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Voorwoord 

Een voorwoord schrijven, jeetje, hoe ging dat 

ook alweer? Het is alweer een tijdje geleden 

dat ik dat voor het laatst deed. Waar zal ik 

eens beginnen, een onderwerp natuurlijk! 

Zoveel keuzes. Ik kan het natuurlijk hebben 

over de altijd gezellige en lekker polariserende 

pietendiscussie, het gebrek aan ingezonden 

griezelverhalen *snifsnif*, of, aangezien het 

die tijd van het jaar is en het eindelijk een 

beetje koud word buiten, het naderende 

zaalseizoen en hoe fijn het is dat we weer naar 

binnen mogen! Maar nee, ik heb voor een 

ander onderwerp gekozen want dit is de 

laatste keer dat ik erover kan praten omdat 

het in het volgende krantje alweer voorbij is. 

Jawel dames en heren ik heb het natuurlijk 

over het Jubileumfeest! Zie dit maar als de 

officiële voorbeschouwing.  Om te beginnen 

blijft het koude weer natuurlijk achterwege, ja 

het zal fris zijn maar wel met een heldere 

lucht en een mild zonnetje. Eerst mogen de 

kinderen genieten van een spetterende 

goochelshow en daarna barst het echte feest 

los. En man wat een feest gaat het worden, de 

band is fantastisch en speelt precies de juiste 

muziek, lekker divers zodat iedereen wel een 

keer kan meeblèren, nadat er een gezellige 

hoeveelheid drankjes ingegaan is natuurlijk. Er 

breken een paar glazen, en iemand glijdt uit 

over gemorst bier, maar we kunnen er met z’n 

allen om lachen en feesten door tot in de 

vroege uurtjes. Ik kan niet wachten, zie jullie 

de 10e! 

Liefs,  

Julia 

Het volgende krantje komt de 19e. 
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K A P E R I O L E N 

Hoe staat het met onze sportieve prestaties nu de eerste helft van de veldcompetitie er 

(bijna) op zit? De F1 en B2 zijn herfstkampioen geworden, het derde heeft net als PSV alle 

wedstrijden gewonnen (16 uit 8), het tweede staat op een prima vierde plaats en het eerste 

bovenaan met 12 uit 8, net als de A1. Door het verlies van het eerste afgelopen zaterdag 

thuis tegen Dindoa is die ploeg op een punt genaderd. De week ervoor werd uit tegen Apollo 

na een dip in de tweede helft toch nog gewonnen. Dindoa won vooral door het 

achterblijvend scorend vermogen van ZKV in de tweede helft.  Misschien nog van belang is 

dat we de wedstrijd met twee punten verschil verloren, terwijl we uit met drie punten 

verschil wonnen, zodat het onderling resultaat in ons voordeel uitvalt. Het tweede moet 

aanstaande zaterdag nog een uitwedstrijd in Delft spelen; de andere ploegen kunnen zich nu 

allemaal richten op de zaalcompetitie. 

De ledenvergadering werd door een dertigtal leden bijgewoond, net genoeg om de 

vergadering door te mogen laten gaan. De penningmeester presenteerde een mooi 

financieel resultaat over het afgelopen jaar; de kosten voor de jubileumactiviteiten vallen tot 

dusver keurig binnen de begroting. De vergadering gaf het bestuur het mandaat om de 

contributie per 1 juli 2019 met de prijsindex te verhogen. Marian Matthijssen, Dominique 

Matthijssen en Kirsten Torenstra werden door Ruud toegesproken vanwege hun 25-jarig 

lidmaatschep. Sonja Pfaltzgraff en Karin Engel konden niet aanwezig zijn; moeder Bea nam 

de bloemen voor hun 40-jarig lidmaatschap in ontvangst. Leendert Saarloos, Johan Bruins en 

Sonja Geerlings ontvingen de oorkonde en het bijbehorende gouden speldje van het KNKV 

uit handen van de (vice-)voorzitter. Dick de Vries werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 60 

–jarig lidmaatschap.  

Vermeldenswaard was natuurlijk ook de voorselectie van Zoe Engel en Koen Ruwaard voor 

het Nederlands team onder 17 jaar. Tijdens de Korfbal Challenge zal de definitieve selectie 

bekend worden gemaakt.  

U begrijpt dat we nu allemaal uitzien naar ons honderdjarig jubileum. Aanstaande 

donderdag wordt de feesttent geplaatst voor de ingang van De Kiep. Met een aggregaat zal 

de benodigde extra stroom worden opgewekt. Tijdens de reünie op zaterdag 3 november 

verwachten we ongeveer 250 mensen. Om 16 uur wordt iedereen welkom geheten en vanaf 

dat moment zullen vele oude herinneringen worden opgehaald. De deelnemers worden 

onthaald met een broodmaaltijd. Vanaf 19 uur kunnen de jongere belangstellenden zich 

aansluiten bij de andere deelnemers. We hopen natuurlijk dat het een onvergetelijke dag 

wordt. Het jubileumboek wordt op dit moment gedrukt en zal op 9 november bij De Kiep 

worden afgeleverd. Tijdens de receptie (aanvang 19:30 uur) in De Kiep wordt het 

jubileumboek officieel aangeboden. Alle spelende leden ontvangen een uniek ZKV 100 

jubileumshirt. Op 10 november bestaan we precies 100 jaar: dan zal ‘s middags De Kiep in 

een magische betovering worden gehuld, onder de verwonderende ogen van (hopelijk) alle 
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jeugdleden (en hun ouders) van ZKV. En dan ‘s avonds de feestelijke afsluiting van ons 

jubileumjaar met een knallend feest (aanvang 20 uur), met muziek van Het Kabinet. Ik hoop 

u volgende week allemaal te zien in ons clubgebouw.  

Afgelopen week bereikte ons het treurige nieuws dat volkomen onverwachts Henk 

Pfaltzgraff, echtgenoot van Bea, vader van Karin en Sonja, en opa van Zoe en Dyani is 

overleden. Henk was bij vrijwel elke thuiswedstrijd van zijn kinderen en kleinkinderen op ons 

veld aanwezig. Velen van u zullen Henk ook kennen als leraar wiskunde en conrector op het 

Zaanlands Lyceum. De belangstelling tijdens de crematie afgelopen maandag was 

overweldigend; vele ZKVers waren bij de plechtigheid aanwezig. Wij wensen Bea, kinderen, 

kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Lex Kaper. 

 

FEEST FEEST FEEST 

En als het volgende krantje uitkomt is alles alweer voorbij…. 

A.s. zaterdag, 3 november, is de grote reünie van leden en oudleden van ZKV, vanaf 35 jaar. 

(De iets jongere ZKV’ers die ook dolgraag willen komen zijn vanaf 19.00 uur welkom.) Het wordt 

enorm druk en dus ook enorm gezellig. Een hele organisatie natuurlijk, om zo’n 250 mensen 

welkom te heten. De Kiep wordt deze week uitgebreid met een joekel van een feesttent. Je 

zult niet weten wat je ziet! 

Op vrijdag 9 november ontvangt ZKV allerlei genodigden op een receptie. Denk aan de Bond, 

de Gemeente, korfbalverenigingen en buurclubs, scholen, sponsors en anderen die 

verwantschap hebben met onze vereniging. Ook dan lijkt het een drukke bedoening te gaan 

worden. 

