1 2 9 131 111 -20 
 

5 DVO / Accountor A1 7 3 1 3 7 131 141 (-10) 
 

6 Nieuwerkerk A1 7 2 0 5 4 121 137 (-16) 
 

7 ZKV A1 7 1 0 6 2 106 150 (-44) 
 

8 LDODK / Rinsma Fashion A1 7 0 0 7 0 112 180 (-68) 
 Breedtekorfbal Junioren poule 025 (najaar)  

1 KZ / Hiltex A3 6 5 1 0 11 99 72 -27 
 2 KZ / Hiltex A4 6 3 1 2 7 78 71 -7 
 

3 Groen Geel A3 6 3 0 3 6 81 76 -5 
 

4 ZKV A2 6 0 0 6 0 73 112 (-39)  
Breedtekorfbal Junioren poule 067 (najaar)  

1 HBC A1 6 6 0 0 12 80 32 -48  
2 Furore A2 6 2 0 4 4 35 46 (-11) 

 
2 KZ / Hiltex A5 6 2 0 4 4 39 56 (-17) 

 
2 ZKV A3 6 2 0 4 4 46 66 (-20) 
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Standen B tm F 
B-aspiranten Hoofdklasse B (veld)  

1 DVO / Accountor B1 7 5 2 0 12 128 82 -46 
2 De Meeuwen B1 7 4 2 1 10 136 101 -35 
2 Dalto / Klaverblad Verzekeringen B1 7 5 0 2 10 105 112 (-7) 
4 Groen Geel B1 7 4 1 2 9 112 93 -19 
5 ZKV B1 7 3 0 4 6 100 124 (-24) 
6 Wageningen B1 7 2 1 4 5 110 119 (-9) 
7 KZ / Hiltex B1 7 2 0 5 4 100 111 (-11) 
8 SKF B1 7 0 0 7 0 71 120 (-49) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 009 (najaar)  
1 Sporting West B1 6 5 0 1 10 74 36 -38 
2 BEP B2 6 4 0 2 8 54 34 -20 
3 OKV B1 6 3 0 3 6 43 55 (-12) 
4 ZKV B2 6 0 0 6 0 28 74 (-46) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 078 (najaar)  
1 Groen Geel B4 6 5 0 1 10 53 36 -17 
2 Furore B2 6 3 1 2 7 39 31 -8 
3 OKV B2 6 2 1 3 5 37 37 0 
4 ZKV B3 6 1 0 5 2 26 51 (-25) 

C-aspiranten 1e klasse E (najaar) 
1 Haarlem C1 6 6 0 0 12 62 28 -34 
2 TOP / Quoratio C2 6 2 1 3 5 56 54 -2 
3 ZKV C1 6 1 2 3 4 42 59 (-17) 
4 ZKC '31 C1 6 1 1 4 3 32 51 (-19) 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 064 (najaar)  
1 Furore C1 6 6 0 0 12 75 26 -49 
2 ZKV C2 6 3 1 2 7 36 42 (-6) 
3 ZKC '31 C2 6 1 2 3 4 23 50 (-27) 
4 Celeritas C1 6 0 1 5 1 21 37 (-16) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 016 (najaar)  
1 KZ / Hiltex D2 6 6 0 0 12 67 33 -34 
2 Rohda D1 6 3 0 3 6 35 48 (-13) 
3 Groen Geel D2 6 2 0 4 4 38 48 (-10) 
4 ZKV D1 6 1 0 5 2 29 40 (-11) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 126 (najaar)  
1 DSO D1 6 5 1 0 11 35 15 -20 
2 Furore D3 6 3 1 2 7 19 19 0 
3 ZKV D2 6 2 2 2 6 17 13 -4 
4 KZ / Hiltex D6 6 0 0 6 0 7 31 (-24) 

E-pupillen poule 083 (najaar)  
1 Aurora E2 6 3 3 0 9 36 22 -14 
2 OKV E3 6 3 2 1 8 43 22 -21 
3 Haarlem E1 6 1 2 3 4 26 30 (-4) 
4 ZKV E1 6 1 1 4 3 26 57 (-31) 

E-pupillen poule 128 (najaar)  
1 Furore E2 6 6 0 0 12 43 3 -40 
2 Roda E2 6 3 0 3 6 24 30 (-6) 
3 OKV E4 6 2 0 4 4 17 25 (-8) 
4 ZKV E2 6 1 0 5 2 7 33 (-26) 

F-pupillen poule 041 (najaar)  
1 KZ / Hiltex F1 6 5 0 1 10 65 22 -43 
1 ZKV F1 6 5 0 1 10 63 29 -34 
3 Groen Geel F2 6 1 1 4 3 23 47 (-24) 
4 Furore F1 6 0 1 5 1 15 68 (-53) 
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Oefenwedstrijden Zaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekenboeg 
Dyani (A1) heeft hielspoor. Na een pijnlijke behandeling mag ze de voet straks weer voorzichtig 
belasten, maar het gaat wel een tijdje duren. Sterkte! 

Valerie (B2) heeft een hamstringblessure. Ook zij moet even met krukken voort. Hopelijk niet zo lang! 

Monne (1e) heeft problemen met zijn meniscus waardoor hij niet kan spelen. We duimen dat het met 
rust weer goed komt! 

Liam (3e) landde tijdens de wedstrijd op de voet van de tegenstander. Ja en dan weet je het wel: druk 
verband, krukken en later tape en afwachten. Balen! 

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 
  18.30 Tempo 1 - ZKV 1 

17.15 Tempo 2 - ZKV 2 
19.00 Tempo 3 - ZKV 3 
16.00 Tempo A1 - ZKV A1 
15.00 Tempo B1 - ZKV B1 
11.00 KZ B3 - ZKV B2 
13.20 KZ B4 - ZKV B3 
13.00 ZKV C1 - Madjoe C1 
13.15 WWSV C2 - ZKV C2 
12.00 ZKV D1 - KZ D3 
11.00 ZKV D2 - KZ D4 
12.15 WWSV E1 - ZKV E1 
11.15 WWSV E2 - ZKV E2 
11.15 WWSV F1 - ZKV F1 
10.00 ZKV F2 - KZ F3 

    zondag 5 november 
11.00 ZKV A2 - KZ A4 
12.15 ZKV A3 - KZ A5 
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Opstellingen Zaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie  
Dames Heren 
Conchita Daan 
Dominique Sander 
Leonieke Richard 
Mariska  Monne 
Merel Joost 
Nadine Michael 
Sabine Bjarne 
Thalia Thomas 
 Dennis 
  