En dan is het 10 november. De dag dat ZKV echt, echt, echt 100 jaar bestaat! De dag waar 

we al het hele jaar naartoe werken. De dag dat jong en oud komt feesten. Eerst ’s middags 

de jeugd in de basisschool-leeftijd. Er komt een geweldige goochelaar om ze te vermaken. En 

’s avonds….is iedereen er om in de Kiep en de feesttent uit zijn dak te gaan. De boel gaat 

open om 20.00 uur en de feestband Het Kabinet gaat vanaf 21.00 uur los met alle mogelijke 

soorten feest- en dansmuziek. Deze avond is voor heel ZKV en natuurlijk voor alle aanhang 

en alle mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij onze club.  

WELKOM WELKOM WELKOM BIJ JE JARIGE CLUPPIE! 
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3 NOVEMBER, 9 NOVEMBER, 10 NOVEMBER 

FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST FEEST  

En dan wordt het uiteindelijk 11 november. De day after.. Elf november is de dag, dat je heel 

veel opruimen mag. 

Gezocht: aardige ZKV’ers die willen helpen om de tent en de Kiep weer netjes te krijgen. Die 

tent moet natuurlijk weer leeg en de Kiep weer vol. De versieringen moeten eraf, de kabels 

opgerold, de meubels versjouwd, de bar en de keuken gefatsoeneerd en alle troep 

weggegooid. 

Zondagmiddag vanaf 1 uur willen we graag met een flinke groep aan de slag. Het zou heerlijk 

zijn als er wat mensen bij komen om het werk te kunnen verdelen. 

Voel je er wat voor om al dit gefeest samen af te sluiten op 11 november? Bel of app dan 

alsjeblieft even met Anke Cluwen, 0652476521 of Els Bakker, 0636506921. Of geef het door 

aan iemand van de feestcommissie: Onno, Erwin, Anja, Marjolein, Mariska of Julia. Alvast 

hartstikke bedankt! 

CONTRIBUTIE – REISKOSTEN – STRUIJCK 

 Na al het feestgedruis van begin november is het ook weer noodzakelijk om de contributie 

van het tweede kwartaal seizoen 2018/2019 te incasseren. De incasso vindt plaats op; 22 

NOVEMBER 2018. Op 10 november aanstaande is de laatste veldwedstrijd van het najaar 

2018. Als je nog reiskosten wilt inleveren voor deze veldperiode dan kan dat tot 15 

november 2018. Stuur de gegevens van de uitwedstrijd, je ploeg, je naam en IBAN-nummer 

naar reiskosten@zkvzaandam.nl.. (Alleen buiten de Zaanstreek) 

Voor de zaalwedstrijden van het 1e team wordt entree geheven. Het is veel voordeliger om 

een Kaart voor het hele seizoen 2018/2019 aan te schaffen. De prijzen zijn als volgt; 

Pass-Partout                      10 euro 
Pass-Partout 65+                6 euro 
Entreekaartje                     2,50 euro 
Entreekaartje 65+             1,50 euro 

Jeugd tot en met 18 jaar gratis entree. 

 Allemaal heel veel plezier in het zaalseizoen, Nel 

 

javascript:OpenNewWindow('/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/compose.aspx?MsgTo=reiskosten%40zkvzaandam.nl&MsgSubject=&MsgCc=&MsgBcc=&MsgBody=',570,450)
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Standen 

 

KNKV 1e klasse A (veld)  

1 ZKV 1 8 6 0 2 12 158 140 -18 

2 Dindoa 1 8 5 1 2 11 169 140 -29 

2 MIA 1 8 5 1 2 11 148 123 -25 

4 Apeldoorn 1 8 5 0 3 10 125 110 -15 

5 Apollo 1 8 3 0 5 6 130 144 (-14) 

6 OKO / Bies 1 7 2 1 4 5 126 137 (-11) 

7 AKC 1 8 2 1 5 5 134 152 (-18) 

8 EKC Nääs 1 7 1 0 6 2 94 138 (-44) 

 
KNKV Reserve 1e klasse H (veld)  

1 
Fortuna / Delta Logistiek 
3 

8 8 0 0 16 124 89 -35 

2 Groen Geel 3 8 6 1 1 13 117 96 -21 

3 AW.DTV 3 8 6 0 2 12 131 118 -13 

4 ZKV 2 7 4 0 3 8 113 94 -19 

5 Tempo 3 8 2 2 4 6 99 109 (-10) 

6 Die Haghe 3 8 2 0 6 4 118 127 (-9) 

7 DES 2 7 1 1 5 3 78 103 (-25) 

8 HKV / Ons Eibernest 3 8 0 0 8 0 94 138 (-44) 

KNKV Reserve 3e klasse F (veld)  

1 ZKV 3 8 8 0 0 16 152 84 -68 

2 ZKC '31 2 8 5 2 1 12 114 107 -7 

3 ALO 2 8 4 1 3 9 107 98 -9 

4 Blauw-Wit 5 8 4 0 4 8 96 108 (-12) 

5 Sporting West 3 8 2 2 4 6 91 105 (-14) 

5 Swift 3 8 3 0 5 6 100 99 -1 

7 Rohda 5 8 2 0 6 4 108 136 (-28) 

8 OKV 3 8 1 1 6 3 92 123 (-31) 

KNKV Reserve 4e klasse C (veld)  

1 Sporting Trigon 5 7 7 0 0 14 134 68 -66 

2 OKV 4 7 4 1 2 9 109 82 -27 

3 ZKV 4 7 3 2 2 8 74 89 (-15) 

4 KZ Danaiden 5 7 3 1 3 7 79 79 0 

5 Refleks 5 7 3 0 4 6 93 93 0 

6 HKV / Ons Eibernest 5 6 1 0 5 2 78 89 (-11) 

7 AW.DTV 4 7 1 0 6 2 72 139 (-67) 

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 035 (najaar)  

1 Zaandam Zuid 2 6 5 0 1 10 87 47 -40 

2 ZKV 5 6 4 0 2 8 62 53 -9 

3 Oosterkwartier 3 6 2 1 3 5 54 61 (-7) 

4 Celeritas 2 6 0 1 5 1 36 78 (-42) 

A-junioren Overgangsklasse B (veld)  

1 ZKV A1 6 6 0 0 12 117 72 -45 

2 SKF A1 7 4 1 2 9 113 98 -15 

3 AW.DTV A1 7 4 0 3 8 99 103 (-4) 

3 OVVO / De Kroon A1 7 4 0 3 8 111 94 -17 

5 BEP A1 7 3 0 4 6 93 101 (-8) 

6 DVO / Accountor A2 7 2 1 4 5 109 105 -4 

7 KZ / Thermo4U A2 7 0 0 7 0 75 144 (-69) 
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A-junioren 1e klasse D (veld)  

1 KVA A1 8 7 0 1 14 157 84 -73 

2 Tempo A2 8 6 0 2 12 116 109 -7 

3 Groen Geel A2 8 5 0 3 10 109 111 (-2) 

3 Fortissimo A1 8 5 0 3 10 99 82 -17 

5 Fiducia A1 8 3 2 3 8 92 101 (-9) 

6 ZKC '31 A1 8 3 1 4 7 112 115 (-3) 

7 ZKV A2 8 1 0 7 2 91 123 (-32) 

8 SDO / BlijWerkt A1 8 0 1 7 1 84 135 (-51) 

B-aspiranten 1e klasse J (najaar)  

1 Haarlem B1 6 4 0 2 8 57 41 -16 

1 ZKC '31 B1 6 4 0 2 8 62 49 -13 

3 Groen Geel B2 6 3 0 3 6 60 67 (-7) 

4 ZKV B1 6 1 0 5 2 46 68 (-22) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 053 (najaar)  

1 Rapid B2 6 3 2 1 8 40 33 -7 

1 ZKV B2 6 3 2 1 8 38 38 0 

3 Groen Geel B3 6 1 2 3 4 38 41 (-3) 

3 Haarlem B2 6 2 0 4 4 42 46 (-4) 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 061 (najaar)  

1 Purmer B1 6 6 0 0 12 88 41 -47 

2 OKV B2 6 4 0 2 8 60 42 -18 

3 ZKV B3 6 2 0 4 4 42 72 (-30) 

4 Celeritas B1 6 0 0 6 0 30 65 (-35) 

C-aspiranten 1e klasse D (najaar)  

1 BEP C1 6 5 1 0 11 56 26 -30 

2 KZ / Thermo4U C2 6 4 1 1 9 56 33 -23 

3 OKV C1 6 2 0 4 4 42 40 -2 

4 ZKV C1 6 0 0 6 0 19 74 (-55) 

 
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 085 (najaar)  

1 Apollo C2 6 6 0 0 12 73 9 -64 

2 ZKC '31 C2 6 4 0 2 8 38 26 -12 

3 ZKV C2 6 2 0 4 4 20 34 (-14) 

4 KZ / Thermo4U C5 6 0 0 6 0 10 72 (-62) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 069 (najaar)  

1 DSO D1 6 5 1 0 11 43 23 -20 

2 ZKV D1 6 3 1 2 7 37 31 -6 

3 WWSV D1 6 2 0 4 4 26 44 (-18) 

4 ZKC '31 D2 6 1 0 5 2 35 43 (-8) 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 124 (najaar)  

1 Furore D2 6 5 0 1 10 44 10 -34 

2 Apollo D2 6 3 0 3 6 24 27 (-3) 

2 KZ / Thermo4U D4 6 3 0 3 6 32 38 (-6) 

4 ZKV D2 6 1 0 5 2 19 44 (-25) 

E-pupillen poule 051 (najaar)  

1 Furore E1 6 6 0 0 12 101 20 -81 

2 Groen Geel E2 6 4 0 2 8 52 41 -11 

3 ZKV E1 6 1 1 4 3 30 63 (-33) 

4 WWSV E1 6 0 1 5 1 21 80 (-59) 

E-pupillen poule 091 (najaar)  

1 Roda E1 6 6 0 0 12 94 28 -66 

2 Groen Geel E6 6 4 0 2 8 39 52 (-13) 

3 ZKC '31 E2 6 1 0 5 2 27 50 (-23) 

3 ZKV E2 6 1 0 5 2 34 64 (-30) 
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F-pupillen poule 053 (najaar)  

1 ZKV F1 6 6 0 0 12 139 7 -132 

2 Groen Geel F3 6 5 0 1 10 63 35 -28 

3 Purmer F1 6 4 0 2 8 61 59 -2 

4 OKV F2 6 3 0 3 6 45 61 (-16) 

5 Apollo F1 6 2 0 4 4 34 60 (-26) 

6 BEP F1 6 1 0 5 2 29 56 (-27) 

7 DSO F1 6 0 0 6 0 19 112 (-93) 

 

Uitslagen 

Week 41 
   

Week 42 
  ZKV 1 - MIA 1 18 - 22 

 

Apollo 1 - ZKV 1 19 - 24 

ZKV 2 - Fortuna 3 10 - 13 

 

AW.DTV 3 - ZKV 2 22 - 19 

Rohda 5 - ZKV 3 10 - 13 

 

ZKV 3 - Sporting West 3 28 - 13 

KZ Danaiden 5 - ZKV 4 9 -   9 

 

BEP A1 - ZKV A1 11 - 18 

ZKV 5 - Zaandam Zuid 2 12 - 11 

 

ZKV A2 - ZKC '31 A1 16 - 18 

ZKV A1 - AW.DTV A1 19 - 13 

 

ZKV F1 - Purmer F1 24 -   2 

KVA A1 - ZKV A2 18 -   9 

    Haarlem B1 - ZKV B1 11 -   2 

 

Week 43 

  ZKV B2 - Haarlem B2 8 -   7 

 

ZKV 1 - Dindoa 1 18 - 20 

OKV B2 - ZKV B3 15 -   8 

 

ZKV 2 - DES 2 15 - 10 

OKV C1 - ZKV C1 10 -   5 

 

Blauw-Wit 5 - ZKV 3 9 - 16 

ZKV C2 - Apollo C2 0 -   7 

 

Sporting Trigon 5 - ZKV 4 21 -   5 

WWSV D1 - ZKV D1 8 -   6 

 

Tempo A2 - ZKV A2 14 -   8 

ZKV D2 - Apollo D2 0 -   8 

    ZKV E1 - Furore E1 7 - 11 

    Groen Geel E6 - ZKV E2 15 -   7 

    OKV F2 - ZKV F1 3 - 23 
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Oproep! 

Dit jaar is er helaas geen apart zaalteam. Speelde 

je altijd alleen in de zaal en wil je toch graag 

korfballen dit seizoen. Meld je dan even bij een 

lid van de tc dan kunnen we opzoek naar een 

oplossing.  

De tc 

(Ivan, Karin, Kevin en Sanne) 

 

WIE JARIG IS TRAKTEERT 

ZKV is jarig en komt met een prachtige, gezonde traktatie! 

Binnenkort krijgt ieder spelend lid een speciaal “ZKV 100 shirtje”. Een mooi zwart exemplaar 

met ons jubileumlogo erop gedrukt. Een inloop-/ inschiet-/ trainings-/ vrijetijdsshirt waar je 

mee voor de dag kunt komen! Let goed op, straks in de zaal. Honderd jaar oud en er dan nog 

zo goed uitzien… We gáán er voor! 

Klaverjassen 

Het is vrijdag 26 oktober onze klaverjasavond staat weer op het programma. 

Gelukkig staat onze vaste bardame weer achter de bar na haar nare valpartij en werden we 
weer goed verzorgd  ( iedereen namens Nanda bedankt voor de vele aandacht die ze heeft 
gehad) We begonnen met 16 spelers aan de avond en het was als gewoonlijk weer erg 
gezellig. Naast onze gewone prijzen zoals wijn en koffie had onze sponsor Susan (Ja de 
dochter van Johan en Nanda) namens Patricia's bloemboetiek ook een prijs beschikbaar 
gesteld wat natuurlijk zeer op prijs wordt gesteld. Sylvia had de poedelprijs gezien en dat 
was iets wat ze heel lekker vindt dus ze ging ervoor,  laat ze dan deze avond nog laatste 
worden ook , dus dat wordt smullen voor Sylvia.  Ab werd deze avond 1e en Leo en Marian 
werden 2e en 3e .  
De uitslag van de avond   1e   Ab      Bosman        5380 punten  
                                              2e Leo    Kool                5117 punten 
                                              3e Marian Matthijssen 5094 punten  
Poedelprijs  Sylvia Buhrs  3535 punten.  
  
De volgende avond is op vrijdag 16 november.  

 Groeten Marian en Johan.    
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Korfbalblessures 

Ik ben 19 oktober naar een sportmedisch congres geweest in Heereveen, daar spraken een aantal 

artsen over voornamelijk korfbalblessures. 