3e  
Dames Heren 
Jessica Maarten 
Rianne Mike 
Laura Raymond 
Marjolein Kevin 
Vivian Liam 
Esmee Onno 
Laini  
 

Dylan 

4e  
Dames Heren 
Anja Marcel 
Ilse P. Tim 
Ilse R. Steven 
Julia Axel 
Miranda Willem 
Tinka + 1 heer 3e 
  
5e  
Dames Heren 
Barbara Leendert 
Jill Jan Pieter 
Dorien Lex D. 
Fanny Marcel W. 
Maaike Rogier 
Margje  
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ZKV – OWK   
ZKV speelde tegen OWK waar drie hele lange dames in speelden een hele goede wedstrijd. Dit keer 
wisten ze het goede spel wel om te zetten in een overwinning. Joost opende de score door van 
afstand te scoren, 1-0. OWK antwoordde daarop door 3 keer achter elkaar te scoren, 1-3. Direct 
daarna schoot Richard van afstand de 2-3 door de korf, gevolgd door een afstandstreffer van Joost, 
3-3. OWK maakt dan 3-4, waarna Bjarne uit een doorloopbal 4-4 maakt. Na de 4-5 van OWK maakt 
Joost van halve afstand 5-5. OWK weer 5-6, maar nu maakt Thomas van  halve afstand 6-6. Joost 
schiet ZKV weer naar een voorsprong van halve afstand, 7-6, welk voorbeeld door Richard werd 
gevolgd, 8-6. Na de 8-7 van OWK maakt Thomas van afstand 9-7. ZKV heeft de smaak nu te pakken 
en Joost scoort 10-7 en 11-7 uit twee afstandsschoten. OWK lijkt wakker geschud en komt terug tot 
11-9. Richard maakt 12-9 van afstand, waarna Joost 13-9 maakt uit een vrije worp. OWK scoort 13-10 
waarna Thomas van afstand 14-10 maakt. OWK komt weer wat terug, 14-11 en 14-12. Daarna is het 
Dominique die met het eerste damesdoelpunt van ZKV de stand op 15-12 brengt uit een 
afstandsschot. Nog voor rust brengt Bjarne uit een afstandsschot de stand op 16-12, waarna OWK de 
ruststand op 16-13 brengt. 

Na rust scoort Joost van afstand 17-13. Na de 17-14 van OWK  maakt Thomas van afstand 18-14. 
Nadine scoort dan van afstand 19-14.  OWK scoort dan 19-15 en 19-16. Thomas scoort dan van 
afstand 20-16. Even valt het stil bij ZKV en OWK komt terug tot 20-20. Dan neemt ZKV weer het heft 
in handen. Richard maakt van halve afstand 21-20, gevolgd door Joost van afstand, 22-20. Bjarne 
scoort uit een  fraaie doorloopbal 23-20, waarna Leonieke uit een strafworp 24-20 maakt. Mariska 
benut dan een vrije kans achter de korf, 25-20. Dan scoort ook OWK weer eens, 25-21. Leonieke 
scoort van afstand 26-21 gevolgd door Thomas die van afstand 27-21 maakt. Mariska maakt uit een 
omdraaibal 28-21 en Richard van afstand 29-21. OWK stribbelt nog even tegen en maakt 29-22, 29-
23 en 29-24. Als laatste scoort Joost van afstand de 30-24. Gelukkig, de eerste overwinning is binnen. 

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 10, Thomas 6, Richard 5, Bjarne 3, Mariska en Leonieke 2 
en Nadine en Dominique ieder 1   

 

De Hoeve - ZKV  

 
Vandaag de verre reis naar De Hoeve. Marco de Vries deed vandaag de coaching daar vaste coach 
Jorrith Ekelmans verhinderd was. De Hoeve (DH) opende de score 1-0, maar Joost trok de stand gelijk, 
1-1, door een vrije worp te benutten. DH maakt 2-1 en 3-1, waarna Richard van afstand voor 3-2 
zorgt. DH maakt dan 4-2. DH maakt 5-2 en 6-2. Mariska maakt van halve afstand 6-3, gevolgd door 
DH 7-3. Thomas scoort van afstand 7-4, maar weer is het DH dat scoort, 8-4. Nadine maakt van 
afstand 8-5, wederom gevolgd door DH 9-5. Zij maken ook nog 10-5, waarna Thomas van achter de 
korf voor de  
10-6 zorgt. Nadat Joost van afstand 10-7 maakt, bepaalt DH de ruststand op 11-7. ZKV komt sterk uit 
de kleedkamer. Dominique maakt 11-8, Nadine 11-9 en Joost (?) maakt er 11-10 van, dat alles binnen 
2 minuten. Na de 5e en 6e strafworp van DH 12-10 en 13-10, maakt DH er ook nog 14-10 van. Sander 
komt er in voor Richard en scoort direct 14-11, waarna Joost uit een vrije worp 14-12 maakt. Richard 
komt er weer in voor Sander, maar DH maakt 15-12. Sabine komt er dan in voor Dominique. Thomas 
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schiet van afstand de 15-13 door de korf. Sander is er weer in gekomen voor Richard en scoort van 
afstand 15-14. Er is dan nog zo’n 20 minuten te spelen.  DH scoort weer, 16-14, gevolgd door een 
afstandsschot van Leonieke, 16-15. Helaas lukt het niet om gelijk te komen. DH scoort 17-15. Richard 
komt er dan weer in voor Sander. Joost maakt uit een vrije worp 17-16, maar DH maakt weer 18-16 
en 19-16 uit wederom een strafworp. Thomas schiet van afstand 19-17 binnen, maar weer is het DH 
dat vanaf de strafworpstip weet te scoren, 20-17. Richard scoort uit een doorloopbal, aangegeven 
vanuit de ruimte door Joost, 20-18. Met nog 3 minuten te spelen scoort Thomas van afstand en 20-
19 en 1 minuut voor tijd herhaalt hij dat kunstje 20-20. Dat werd ook de eindstand. Stug volhouden 
en knokken brengt dan toch dat ene punt.  
 
Voor de statistieken de doelpunten, Thomas 6, Joost 5, Richard, Nadine en Sander 2 en Leonieke 
Mariska en Dominique ieder 1.   
 