De eerste spreker was de sportarts van het Nederlands Korfbalteam, zij houdt zich bezig met veel 

dingen rondom het team zoals kracht, voeding en slapen. Er wordt bijvoorbeeld geen mars meer 

gegeven in de rust maar banaan en mueslirepen. Het gebruik van magnesium, calcium of vitamine D, 

wordt afgeraden, dit is doping gevoelig. Voor het komende Wereld Kampioenschap proberen ze een 

jetlags te voorkomen door een natuurlijke tijdzone aan te houden. Tevens kijkt ze naar de nodige 

vaccinaties bijvoorbeeld malaria medicatie, veiligheid en klimaat wat voor invloed dit kan hebben op 

de spelers. De ogen en oren van deze sportarts zijn de fysiotherapeut, verzorgers en coach. Als er iets 

is met een speler wordt zij direct ingeschakeld. Een dopingcontrole kan trouwens bij elke vereniging 

gedaan worden. 

De volgende spreker was iemand die de statistieken bijhield van sportblessures die zich melden op 

de spoedeisende hulp (SEH) in Nederland. Hier vindt een registratie plaats van letsel en oorzaak, wat 

opvalt is dat korfbal niet zo vaak genoemd wordt, dit heeft te maken met de ernst van de blessure. 

Onder ernstige blessure wordt verstaan orgaanletsel, hersenletsel en breuken. Tegenwoordig wordt 

er veel ondervangen door de huisartsenposten. De meeste letsels die gemeld worden zijn van de 

schouder/arm/hand gebied, de bekende bal op de vingers waardoor breuken ontstaan. Bij de 

heup/been/voet wordt 40% vaak niet behandeld op de SEH. 

Bij heup/lies klachten heeft een sportfysiotherapeut onderzoek gedaan, er is geen onderzoek gericht 

op korfbal gebied. Als sporter een liesblessure hebben wordt dit vaak veroorzaakt door andere 

blessure. De spelers willen vaak weten hoe ze eraan komen, hoe lang het duurt, wat de 

consequenties en of ze beter worden. Een diagnose is vaak moeilijk te stellen. Bij korfbal zijn veel 

draaimomenten dus eerder kans op blessures, vaak is een oude blessure de oorzaak. 

De Jumpers Knee, komt voor bij Volleybal, Basketbal en Korfbal. Het komt meer voor bij mannen dan 

bij vrouwen, het heeft te maken met uren van training en wedstrijd. Er wordt geklaagd over start pijn 

in de eerste paar minuten, en na het stoppen de eerste 24 uur. Het is een directe drukkende pijn 

onder de knieschijf (patella). Je kunt dit herstellen door rust, shokwave, oefentherapie, tijdelijk 

stoppen, langzaam opbouwen van krachttraining naar steeds zwaarder. Hierbij wil een patellabrace 

helpen dit geeft direct pijn vermindering. 

Acute achillespeesafscheuring komt bij hoge risico sporten voor waaronder korfbal. Het komt eerder 

in de zaal voor dan op het veld, bij 21 personen in de aanval en bij 3 personen in de verdediging. Het 

wordt vaak veroorzaakt door eerdere enkelblessures in het verleden, en overbelasting, schoenen die 

versleten zijn, komt voor op alle spelniveaus, bij gemiddeld 3 keer per week sporten. Advies 

enkelbraces te dragen, geeft reductie van verzwikkingsmogelijkheden. 

Voorste kruisbandletsel, komt het meeste  voor bij voetbal op kunstgras. Het bovenbeen draait naar 

buiten, het onderbeen draait naar binnen. Bij vrouwen komt dit meer voor, dit heeft te maken met 

verhoogde knieschijf en anatomische factoren zoals een te smalle ruimte tussen de inwendige knie, 

genetische zwakte kruisbanden, dit kan alleen operatief hersteld worden. Mocht dit op jonge leeftijd 
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voorkomen is toch het advies zo snel mogelijk opereren. Er is na deze blessure een grote kans op 

dezelfde blessure aan de andere kant. 

Achillespeestendopathie is de kwaliteit van de pees en structuur is verminderd en kan gaan 

ontsteken, komt bij 2 tot3 sporten voor het meest bij hardlopers, weinig verschil mannen en 

vrouwen. Het speelt zich af op microniveau, de cel probeert dingen te herstellen. Alleen in het bloed 

is een verhoogde ontstekingswaarde zichtbaar. De oorzaak is genetisch, schoenen, training, 

biomechanisch. Behandeling: massage, taping, oefentherapie, compressiekousen. 

Scheenbeenontsteking (shin splint)/Compartimentsyndroom deze spreker maakt het onderscheid in 
deze 2 aandoeningen 
 
Shin splint: bot pijn 
                     Tijdens en na activiteiten 
                      Geen aanvullende diagnostiek 
Behandeling: conservatief, dry neeling, compressie kousen. 
Compartimentsyndroom: spierpijn 
                                               Tijdens de activiteit 
                                                Aanvullende diagnostiek 
Behandeling: operatie, dry neeling, shok wave, compressie kousen 
Voorkomen van overbelasting, eventueel looptechnieken aanpassen het liefst landen op de voorvoet 
en kleine passen. 
 
Enkelbandletsel, de kans op herhaling is zeer groot, meestal de buitenkant van de enkel. Iedereen 
heeft 1 keer per 3 jaar een enkelband blessure. Wordt veroorzaakt door springen en verkeerd 
landen, sprinten en draaien. Deze blessure is in 3 graden te verdelen. 
Graad 1: verrekking 
Graad 2: deels ingescheurd 
Graad 3: volledig gescheurd, hiervoor is een operatie nodig 
Rest klachten is kleine herhaling binnen 3 jaar. 
Advies brace preventief te dragen en goede schoenen. 
 

Slapen en Powermap is goed voor je, je wordt er weer fris van. Iedereen is gemiddeld 33 minuten 

wakker in de nacht ook al lijkt het langer. 12% van de sporters hebben potentiële slaapstoornissen zij 

hebben dan last van rusteloze benen, spierkramp, dit wordt veroorzaakt doordat het lichaam wil 

bewegen. In de slaap wordt het groeihormoon aangemaakt. Zorg voor een goede slaapomgeving en 

hanteer leefstijl regels zoals: zelfde tijd naar bed, beperk alcohol/cafeïne, bedtijdroutine, vermijd 

stress in de avond, slaapkamertemperatuur, licht en geluid. 

Een powermap verhoogt je alertheid, concentratie, versneld je herstel hij mag niet langer duren dan 

25 min, voor vele is 5 minuten al genoeg. 

Deze leerzame ervaringen wil ik graag met jullie delen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het 

wel. 

 

Groetjes van Agnes  
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ZKV – MIA 18-22  

ZKV heeft de ongeslagen status helaas niet vast kunnen houden. Na een acceptabele eerste helft die 
met een 11-8 voorsprong werd afgesloten, werd ZKV de 2e helft een beetje overlopen door MIA. Met 
name de dames bleken over een goed schot te beschikken, eindstand 18-22. 