ZKV – De Walden  
Na de laatste 2 wedstrijden vertrouwen gekweekt te hebben door goede resultaten (30-24 winst op 
OWK en 20-20 tegen De Hoeve) vandaag tegen de Walden dat 1 punt meer had. In het begin van de 
wedstrijd ging het gelijk op. Richard opende de score van halve afstand, 1-0. Daarop antwoord De 
Walden (DW) snel met de 1-1. Even later maakt DW 1-2, waarna Bjarne van afstand voor 2-2 zorgt. 
DW maakt dan 2-3, waarna Richard van afstand voor 3-3 zorgt. Even stokt de scoringsmachine en DW 
scoort 3-4 en 3-5. Richard is hot en scoort van afstand 4-5. Even later wordt Joost foutief afgestopt 
en benut hij zelf de toegekende strafworp, 5-5. Even later wordt Thomas onheus afgestopt en nu is 
het Leonieke die de strafworp benut, 6-5. Na de 6-6 van DW scoort Joost van afstand 7-6. DW komt 
weer gelijk, 7-7. Dan loopt ZKV binnen een paar minuten uit naar een 11-7 voorsprong. Eerst is het 
Thomas die 2x van afstand scoort en dat wordt direct gevolgd door rake afstandsschoten van Joost 
en Richard. Na de 11-8 van DW krijgt Thomas een strafworp mee, welke Leonieke keurig benut, 12-8. 
Na de 12-9 van DW brengt Joost de ruststand op 13-9 door een vrije worp te benutten.  

Na rust brengt Thomas de stand op 14-9 door uit een afstandsschot te scoren. Even later volgt Bjarne 
zijn voorbeeld en maakt van afstand 15-9. Na de 15-10 en 15-11 van DW scoort Thomas van halve 
afstand 16-11, waarna DW er 16-12 van maakt. Even later fopt Joost zijn heer onder de korf en maakt 
17-12, waarna Joost er ook nog 18-12 van maakt door een vrije worp te benutten. DW 18-13, gevolgd 
door een afstandsschot van Thomas, 19-13. Na de 19-14 van DW maakt Richard van afstand 20-14. 
Thomas scoort van afstand 21-14, gevolgd door de 22-14 van Bjarne van halve afstand. Na de 22-15 
van DW scoort Joost uit een vrije worp 23-15. Bjarne dolt zijn tegenstander en scoort een hele fraaie 
doorloopbal, 24-15. Even later weer zo’n actie, maar nu scoort Bjarne van afstand 25-15. DW doet 
nog even wat terug, 25-16 en 25-17. Wederom is het Bjarne die zijn heer zijn hielen laat zien en 
scoort uit een doorloopbal 26-17. Als laatste scoort DW 26-18. Door deze fraaie zege staat ZKV nu 
samen met Wit Blauw op 5 punten en laat De Walden onder zich met 4 punten. ZKV gaat met 
vertrouwen de zaalcompetitie in. 

De treffers komen vandaag van Joost 7, Bjarne en Thomas 6, Richard 5 en Leonieke 2. 
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Van de Penningmeester 
De contributie van het 2e kwartaal seizoen 2017/2018 wordt 
geïncasseerd op: 22 november 2017.  

De reiskosten van de veldcompetitie najaar 2017 kunnen nog tot 29 
oktober worden doorgemaild naar reiskosten@zkvzaandam.nl. 
Uitbetaling eerste week november. 

Heb je nog contributie-achterstand of moet je nog andere kosten 
betalen, doe dit dan zo spoedig mogelijk. 

De contributie voor kangoeroes is vanaf het tweede kwartaal 17/18 10 
euro per kwartaal. 

De gemeente Zaanstad wil dat ieder kind kan sporten. Bent u niet in 
staat de contributie te betalen, dan komt u misschien in aanmerking 
voor de regeling “Meedoen Zaanstad”. 

Informatie kunt u vinden op de website van de Gemeente Zaanstad. 

Nel Duursma 

 

Klaverjassen 20 oktober 
 
Ondanks het slechte weer hadden toch weer 17 spelers de moeite genomen  om naar de Kiep te 
komen.  
 
Met onze vaste bardame Nanda, die weer voor de hapjes en drankjes zorgde konden we beginnen.  
Na de 1e en 2e ronde stond Carla al op voorsprong en stond deze na ronde 3 niet meer af. Met 250 
punten meer dan Marian en 374 punten meer dan Ed ging ze dan ook met de 1e prijs ervandoor.  
De poedelprijs ging naar Dia.  
 

 
Hier dan de uitslag : 
1e Carla Forrer                       : 5446  punten 
2e Marian Matthijssen          : 5196 punten 
3e Ed van de Wal                    : 5072 punten 
En de poedelprijs Dia Horak : 3834 punten 

 
 
 

De volgende keer is op 17 november  en niet op 10 november zoals eerder aangegeven.  Dit i.v.m. de 
start van ons jubileum jaar  
 
Johan en Marian  
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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: 
17 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 

 

ELS WEET HET WELS 
 

Beste Els. In het voorwoord over ons ZKV-bestuur, van het vorige krantje, ben ik vergeten Marian 
Stange van de sponsorcommissie te noemen. Nu heb ik natuurlijk al m’n excuses aangeboden, maar 
ik weet niet of dit genoeg is. Hoe maak ik dit ooit nog goed? 

Groetjes en bedankt, Axel 
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Beste Axel. Ai! Je start als redacteur is er één met een scherfje…. Onze Marian vergeten, iemand met 
zó’n staat van dienst… dat is niet een actie om blij mee te wezen, dat snap ik wel. Ik voel je schaamte 
mee en begrijp dat je alles, maar dan ook álles in het werk wilt stellen om deze blunder goed te 
maken. Wat te doen? Het eerste wat in me opkomt is: chocola. Bedelf haar onder alle mogelijke 
soorten heerlijke versnaperingen en hoop dat ze je ooit -tonnetje rond- zal vergeven. Maar Marian 
kennende zal ze zich niet mateloos overgeven aan deze zoetigheid, dus zal je het toch op een andere 
manier moeten gaan proberen. Is het misschien een idee om je diensten aan haar aan te bieden? Dat 
je je -misschien op je knieën- bij haar meldt als vrijwilliger om haar en het verdere bestuur hand- en 
spandiensten te verlenen in deze krankzinnig drukke tijd? Ik denk dat Marian je wel weer in haar hart 
zal willen sluiten als je actief meehelpt onze club het jubileumjaar door te loodsen. Ik duim voor je! 