ZKV speelde vandaag met Daan in de basis voor Sander die vanwege familieomstandigheden afwezig 
was. MIA opende de score 0-1. Joost scoort van afstand 1-1. MIA 1-2, waarna Daan een door Richard 
genomen vrije bal kreeg doorgespeeld en 2-2 maakte. Bjarne scoorde 3-2 uit een doorloopbal die 
door Joost vanuit de ruimte werd aangespeeld. MIA 3-3 en 3-4, waarna Richard van afstand 4-4 
maakte. Natasja maakt met een wegtrekbal 5-4 en Joost volgt al snel haar voorbeeld, 6-4. MIA scoort 
dan 6-5, waarna Fleur van afstand 7-5 maakt. Na de 7-6 van MIA scoort Joost van afstand 8-6 en 
Richard middels 2 afstandsschoten 9-6 en 10-6. Even later scoort MIA 10-7, maar dan scoort Bjarne 
uit een doorbraak 11-7. MIA bepaalt de ruststand op 11-8. Er leek niets aan de hand, maar helaas 
kwamen we bedrogen uit. 

Richard opent de score na de rust door van afstand te scoren, 12-8. MIA komt terug tot 12-11, 
waarna Daan van afstand 13-11 maakt. Al snel maakt MIA 13-12 en 13-13. Pjotr komt er dan in voor 
Daan. Richard maakt 14-13 uit een strafworp, nadat Pjotr foutief werd afgestopt. MIA ruikt bloed en 
maakt 14-14, 14-15 en 14-16. Pjotr scoort van afstand 15-16. MIA weer 15-17 en 15-18. Mariska 
scoort van kort achter de korf 16-18. Leonieke komt er in voor Natasja en even later komt Natasja er 
in het andere vak in voor Sabine. Na de 16-19 van MIA komt Daan er in voor Pjotr. MIA maakt 16-20 
en dan komt Pjotr er in voor Joost. Na de 16-21 en 16-22 van MIA scoort Daan onder de korf 17-22 
en Natasja van halve afstand 18-22. Dit was tevens de eindstand.  

Volgende week uit tegen Apollo. Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Apollo won vorige week thuis 
met 15-14 van MIA. 

De treffers kwamen vandaag van: Richard 5, Daan en Joost 3, Natasja en Bjarne 2, Mariska, Fleur en 
Pjotr ieder 1. 

Apollo - ZKV 19-24  

Na de nederlaag vorige week thuis tegen MIA volgde vandaag het herstel tegen Apollo. Voor de rust 

liep het allemaal vrij soepel en heeft ZKV niet één keer achter gestaan. Na de pauze was er weer een 

periode waarin het aanvallend minder liep en de tegenstander wel de korf kon vinden, maar aan het 

eind was ZKV weer heer en meester en liep weer weg van Apollo. 

Binnen één minuut was er al 4 keer gescoord. Joost opende de score door de bal na beter opstellen 

bij de afvang in het mandje te leggen, 0-1. De volgende aanval maakt Natasja er 0-2 van door van 

halve afstand te scoren. Apollo maakte direct 1-2 en Richard schiet van afstand raak, 1-3. Na de 2-3 

van Apollo, maakt Joost uit een vrije bal 2-4. Apollo 3-4 en Sander van afstand 3-5. Het gaat erg hard 

met de scores, want er zijn nog geen 4 minuten gespeeld. Joost maakt uit een vrije worp 3-6, waarna 

Apollo 4-6 maakt. Sander scoort weer van afstand, 4-7 gevolgd door Apollo 5-7. Mariska scoort met 

een wegtrekbal achter de korf 5-8. Na de 6-8 van Apollo scoort Sander 6-9 van afstand en benut 

Richard een zelf meegekregen strafworp 6-10. ZKV drukt nu door en Bjarne scoort van afstand 6-11 

en in de volgende aanval maakt Bjarne nog eens van afstand 6-12. Apollo scoort 7-12 en 8-12, 
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waarna Joost uit een wegtrekbal 8-13 maakt. Bjarne scoort met een doorloopbal 8-14, waarna Apollo 

de ruststand op 9-14 bepaald. Apollo opent na de rust de score 10-14. Na fraai samenspel met Bjarne 

maakt Joost van halve afstand 10-15. Dan loopt het even wat minder en Apollo scoort 11-15, 12-15 

en 13-15. Joost lijkt de terugkeer van Apollo tot stand te brengen door uit een doorloopbal 13-16 te 

maken. Niets is echter minder waar, binnen enkele minuten staat het 17-16 voor Apollo. Weer is het 

Joost die uit een doorloopbal scoort, 17-17. Nog één keer komt Apollo voor, 18-17. Leonieke komt er 

in de aanval in voor Sabine. Richard scoort van afstand 18-18, waarna Sabine er in de verdediging 

weer in komt voor Leonieke. Joost scoort van afstand 18-19, waarna Bjarne uit een doorbraak 18-20 

maakt. Weer de wissel van Leonieke voor Sabine. Fleur versiert bij een omdraaibal een strafworp, 

welke door Richard benut wordt, 18-21. Pjotr komt er dan in voor Sander. Na een doorbraak van 

Pjotr speelt hij de bal door naar de vrijstaande Richard die keurig de 18-22 binnen schiet. Sabine 

komt er weer in voor Leonieke. Nadat Natasja foutief afgestopt werd maakt Joost uit een strafworp 

18-23. Het moegestreden Apollo scoort nog één keer 19-23. Tot slot benut Richard nog een 

strafworp die hij zelf meegekregen had, 19-24. 

Even dreigde het mis te gaan, maar de ploeg heeft zich prima hersteld na die wat mindere fase. 

De helft van de wedstrijden zit er nu op en ZKV heeft een voorsprong van 3 punten op MIA en 

Dindoa. Laatstgenoemde ploeg komt volgende week naar Zaandam. Zij wonnen dit weekeinde met 

34-21 van AKC, dus een gewaarschuwd mens telt voor twee. 

 De treffers kwamen vandaag van:  Joost 9, Richard 6, Bjarne 4, Sander 3, Mariska en Natasja ieder 1 

ZKV – Dindoa 18-20 

De uitwedstrijd tegen Dindoa werd met 17-20 gewonnen, maar toen was al duidelijk dat Dindoa geen 
makkelijke tegenstander was. Het begin was net als vorige week stormachtig met veel doelpunten. 
Na 9 minuten stond het al 5-5. Mariska opende de score uit een omdraaibal, 1-0. Dindo antwoord 
direct, 1-1 en 1-2. Sander scoort van afstand 2-2. Ook Joost scoort van afstand 3-2, maar Dindoa 
scoort net zo makkelijk, 3-3. Richard maakt van dichtbij 4-3, Dindoa 4-4. Joost scoort van halve 
afstand 5-4, Dindoa komt weer op gelijke hoogte, 5-5. Sander maakt uit een vrije worp 6-5 en even 
later scoort Sabine van halve afstand 7-5. Joost brengt het verschil op 3 punten, door van afstand te 
scoren, 8-5. Dindoa maakt 8-6 en even later scoort Sabine van halve afstand 9-6. Na de 9-7 van 
Dindoa maakt  Mariska met een wegtrekbal 10-7. Dindoa begint ook weer mee te doen en maakt 10-
8 en 10-9. Sander scoort dan van afstand 11-9. Dindoa komt echter terug tot 11-11. Sander brengt 
met een afstandsschot de ruststand op 12-11. 