Lieve Els weet het wels. Het meisje dat ik leuk vind valt alleen op voetballers. Ik vind korfbal veel te 
leuk om er mee te stoppen. Hoe pak ik dit aan? 

Alvast bedankt, Boris 

Boris, nu moet het eindelijk eens over wezen met je! Je hebt me inmiddels veertien (14!) brieven 
geschreven met allerlei onzinnige problemen. Ik heb je al dertien (13!) keer geprobeerd een min of 
meer serieus antwoord voor te schotelen maar je blijft maar doorgaan! Tenenkrommend zijn je 
zogenaamde problemen, over gebrek aan haakjes voor je jas in de herentoiletten, gebrek aan liefde 
van je broer omdat je slimmer zou zijn, gedoe met onbetaalde snoeprekeningen, pukkeltjes op je 
bovenarmen en wiskundige vraagstukken waar zelfs mijn kleine zusje makkelijk een antwoord op kon 
vinden. Boris, ik denk dat het jou gewoon te doen is om lekker gepubliceerd te worden in ons 
veelgelezen blad. Mijn vragenrubriek is er niet voor hardnekkige sufkonten als jij en je zult dan ook 
wat mij betreft niet het genoegen smaken een serieuze behandeling te krijgen in dit blad. Stop met 
mailen! Ga op voetbal en verdwijn! Ik weet waar je huis woont! 

Beste Els weet het wels. Ik vind de witte rokjes/broekjes van het ZKV-tenue maar niets. Weet jij 
misschien wie dit bepaald heeft en of dit veranderd kan worden? 

Groetjes, Clara 

Lieve Clara. Je slaat de spijker op de kop met je afkeuring van de witte rokjes en broekjes. Uit oude 
foto’s blijkt dat ZKV echt ooit met zwarte rokken en broeken speelde, maar helaas heeft toch de wit-
lobby gewonnen. Zelf heb ik er een prima oplossing voor gevonden. Ten eerste moet je even een 
kleurenanalyse laten maken van je benen. Zijn ze van het lente-, zomer-, herfst-, of wintertype? Met 
een simpele omslagdoek in diverse kleurnuances kan je eenvoudig vaststellen welk soort benen je 
bezit. Op de bijgeleverde kleurenwaaier is dan direct te zien welke tinten wél en beslist niet (wit) bij je 
passen. Vervolgens bevestig je rondom op je rokje/broekje een serie klittenbandplakkertjes van 
ongeveer 1 cm. breed. Van de goedgekeurde kleuren knip je stroken van ca. 10 cm. breed, waar je 
natuurlijk ook het klittenband op bevestigt. Hopsakee! *  Elke week een nieuwe flatterende strook! 
Wat zál iedereen jaloers op je zijn, lieve Clara!  *(Inmiddels goedgekeurd voor het KNKV) 

Els 
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Trainingstijden Zaal 

 

Dinsdag Struijck Dinsdag Zuiderzee 

     
18.00 – 19.00 B3 + C1  17.45 – 18.45 

E1 + E2 + F1 + F2 + 
Kang. 

19.00 – 20.00 A1 + B1 
 

18.45 – 19.45 D1 +D2 
20.00 – 21.00 A3 + B2 
21.00 – 22.30 1e + 2e 

   
Woensdag Struijck 

 
Woensdag Zuiderzee 

18.45 – 19.45 A2 + C2 
 

17.45 – 18.45 E1 + E2 
19.45 – 20.45 4e  + 5e 19.00 – 20.00 1e + 2e (krachttraining) 

     Donderdag Struijck Donderdag Zuiderzee 

     17.30 – 18.30 D1 + D2 17.30 – 18.30 C2 + F1 + F2 
18.30 – 19.30 A2 + B1   

 
18.30 – 19.30 B2 + C1 

19.30 – 20.30 3e + A1 19.30 – 20.30 B3 
20.30 – 22.00 1e + 2e 

    

Verslag ALV 2 oktober 2017 
1) Opening 

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom en constateert dat er 
voldoende leden aanwezig zijn om de vergadering direct te kunnen starten. Een special 
welkom is er voor ons erelid Johan Bruijns, de leden van verdienste Roel Duursma, Els 
Bakker, Marian Stange, Annemiek de Kloe, Ivan Engel, Lex Kaper en de dragers van de Lex 
Kaper Award Kees Buis, Suzanne Saarloos en Ruud Berkhof. 

Lex geeft aan dat er afgelopen seizoen veel is gebeurd. Allereerst zijn de toiletten vervangen 
door een compleet nieuwe toiletgroep. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een 
substantiële financiële bijdrage van het Honig Laan Fonds en het vele werk van Roel 
Duursma, Piet Duursma, Dirk de Vries, Maarten Forrer, Jan Doeves, Martin Spoelstra, Erwin 
Horak en Ivan Engel die het geheel ook  coördineerde. Deze laatste groep werd nogmaals 
bedankt door Lex voor de vele uurtjes werk die daar in zijn gaan zitten.  

Afgelopen zomer zijn de kunstgrasvelden vervangen en tevens zijn de velden aangepast op 
het nieuwe formaat van 20 x 40 meter. We hebben nu de beschikkingen over 5 speelvelden 
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(2 kleinere voor de pupillen 4-tallen). Daarnaast is ook de verlichting vernieuwd en zijn er 
nieuwe prullenbakken geplaatst. Dinsdag 26 september is het nieuwe complex officieel 
opgeleverd. 

Nog niet zo lang geleden zijn er nieuwe koelkasten in gebruik genomen in de keuken. 

Het schoolkorfbal heeft, mede door intensief nabellen, toch zo’n 15-tal nieuwe leden 
opgeleverd. 

Als sportieve successen springen in het oog dat de B1 zowel in de zaal als op het veld 
geplaatst was voor de eindfase van het Nederlands Kampioenschap met als uitschieter de 
finale op het veld tegen Fortuna. Uiteindelijk een prachtige 2e plaats. De A1 slaagde er in om 
op het veld kampioen te worden van de overgangsklasse en komt dit seizoen dus uit in de 
hoofdklasse.  

Het 1e en 2e team handhaafden zich keurig in de overgangsklasse en reserve overgangsklasse 
en het contract van beide selectietrainers Jorrith Ekelmans (1e) en Marco de Vries (2e) werd 
verlengd. 