Na de rust is het Richard die de stand op 13-11 brengt uit een kansje net naast de korf. Dan breekt er 
een periode aan waarin ZKV niet weet te scoren en waarin met name de dames van Dindoa er lustig 
op los scoorden. Zij brachten de stand op 13-16. Natasja maakt dan uit een afstandsschot 14-16. 
Leonieke komt er in voor Fleur. ZKV probeerde uit alle macht weer aan te haken, maar Dindoa maakt 
er 14-17 en 14-18 van. Pjotr komt er dan in voor Bjarne. Dindoa maakt er ook nog 14-19 van. ZKV 
bleef strijden en Pjotr krijgt een strafworp mee, welke door Joost benut werd, 15-19. Bjarne komt er 
dan in voor Sander en scoort direct van afstand, 16-19. Dindoa blijft echter mee scoren en komt op 
16-20. Nog een minuut of 4 te spelen. Sander komt er weer in voor Pjotr. Joost versiert een strafworp 
en benut deze 17-20. Sander schiet ruim een minuut voor tijd van afstand 18-20 binnen. Dit werd 
tevens de eindstand. De ploeg heeft keihard gewerkt, maar meer zat er vandaag niet in. 
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Toch gaat ZKV als herfstkampioen de zaal in en om nog een positief punt te noemen. Als ZKV en 
Dindoa aan het eind van het seizoen gelijk op de eerste plaats eindigen, dan is ZKV kampioen, mede 
door die laatste 2 doelpunten. Bij een gelijke stand in punten tellen in eerste instantie de onderlinge 
resultaten. Uit werd met 17-20 gewonnen, nu met 18-20 verloren, dus ZKV staat op een onderling 
saldo van +1. 

De stand: 

 
Gespeeld Punten 

ZKV 8 12 

Dindoa  8 11 

Mia  8 11 

Apeldoorn  8 10 

De treffers kwamen vandaag van: Joost en Sander 5, Sabine, Mariska en Richard 2, Natasja en Bjarne 
ieder 1. 

De oude doos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 5 / 27 

Z.K.V. 1  neemt deel aan de wedstryden om den Westzaanbeker. 

Doch het kampioenstwaalftal is zyn vorm kwyt. 
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Jaarverslag ALV 15 oktober 2018 

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de ereleden 

Frieda Duursma en Johan Bruins, de leden van verdienste Sonja Geerlings, Roel Duursma, Piet 

Duursma, Marian Stange, Bea Pfaltzgraff, Els Bakker, Leendert Saarloos, Ivan Engel, Annemiek de 

Kloe en Lex Kaper en de leden die de Lex Kaper Award ontvangen hebben Kees Buis en Ruud Berkhof. 

Lex merkt op dat er tijdens de vergadering niet gerookt mag worden en geeft aan dat er ook 

nagedacht wordt over een aparte ruimte/locatie buiten, waar dan gerookt mag worden, zodat er 

rondom het clubhuis een rookvrije zone zal zijn.   

1) Opening 

Jubileum 

Lex Kaper memoreert het feit dat het een bijzonder jaar is voor ZKV. 10 November 2018 zal ZKV 100 

jaar bestaan. Bijna een jaar geleden op 10 november 2017 werd de officiële aftrap gegeven voor het 

jubileumjaar, waarbij o.a. door Club75 de tafel en banken geschonken werd aan ZKV, die gemaakt 

waren van vloerdelen uit sporthal De Vang, de hal waar ZKV zijn eerste thuiswedstrijden speelde. 

Tijdens het afgelopen jaar zijn er diverse jubileumactiviteiten geweest. De komende weken staan nog 

de reünie, de receptie en het jubileumfeest op de agenda. Veel aandacht is er afgelopen jaar en 

zeker de laatste maanden gegaan naar het samenstellen van het jubileumboek. In principe krijgen 

alle leden een jubileumboek, maar als er meerdere personen op hetzelfde adres wonen dan krijgen 

ze samen één jubileumboek. Alle spelende leden zullen een speciaal jubileumshirt krijgen, dat als 

inschietshirt gebruikt kan worden.  

Accommodatie 

Lex Kaper geeft aan dat het veld met zijn nieuwe toplaag afgelopen week officieel is opgeleverd (1 

jaar na ingebruikname) en dat ook de kleedkamers 5/6 en de scheidsrechters kleedkamer 

gerenoveerd zijn. Daarnaast zijn er achter de bar nieuwe koelkasten geplaatst. 

Sportief 

Sportief gezien waren er afgelopen seizoen helaas mindere resultaten bij het 1e en het 2e. Het 1e is 

zowel op het veld als in de zaal gedegradeerd en het 2e op het veld. De A1 redde het net niet in de 

hoofdklasse op het veld. De B1 daarentegen werd kampioen in de hoofdklasse zaal, maar redde het 

net niet in de kruisfinale tegen Dalto. Het 3e werd zowel op het veld als in de zaal kampioen. 

Positief is dat er een team bij is gekomen dit seizoen. Het 3e bestaat nu veelal uit oud 1e spelers. 

We namen afscheid van Jorrith Ekelmans en Marco de Vries als trainers van het 1e en 2e. Nieuw en 

terug van weggeweest bij het 1e is Roy Gruijs, met als assistent trainer Niels Doeves en bij het 2e is 

Monne Jonker nieuw als trainer.  

De jeugd heeft de afgelopen jaren op het allerhoogste gepresteerd. Het zal moeilijk worden om dit 

de komende jaren te evenaren. 
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Lex Kaper geeft ook aan dat naast de focus op de topteams ook de breedtesport heel belangrijk is en 

dat onze aandacht daar zeker ook naar uitgaat. 

Privacywetgeving 

Lex Kaper geeft aan dat we afgelopen jaar ook geconfronteerd werden met de nieuwe 

privacywetgeving (AVG). Op de website staat de privacy policy zoals die door ZKV gehanteerd wordt. 

Arbitragebeleidsplan 

Lex Kaper geeft aan dat als apart punt op de agenda vermeld staat het arbitragebeleidsplan ZKV en 

meldt dat Ruud Berkhof daar later een nadere toelichting op zal geven. 

Tot zover de opening. 

Vaststellen agenda. 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

2) Mededelingen en ingekomen stukken  

Afberichten 

Afbericht voor de ledenvergadering hebben we ontvangen van Sonja Pfaltzgraff, Karin Engel, Marjon 

Sipma, Wouter Forrer, Sanne Mensink, Dennis Jager, Mariska Speekhoudt, Ed Staats, Dennis Dallinga, 

Maarten Brouwer, Richard Schuszler en Emiel Kaper. 

Contract Rabobank 

Het sponsorcontract met de Rabobank is opengebroken en loopt nu van 1-1-2018 tot 1-1-2020, met 

een sponsorbijdrage van € 5000 per jaar. 

In combinatie met het contract van de Rabobank geeft ook het NOC/NSF financiële ondersteuning 

waarmee we Chris Kaper in hebben kunnen huren. Samen met Sander van der Straten hebben zij 

afgelopen seizoen en ook dit seizoen nog aandacht gegeven aan de problematiek rondom het 

Jeugdbestuur en de KTZ. Daarna zullen zij ook aandacht geven aan de verdere invulling van het 

kader. Met name zal het kader een verjonging moeten ondergaan, met het oog op de toekomst. 

Kosten jubileum 

Er is een uitgavenpost begroot van zo’n € 20.000 voor het vieren van het jubileum. Dit lijkt een hoog 

bedrag, maar daar staan, naast de reservering voor het jubileum de afgelopen jaren, ook weer 

inkomsten tegenover, welke zeer waarschijnlijk kostendekkend zullen zijn. 

Selectie oranje U17 

Vanuit het RTC zitten Koen Ruwaard en Zoë Engel in de voorlopige selectie oranje U17. Na de 

Challenge eind december in Rotterdam wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. 

KorfbalMasterZ 



21 
 

Afgelopen seizoen hebben we te maken gehad met het verplicht stellen door het KNKV van het door 

de senioren te behalen spelregelbewijs KorfbalMasterZ. Dit om alle seniorenleden kennis te laten 

verkrijgen van de spelregels. Arnoud Huijgen heeft zich daar met name mee beziggehouden en ook 

Ivan Engel en Ruud Berkhof hebben hun steentje bijgedragen. Het resultaat is dat in ieder geval alle 

spelende senioren het spelregelbewijs voor aanvang van het seizoen 2018/2019 hebben behaald.   

  

Vaststelling notulen ledenvergadering 2 oktober 2017 

 

Lex Kaper geeft aan dat hij een opmerking mist over het feit dat de Vereniging van Weldadigheid 

Onder Bescherming van de Heilige Jozef  ZKV jaarlijks een bedrag schenkt van € 1000 (vijf jaar lang) in 

het kader van het 100-jarig jubileum.  

 

3) Jaarverslagen 

Bestuur  

Lex merkt op dat hij eigenlijk een opmerking had verwacht (was hem ontschoten toen hij het verslag 

onder ogen had gekregen ter review) over het aantal spelende leden. Ruud Berkhof geeft aan dat het 

ledenaantal ongeveer gelijk is gebleven t.o.v. vorig jaar. 

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van het verslag. 

Jeugdbestuur 

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

Technische Commissie 

Geen opmerkingen, Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag. 

Korfbal Technische Zaken.  

Geen opmerkingen, Lex bedankt  Ilse Riteco voor het maken van het verslag. 

Beheerscommissie 

Jan Doeves merkt op dat Carla Forrer niet in het verslag staat als lid van het barteam bij het 1e 

Lex bedankt Carla Forrer voor het maken van het verslag. 

Sponsorcommissie  

Marian Stange merkt op dat ze vergeten is het sponsorbord met 40 sponsoren van het jubileum te 

noemen in haar verslag. 

Lex bedankt Marian Stange voor het maken van het verslag. 

Activiteitencommissie  

Geen opmerkingen. 
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Lex bedankt Ilse Riteco voor het maken van het verslag. 

Redactiecommissie  

Els merkt op dat ze het verslag volgende keer eerst zal redigeren voordat het verslag in het krantje 

komt.  

Lex bedankt Els  

Axel Ferwerda voor het maken van het verslag. 

PR en Werving  

Geen opmerkingen. 

Lex bedankt Liam de Haas voor het maken van het verslag. 

 

4) Financiën 

 

Lex geeft het woord aan Nel Duursma, onze penningmeester 

a) Financieel resultaat seizoen 2017/2018 

Nel geeft aan dat het kantine resultaat dit jaar gelukkig weer positief is. 

Het totale resultaat is ook positief, mede door een aantal extra feestavonden. 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Maarten Brouwer en Emiel Kaper (was reserve maar verving Richard 

Schuszler, die nog herstellende is van de gevolgen van een hersenbloeding), hebben de boeken 

gecontroleerd en vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

c. Verkiezing kascommissie 

Richard Schuszler en Maarten Brouwer blijven nog een jaar aan. Een reserve werd tijdens de 

vergadering niet benoemd. 

d. Vaststelling begroting 2018/2019 

 

Nel geeft enige uitleg over met name de posten reserveren jubileum en reserveren onderhoud. 

Vanuit de vergadering komen er verder geen vragen. 

Contributievoorstel  
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Voor dit jaar is er geen contributieverhoging doorgevoerd. Wel vraagt het bestuur de vergadering om 

een mandaat af te geven om volgend jaar een contributieverhoging door te mogen voeren die in zal 

gaan per 1 juli. Deze verhoging zal gelijk zijn aan de prijsindex. De vergadering ging hiermee akkoord. 

5) Huldigen jubilarissen 

 

25 Jaar: Marian Matthijssen, Dominique Matthijssen en Kirsten Torenstra 

Marian, Dominique en Kirsten werden toegesproken door Ruud Berkhof.  

Marian, Dominique en Kirsten krijgen een zilveren speldje en een oorkonde van het KNKV en 

een mooie bos bloemen van ZKV. 

 

40 Jaar: Sonja Pfaltzgraff en Karin Engel 

Sonja en Karin zijn helaas afwezig. Sonja was ziek en Karin was met dochter Zoë naar de 

selectietraining in Papendal.  

50  Jaar: Sonja Geerlings, Leendert Saarloos en Johan Bruins 

Sonja werd toegesproken door Annemiek en Lex nam de honneurs waar om Leendert en 

Johan toe te spreken. 

Voor Sonja, Leendert en Johan is er een gouden speldje en oorkonde van het KNKV en een 

mooie bos bloemen van ZKV.  

60  Jaar: Dick de Vries 

Dick werd toegesproken door Lex. Dick kreeg namens ZKV een mooie bos        bloemen.  

              Pauze 

6) Arbitrage beleidsplan ZKV 

 

Ruud Berkhof krijgt het woord van voorzitter Lex Kaper. Na enige uitleg over het hoe en 

waarom van het arbitrage beleidsplan ZKV werd dit plan goedgekeurd door de vergadering. 

Onderdeel van dit arbitrage beleidsplan is dat er een scheidsrechters commissie benoemd 

wordt op de ALV. Arnoud Huijgen, Saskia van der Gulik, Anne-Mirl Biesot en Dennis Dallinga 

zijn benoemd als lid van deze commissie. 

 

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) 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Denice van der Stelt (Voorzitter Jeugdbestuur) 
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Denice wordt door voorzitter Lex Kaper bedankt voor haar inzet. 

 

Alle herkiesbare leden worden herkozen in het bestuur. De vacature van voorzitter 

jeugdbestuur blijft voorlopig open. 

 

b. Jeugdbestuur 

Aftredend en herkiesbaar: 

Kees Buis (Secretaris), Karin Engel (Sportlink), Saskia van der Gulik (Algemeen), Ron 

de Jong (Wedstrijdsecretaris A), Anne-mirl Biesot (Wedstrijdsecretaris B en C en 

Scheidsrechter coördinator Jeugd) Sabina Kreuger (Wedstrijdsecretaris D, E, F en 

Kangoeroes) 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Denice van der Stelt (voorzitter Jeugdbestuur) 

 

Alle herkiesbare leden worden benoemd als lid van het jeugdbestuur. 

 

Saskia van der Gulik neemt de rol van voorzitter jeugdbestuur tijdelijk waar. 

 

c. Technische Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: 

Ivan Engel (Voorzitter), Sanne Mensink, Kevin Jager en Karin Engel 

(wedstrijdsecretaris) 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Ilse Riteco 

 

Ilse wordt bedankt voor haar inzet voor de TC de afgelopen jaren. Ivan, Sanne,  Karin 

en Kevin worden benoemd tot lid van de TC. 

 

 

d. Korfbal Technische Zaken 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Lisanne Stange (Algemeen lid), Niels Doeves en Marcel Weenink. 

 

Lisanne, Niels en Marcel worden door Lex Kaper bedankt voor hun inzet. 

 

Op dit moment wordt er door Chris Kaper en Sander van de Straten en een aantal 

andere personen hard gewerkt om een volwaardige KTZ op poten te zetten. Bram 

van de Water, Pjotr Kim en Koen Ruwaard worden door Dennis Brand opgeleid voor 

de KTZ. We zijn nog op zoek naar een nieuwe voorzitter van de KTZ. 