Veel selectieleden stopten na het afgelopen seizoen. Voor Niels Doeves en Fanny Doeves 
werd nog een speciale afscheidswedstrijd gehouden. 

Helaas werden we naast het stoppen van selectieleden nog geconfronteerd met het 
bedanken van een flink aantal andere leden. Teleurstellingen van niet geselecteerd worden 
in het team waar men in wil spelen leidt tegenwoordig al snel tot bedanken. Het 
Jeugdbestuur en de KTZ hebben daar hun handen vol aan gehad en helaas zelden met een 
positief resultaat. Veel wordt gewezen op slechte communicatie, maar soms is het gewoon 
niet mogelijk om al vroeg duidelijkheid te geven omdat er in korte tijd nog veel  kan 
veranderen. 

Onze hoofdsponsor de RABOBANK heeft aan gegeven op een andere manier om te willen 
gaan met sponsoring. Cees van de Water geeft daar tijdens de vergadering een korte uitleg 
van. 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 aanmerking 
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 
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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. 

10 November zal middels een feestelijke aftrap in de KIEP  het startschot gegeven worden 

van het 100-jarige jubileum jaar (10 november 2018 bestaat ZKV 100 jaar). In het kader van 

het 100-jarig lidmaatschap heeft Patrick Schmitz, ouder van een jeugdlid, een 

muurschildering op de achterkant van de KIEP gemaakt. Ziet er goed uit en leidt er toe dat 

ZKV goed zichtbaar is vanaf de snelweg. 

Tot slot meldt Lex dat de gemeente als het goed is op 9 oktober 2017 zal starten met de 

renovatie van kleedkamer 5/6. Vorig jaar stond dit ook al op de agenda, dus het is nog even 

afwachten wat er gaat gebeuren. In ieder geval is duidelijk dat het provisorische 

maatregelen zullen zijn. Het bestuur heeft van de gemeente een uitnodiging ontvangen om 

mede met de andere sportpark bespelers (Hoornseveld en Oostzijdersveld) op 10 oktober bij 

elkaar te komen om over de toekomst van beide sportparken te praten.  

 

Tot zover de opening van de vergadering. 

 
2) Mededelingen en ingekomen stukken  

Vaststelling van de agenda 

Lex geeft aan dat bij het agendapunt van de jubilarissen nog toegevoegd dient  te worden 

het verzoek aan de vergadering om Dennis Brand te benoemen als lid van verdienste. 

Marjan Stange, Ruud Berkhof en Lex zelf zijn voor de vergadering even bij Dennis thuis langs 

geweest om hem er van op de hoogte te stellen dat het bestuur van ZKV van plan is hem te 

benoemen tot lid van verdienste i.v.m. de vele werkzaamheden die hij voor de jeugd van ZKV 

heeft verricht. Enerzijds via de KTZ, maar anderzijds ook als trainer/coach van diverse 
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ploegen en tegenwoordig voor het RTC. Lex geeft aan dat een ieder die Dennis een beetje 

kent weet dat hij er niet van houdt om in de schijnwerpers gezet te worden, vandaar dat we 

het op deze manier hebben gedaan.  

Verder zijn er geen echte wijzigingen van de agenda, maar Lex merkt wel op dat bij het punt 

verkiezingen het niet zo is dat alle commissies verkozen worden, maar de meeste worden 

gewoon benoemd. 

Afberichten 

Afbericht voor de vergadering is ontvangen Karin Engel, Anne-Mirl Biesot, Bram Borgers, 
Kirsten Torenstra, Rianne Stadt, Ed Staats, Lisanne Stange, Dennis Brand, Gerrit Wiepjes, 
Andre Albers, Frieda Duursma en Piet Duursma  

3) Vaststelling notulen ledenvergadering 3 oktober 2016 

Lex merkt nog even op dat in het verslag is vastgelegd dat we bij het punt financiën de 
agenda anders moeten afhandelen. De agenda is daarop zo aangepast dat we dit jaar ook 
die volgorde zullen hanteren (eerst het resultaat van het afgelopen seizoen, dan het verslag 
van de kascommissie, dan de verkiezing van de nieuwe leden van de kascommissie en als 
laatste de begroting van het komende seizoen inclusief de behandeling van het 
contributievoorstel voor het komende seizoen). 

4) Jaarverslagen 

Bestuur  

Jan Doeves geeft aan dat hij een opmerking mist over het stoppen van Rie Korver als 
organisator van de kassadiensten in de Struijck. Dit heeft zij jarenlang geregeld en ook zelf 
kassadiensten gedraaid. Middels een applaus vanuit de vergadering wordt Rie Korver alsnog 
bedankt.  

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van het verslag. 

Jeugdbestuur 

Geen opmerking, Lex bedankt Kees Buis voor het maken van het verslag. 

Technische Commissie 

Naar aanleiding van het terugtrekken van het 5e veld geeft Lex aan dat het helaas 
noodzakelijk was om dit te doen, ondanks extra aandacht vanuit de TC. Helaas teveel 
bedankjes.  
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Karin en Lisanne vervangen Agnes Korver als verzorgster bij de selectie (stond niet helemaal 
duidelijk in het verslag van de TC) 

Schotklok nu bij meerdere teams (A1/2e)  

Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag. 

Korfbal Technische Zaken.  

Geen opmerkingen over het verslag. 

Lex bedankt Dennis Brand voor het maken van het verslag. 

Beheerscommissie 

Jan Doeves ontbreekt in de opsomming van de schoonmaakploeg. 

Lex bedankt Carla Forrer voor het maken van het verslag. 

Sponsorcommissie  

Geen opmerkingen. 

Lex bedankt Marian Stange voor het maken van het verslag. 

Activiteitencommissie  

Geen opmerkingen. 

Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag. 

Redactiecommissie  

Lex bedankt Els nogmaals (al eerder aandacht aan besteed tijdens de laatste PPC avond)  
voor de vele jaren inzet en ook voor het maken van dit verslag. 

PR en Werving  

Geen opmerkingen. 

Lex bedankt Miranda Rozemeijer voor het maken van het verslag. 

 

5) Financiën 

 

Lex geeft het woord aan Nel Duursma, onze penningmeester 

a) Financieel resultaat seizoen 2016/2017 
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Kantine resultaat valt erg tegen. Ook is de verhouding inkoop/verkoop niet 100%. 

Het is op de ALV helaas nog niet precies bekend waardoor het resultaat van de kantine 
inkomsten tegenvalt. Wordt lang over gesproken, maar moet nog verder uitgezocht worden 
waar het aan ligt. Duidelijk is wel dat aan het barpersoneel duidelijke instructies gegeven 
moet worden. Ook moet er op trainingsavonden ook weer bardienst geregeld worden. 
Verder zal het gebruik van de pinautomaat nader bekeken worden en ook of de 
verhoudingen inkoop/verkoop prijs nog wel goed zijn. 

b. Verslag kascommissie 

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

Richard geeft mede namens Ed aan dat er misschien een aantal verbeteringen mogelijk zijn 
om het resultaat van de kantine inkomsten te verbeteren. Nel geeft aan deze adviezen mee 
te nemen om de zaak weer op orde te krijgen.  

c. Verkiezing kascommissie 

Richard Schuszler blijft nog een jaar aan. Ed Staats wordt bedankt voor zijn diensten en 
Maarten Brouwer schuift als reserve door om zijn plaats in te nemen. Emiel Kaper wordt de 
nieuwe reserve voor de kascommissie. 

d. Vaststelling begroting 2017/2018 
 

Nel geeft enige uitleg over met name de posten reserveren jubileum en reserveren 
onderhoud. Vanuit de vergadering komen er verder geen vragen. 

Contributievoorstel  

In het voorjaar had het bestuur al voorgesteld geen contributieverhoging door te voeren. 
Tijdens de vergadering komt het bestuur met het voorstel om de contributie van de 
kangoeroes te verlagen naar € 10 per kwartaal. Beide voorstellen worden door de 
vergadering goedgekeurd. 

6) Huldigen jubilarissen 
 

25 Jaar: Suzanne Saarloos 
Suzanne wordt toegesproken door voorzitter Lex Kaper.  
Suzanne krijgt een zilveren speldje en een oorkonde van het KNKV en een mooie bos 
bloemen van ZKV. 

40 Jaar: Joke Stuurman-Huitema, Emiel Kaper en Lex Kaper 
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Joke, Emiel en Lex worden toegesproken door vice-voorzitter Annemiek de Kloe. Wel 
uniek voor ZKV dat 3 familieleden allen gelijktijdig het 40-jarig jubileum halen. 
40 jaar lid betekent helaas geen speldje en oorkonde, maar wel een welverdiende 
bos bloemen van ZKV. 

50  Jaar: Els Bakker en Hans Sijbrandi 50 jaar (Gerrit Wiepjes en Andre Albers zijn niet                       
aanwezig) 

      Lex neemt de honneurs weer waar om Els en Hans toe te spreken. 

Voor Els en Hans is er een gouden speldje en oorkonde van het KNKV en een mooie    
bos bloemen van ZKV. Sjaak Veth bood Els ook nog een bloemetje aan als dank voor 
haar inzet voor ZKV. 

      6a) Dennis Brand lid van verdienste  

Zoals al gemeld bij de mededelingen vraagt Lex hierbij om de formele goedkeuring 
van de vergadering om Dennis te benoemen al Lid van Verdienste van ZKV, welk 
verzoek werd ingewilligd met een luid applaus voor Dennis. 

              Pauze 

7) Verkiezing / Benoeming 
a. 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) 
 
Allen worden herkozen in het bestuur. 
 

b. 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) 
Voorgesteld: 
Ron de Jong 
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Alle herkiesbare leden en Ron worden benoemd als lid van het jeugdbestuur, 
maar wel zijn er wat wijzigingen in de secretariaten. 
Anne-Mirl doet de Junioren A, Sabina de Aspiranten B en de pupillen E en F, 
Saskia doet de aspiranten C en de  pupillen D (inmiddels is dit overgenomen 
door Ron) 
 
 

c. 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 
Bram wordt bedankt voor zijn inzet voor de TC de afgelopen jaren. Ivan, 
Sanne, Ilse, Karin en Kevin worden benoemd tot lid van de TC. 
 

d. 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: 
? 
Dennis, Marco en Dorien worden bedankt voor hun bijdrage aan de uitvoering 
van het technisch beleid. Dorien had haar zinnen erop gezet om verder 
invulling te geven aan de KTZ, maar besloot om persoonlijke redenen helaas 
toch hiervan af te zien. 
Lisanne, Niels en Marcel worden benoemd tot lid van de KTZ 

e. Sponsorcommissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Marian Stange (Voorzitter), Mariska Speekhoudt, Jan Bloetjes en Cees van de 
Water 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Kirsten Torenstra 
 
Nieuw: 
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? 
Kirsten wordt bedankt voor haar inzet voor de sponsorcommissie. Marian, 
Mariska, Jan en Cees worden benoemd in de Sponsorcommissie. 
 

f. Beheerscommissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Carla Forrer (Voorzitter), Roel Duursma (technische zaken), Maaike Doeves 
(bardiensten) 
Carla, Roel en Maaike worden benoemd als lid van de beheerscommissie. 
 

g. Redactiecommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Els Bakker en Marian Matthijssen 
Voorgesteld: 
Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom 
Nieuw: 
? 
Lex staat nog even stil bij het aftreden van Els, Marian en Dick de Vries als 
vermenigvuldiger van het clubblad. Axel, Julia en Steven worden benoemd in 
de redactiecommissie 
 

h. PR 
Aftredend en herkiesbaar: 
Miranda Rozemeijer, Liam de Haas en Ruud Berkhof 
Miranda, Liam en Ruud worden benoemd in de PR commissie 
 

i. Activiteitencommissie 
Aftredend en herkiesbaar: 
Onno Ferwerda, Erwin Schaap, Ilse Riteco, Anja Riteco, Maarten Brouwer en 
Liam de Haas 
Tussentijds toegetreden: 
Julia de Haas 
Onno, Erwin, Ilse, Anja, Maarten, Liam en Julia worden benoemd in de 
activiteitencommissie  
 

j. 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 
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Voorgesteld: 
Sanne de Vries en Jenske Eikema 
Winnie, Nina en Sienna worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd. Dylan, 
Liam, Kim, Mike, Julia, Richard, Pjotr, Cas, Sanne en Jenske worden benoemd 
in de JOEP 
 

k. 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: 
? 
Lex benadrukt dat de kampleiding elk jaar weer veel tijd investeert en een 
enorme verantwoordelijkheid heeft bij de voorbereiding en uitvoering van het 
ZKV kamp. Fantastisch dat dit al zo vele jaren goed en succesvol verloopt. 
Willem, Dennis, Romy, Wouter, Laura, Saskia, Winnie, Dennis, Patrick, Joost, 
Richard en Sabine worden benoemd in de kampleiding 
 

8) Bestuursbeleid 
 

Lex geeft aan dat de cultuur binnen ZKV al 50 jaar lang hetzelfde is. Meerdere 
mensen, waaronder Els Bakker, bevestigen dit en stellen ook dat dit een sterk 
punt is.  
 
Wel constateren we met zijn allen dat er een stuk onvrede is bij met name de 
jeugd, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Het jeugdbestuur en in het 
verleden ook de KTZ proberen daar hard aan te werken, maar het lek is nog 
niet boven water. 
 
Lex geeft aan dat Chris Kaper van KZ bereid is gevonden ZKV te gaan 
doorlichten, zodat wij er achter komen wat wij goed doen en wat wij kunnen 
verbeteren. 
Miranda Rozemeijer geeft aan dat er veel minder betrokkenheid gevoeld 
wordt bij de breedtesport teams. Dat uit zich met name in het maar 1x in de 
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week kunnen trainen, terwijl de selectieteams 2x trainen. Geeft ook aan dat 
de belangstelling vanuit het bestuur gemist wordt bij de thuiswedstrijden. Ze 
geeft ook aan dat ze constateert dat de  JOEP activiteiten minder bezocht 
worden. JOEP constateert dat ook en is op zoek naar oplossingen daarvoor. 
 
Kees Buis geeft aan dat de KTZ heel belangrijk is, maar daar missen we nu de 
“sterke” personen die veel voor de vereniging kunnen betekenen. Het is lastig 
om alle teams van kwalitatief goede trainers te voorzien. 
 

9) Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen andere punten ingebracht. 

10) Rondvraag 
a. Marcel Cluwen 

i. In het kader van het jubileum had Marcel het archief doorgespit en Els 
kwam daar heel veel in voor. Marcel wilde Els graag bedanken voor al 
haar pennenvruchten en deed dat met een bloemetje. 

b. Maaike Doeves 
i. Is verantwoordelijk voor de bardiensten en wil graag geïnformeerd 

worden als mensen bedanken. Ruud geeft aan dit te gaan doen. 
ii. Aanbod is wel beperkt vanuit de keuken. Tosti’s, tosti’s en tosti’s op 

dagen dat het 1e niet thuis speelt. Dan is het wel in orde. Carla geeft 
aan dat dit toch lastig is, omdat je niet met spullen geconfronteerd wil 
worden dat achteraf weer weggegooid moet worden. Carla zal een en 
ander nogmaals bekijken.  

iii. Fraude met spelerskaarten, wat doen we daaraan? Bij een jeugd 
wedstrijd stond de complete B1 opgesteld i.p.v. de C1. Het is de taak 
van de scheidsrechter om hier goed naar te kijken. Verder kunnen we 
er niets aan doen. 

c. Kees Buis vraagt zich af of de foto’s op de website niet gesorteerd kunnen 
worden op jaar. Liam de Haas geeft aan dat dit een ruimte probleem is op de 
huidige server, maar geeft aan dit eens verder te onderzoeken 

d. Marian Stange meldt dat we er  een nieuwe sponsor bij hebben, namelijk 
Patricia’s bloemboetiek (dochter van Johan Bruins heeft de zaak 
overgenomen). Zij heeft de bloemen verzorgd die uitgedeeld zijn aan de 
jubilarissen. 

e. Anke Cluwen vraagt nog even aandacht voor CLUB75. 
 

11)  Sluiting vergadering 
Om even over 23 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun 
aanwezigheid. 
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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 Ron de Jong 06 28738264 
D Ron de Jong 06 28738264 
E Sabina Kreuger 06-80157200  
F Sabina Kreuger 06-80157200  
Kangoeroes Sabina Kreuger 06-80157200  
 

 

 

 

Gefelicitaart!!! 
Beau Jansen 2 oktober 
Jamy Esveld 3 oktober 
Jamie van de Berg 9 oktober 
Danitha Geldorp 10 oktober 
Thomas de Graaff 11 oktober 
Chelsea Clijnk 16 oktober 
Nilaya Plet 19 oktober 
Ilse Koopmans 22 oktober 
Michiel Greuter 23 oktober 
Renee Peters 26 oktober 
Daan Jamin 30 oktober 
Naomi Aarts 4 november 
Sverre Zeegers 7 november 
Jens Verstegen 7 november 
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Hallo allemaal, 

We hebben allemaal even lang mogen genieten van redelijk mooi weer. 
Het laatste weekend is inmiddels gespeeld en was een guur weekend. Dat was het moment waarop 
ik wel degelijk even  verlangde naar het zaalseizoen. Het zaalseizoen heeft altijd iets speciaals en 
gezelligs. 
 
Maar nu eerst nog even over het veldseizoen . Iedereen heeft zijn laatste weekend gespeeld. 
Van alle teams hebben onze allerkleinste de F1  het kampioenschap binnen gehaald. Het was geen 
spannende wedstrijd. Maar zij waren duidelijk de betere van de twee ploegen . En lieten duidelijk 
zien waarom zij de echte kampioenen waren. Heerlijk genoten van de aankomende talenten.  
 
Ook hebben een aantal jeugdige mee gedaan in de selectie van de RTC 's 
Helaas zijn Fedde en Stijn bij onder 15 allebei afgevallen.  
Andere gelukkige  die geselecteerd zijn,  bij onder 15 zijn Malika en Noor . 
Onder 17 Koen en Zoë. En bij onder 19 Pjotr en Hidde. 
Iedereen van harte gefeliciteerd en veel succes. 
Koen en Zoë waren ook nog geselecteerd voor jong Oranje  onder 17. Jammer genoeg zijn zij niet 
verder gekomen in de selectie ronde. 
 
Misschien hebben jullie  ze voorbij zien komen en indien dit niet het geval is, ga er dan nog snel 
achteraan, de loten van de Grote Clubactie. Met het kopen van de loten steun je de club. En voor de 
verkopers die het meeste hebben verkocht ligt er ook niets te wachten op hen. Dus doe nog even je 
best met verkopen en met kopen. Op 4 november is de sluiting. 
 
Helaas heeft Fanny Doeves coach van de B1 aangegeven om te stoppen met het trainen en  het 
coachen van dit team. Vanuit het JB hebben wij Fanny al even gesproken. Wij bedanken haar voor 
haar inzet, tijd en energie die zij  in de begeleiding van het team heeft gestopt. 
 
Nu eerst even genieten van de herfstvakantie en daarna gaan we weer binnen trainen. 
Kijk even goed op welke dagen en waar je moet trainen in het schema in het krantje. 
Nog een belangrijke vermelding is dat in de Zuiderzee College in verband met de nieuwe vloer die 
daar ligt, er absoluut niet getraind mag worden met schoenen met een zwarte zool.  Ook dus niet 
met bv. de Asics die vaak bij  korfbal gebruikt worden.  
 
Ik wens iedereen veel succes en plezier in het komende zaalseizoen. 
 
Een sportieve groet van, 
 
Denice vd Stelt 
 

 

 

 

 

 



31 
 

ZKV F1 KAMPIOEN! 
 
ZKV F1, een hartstikke leuke ploeg om naar te kijken. Ze zijn fel, hebben lef, schieten korf gericht, 
verdedigen als de malle en blijven rennen. Ik zal de spelers even aan jullie voorstellen:  
Als eerste hebben we Dex Schoute, zoon van Dorien en 
Daan, speelt sinds vorig jaar zaal wedstrijden en je kan 
goed zien dat hij veel naar zijn moeder heeft gekeken. Hij 
snapt het spel korfbal, als je de bal heb onderschept moet 
je vrijlopen en als het kan schieten en als de tegenpartij de 
bal heb, moet je de bal proberen te onderscheppen, 
simpel en met coach Niels aan de kant, doet hij precies 
wat Niels zegt. Ook is het een meester in het time van de 
bal, dus als je als tegenstander denkt, ik kan wel schieten 
dan blokt hij vaak toch de bal nog.  
Dan Max Doeves, zoon van Niels en Hannie, ook bij hem kan je goed zien dat hij veel naar zijn vader 
en moeder heeft gekeken, ook hij snapt het spel heel goed, met zijn 5 jaar is hij elke wedstrijd de 
jongste van het veld, maar dat zou je niet zeggen. Hij speelt als een ervaren speler, al speelt hij pas 
sinds dit veld. Ook voetbalt Max elke week en ook daar blijkt hij elke week wel goed voor een paar 
doelpunten. Max kan goed gooien, goed verdedigen en score doet hij altijd wel.  
Dan Lynn Bakker, dochter van Fanny en Marc, samen met Dex één van de ervaren speelsters, speelt 
sinds vorig zaalseizoen en dankzij haar lengte, is zij heel nuttig. Ze kan van ver schieten en als zij haar 
handen goed omhoog doet bij haar tegenstander, schiet menig tegenstander tegen haar armen aan. 
Dan hebben we Eva Koopmans, dochter van Maaike en René. Eva heeft de snelheid van haar vader, 
gelukkig voor haar, en het schot van haar moeder. Ook al staat er een langere dame tegenover haar, 
dan probeert zij toch nog te schieten en vaak scoort zij wel in de wedstrijd.  
Het is leuk om te zien hoe zij, samen met Lindey Fritzen, dochter van Paula, elke wedstrijd meer 
groeien. Zij zijn samen dit veldseizoen voor het eerst gaan korfballen en het is leuk om te zien hoe zij 
door de rest worden meegenomen in het spel. Soms gaat het nog iets te snel, soms zijn de 
tegenstanders iets ouder en sterker, maar dat weerhoudt beide dames niet om ze overal te blijven 
volgen. Het is een leuk team zo bij elkaar en dat resulteerde dan ook in een kampioenschap op het 
veld. In de zaal gaan we natuurlijk nog beter worden en hopen we ook kampioen te worden, want 
het is toch wel leuk zo’n beker en  de prachtige bloemenketting.  
 



32 
 

Verslag van de kampioenswedstrijd ZKV F1-Furore F1 
 
We begonnen deze wedstrijd met Dex aan de kant. Eva scoorde meteen de 1-0, daarna dacht Max 
dat kan ik ook 2-0. Lindey wilde deze wedstrijd ook graag score en doordat er goed werd 
samengespeeld lukte dat haar ook 3-0. Oh oh, 3 punten verschil dat betekend een extra speler van 
Furore erbij, dus 4 tegen 5. Even waren we de kluts kwijt dus Furore scoorde meteen 3-1. De extra 
speler moest er dus ook meteen weer uit. De 1e 10 min zijn voorbij, even een minuutje rust om 
eventueel spelers te wisselen en dan gaan we weer verder. Lynn blijft even aan de kant en Dex komt 
er in. Hij passed meteen een prachtige bal op Max, waardoor die kan score 4-1, weer een extra 
tegenstander, maar deze keer maakt het niets uit en scoort Eva 5-1. Na een goede tip van Niels, 
waarbij Dex rustiger moet gaan schieten, schiet hij raak 6-1. Nu is het echt even rust. Pff kunnen we 
wel gebruiken. Lekker limonade drinken en goed luisteren naar de tips van Niels en Maaike. Furore 
had ook even rust nodig, want die scoorde meteen na rust 6-2. Maar ZKV is nog niet klaar met score. 
Er wordt veel en goed overgespeeld, goed gekeken wie vrij staat en daardoor scoren Dex en Max 7-2 
en 8-2, maar ook Furore scoort nog een keer 8-3. Lindey wil ook nog even score 9-3. De tegenstander 
had een mooie bal geoefend, of was het gewoon mazzel, een meisje deed net alsof ze schoot, wij 
draaiden ons om en tada een goed schot, gelukkig wel mis. Lindey scoort nog een keer 10-3 en ook 
Dex weet van achter de korf nog een keer te score 11-3. De dingen die op trainen worden 
aangeleerd, zien we steeds vaker terug komen in de wedstrijd. Het schieten met een hupje, 
aangeleerd door Mariah en het stapje naar achter als je de bal te dicht onder de korf afvangt. Leuk 
om te zien. Dex scoort daaruit 12-3 en de mooie afsluiter van Max 13-3. Pas de laatste 10 minuten 
hadden sommige door dat ze kampioen konden worden, maar het besef was er na de wedstrijd nog 
niet. Of wisten sommige kinderen gewoon nog niet echt wat de term Kampioen inhoudt 😉. Van 
Denise en Sabina kregen we een mooie bloemenketting en er was snoep en drinken en bloemen en 
een echte schaal. Zij waren blij en wij enorm trots.. 
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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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