  

e. Sponsorcommissie 

Aftredend en herkiesbaar: 

Marian Stange (Voorzitter), Jan Bloetjes en Cees van de Water 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
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Mariska Speekhoudt  

 

Mariska wordt bedankt voor haar inzet voor de sponsorcommissie.  

 

Marian, Jan en Cees worden benoemd in de Sponsorcommissie. 

 

f. Beheercommissie 

Aftredend en herkiesbaar: 

Carla Forrer (Voorzitter), Roel Duursma (technische zaken) 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Maaike Doeves (bardiensten) 

 

Maaike wordt bedankt voor haar inzet bij het regelen van de bardiensten. 

 

Carla en Roel worden benoemd als lid van de beheercommissie. 

Voor het regelen van de bardiensten wordt nog iemand gezocht. Voorlopig 

ondersteunt Sabina Kreuger Carla bij het regelen van de bardiensten. 

 

g. Redactiecommissie 

Aftredend en herkiesbaar: 

Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom 

 

Axel, Julia en Steven worden benoemd in de redactiecommissie 

 

h. PR 

Aftredend en herkiesbaar: 

Liam de Haas en Ruud Berkhof 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Miranda Rozemeijer 

 

Miranda wordt bedankt voor haar inzet voor de PR commissie. 

 

Liam en Ruud worden benoemd in de PR commissie. 

 

i. Activiteitencommissie 

Aftredend en herkiesbaar: 

Onno Ferwerda, Erwin Schaap, Anja Riteco en Julia de Haas 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Liam de Haas, Ilse Riteco en Maarten Brouwer 

Tussentijds toegetreden: 

Marjolein Jonker-de Louw 

 

Liam, Ilse en Maarten worden bedankt voor hun inzet. 
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Onno, Erwin, Anja, Julia en Marjolein worden benoemd in de activiteitencommissie  

 

j. JOEP 

Aftredend en herkiesbaar: 

Liam de Haas, Mike Kreuger, Julia de Haas, Richard Brand, Cas de Vries, Sanne de 

Vries en Jenske Eikema 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Pjotr Kim, Kim de Vries en Dylan Vogel 

 

Pjotr, Kim en Dylan worden bedankt voor hun inzet voor de jeugd. Liam, Mike, Julia, 

Richard, Cas, Sanne en Jenske worden benoemd in de JOEP 

 

k. Kampleiding 

Aftredend en herkiesbaar: 

Dennis Brand, Romy Dasia, Wouter Forrer,  Laura Walter, Saskia ten Wolde, Winnie 

Leek, Dennis Jager, Richard Brand, Sanne de Vries en Joost Breetvelt. 

Tussentijds afgetreden: 

Willem Bakker, Patrick Waterdrinker  

Tussentijds toegetreden: 

Pjotr Kim, Daan Horak en Dominique van der Stelt 

 

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 en Patrick worden bedankt voor hun inzet. 

 

Dennis, Romy, Wouter, Laura, Saskia, Winnie, Dennis, Richard, Sanne, Joost, Pjotr, 

Daan en Dominique worden benoemd in de kampleiding. 

 

8) Bestuursbeleid 

 

Lex Kaper geeft aan dit jaar geen stukje inzake het beleid in het clubnieuws te 

hebben gezet. Dit komt mede door het afronden van het jubileumboek waar hij ook 

veel voor geschreven heeft. 

 

Lex geeft aan dat hij blij is met de inzet van Chris Kaper en Sander van der Straten. Er 

zijn veel zaken die het afgelopen seizoen niet lekker liepen, met name de 

communicatie tussen de KTZ en het jeugdbestuur (JB) en het JB en het bestuur gaf 

problemen. Chris en Sander hebben zich in eerste instantie gericht op de KTZ en het 

JB. Lex geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat het goed gaat komen. Veel 

jonge mensen zijn al betrokken bij de KTZ, maar de sterke man/vrouw die daar 

leiding aan moet gaan geven is op dit moment nog niet gevonden. 
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Dan speelt er nog van alles rondom Sportpark Hoornseveld. Veel geruchten en veel 

onrust, maar concreet nieuws is er bijna niet te vertellen. In 2021 zal zwembad de 

Slag gesloten worden. Het besluit is gevallen dat het nieuwe zwembad op sportpark 

Hoornseveld zal komen. De exacte locatie is echter nog punt van discussie. Er is 18 

miljoen nodig om alles te realiseren. Of wij op dezelfde plek kunnen blijven zitten is 

nog niet bekend.  

 

Wat wel bekend is dat is dat ons sportpark op 2 manieren ontsloten zal worden. Aan 

de ene kant via de nieuwbouw locatie die gerealiseerd gaat worden op sportpark 

Oostzijdersveld en aan de andere kant komt er een toegang ter hoogte van de Weer. 

Daar moet een rotonde komen. De A8 zal lager komen te liggen, zodat die ook 

aansluit op de nieuw te maken rotonde, welke ook een afslag zal krijgen naar ons 

sportpark. 

 

Lex Kaper vraagt de vergadering of zij nog vragen hebben inzake het beleid. 

 

Uit de vergadering komt geen vraag naar voren.  

 

 

9) Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen andere punten ingebracht. 

10) Rondvraag 

a. Niels Doeves: stelt voor om de jeugd te verplichten eerst wedstrijden te fluiten 

voordat ze werk achter de bar gaan doen. Verplichten is iets waar het bestuur geen 

voorstander van is. De scheidsrechterscommissie is druk bezig om nieuwe 

scheidsrechters op te leiden en daar hebben ze het voorlopig druk genoeg mee. 

b. Anke Cluwen: vraagt de mensen die nog niet betaald hebben voor de reünie om hun 

bijdrage over te maken 

c. Jan Doeves: vraagt zich af of het houden van een ALV wel nut heeft. 

Lex Kaper antwoord daarop dat we verplicht zijn om jaarlijks een ALV te houden, dat 

ligt statutair vast (verantwoording afleggen). 

 

11) Sluiting vergadering 

Om even over 22.30 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun 

aanwezigheid. 

 

Nieuwe leden 

Jeali – Ann Elskamp 5 jaar,  Bente Zeegers -  8 jaar Siljé Zeegers -  8 jaar & Roy de Roeck - 17 jaar. 

WELKOM ALLEN!!!!!!  
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Krielkiep 
 
Voor als je even niet meer weet bij wie je moet  
afberichten:  
A Ron de Jong 06 28738264 
B Anne-Mirl Biesot 06-37292161 
C Anne-Mirl Biesot 06-37292161 
D Sabina Kreuger 06-80157200  
E Sabina Kreuger 06-80157200  
F Sabina Kreuger 06-80157200  
Kangoeroes Sabina Kreuger 06-80157200  
 

 

 

 

 

Daan Jamin   30   oktober 

Naomi Aarts   4   november 

Sverre Zeegers   7   november 

Jens Verstegen   7   november 

Jesse Kim   14   november 

Hidde Kim   14   november 

Charlotte Blankendaal   15   november 

Jesse Doeves   16   november 

Sefika  Akyar   17   november 

Melek Naz Ozbek   18   november 
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Hallo, 
 
De eerste herfstkampioenen zijn binnen. De B2 won nipt met 8-7 en daarmee zijn ze gedeeld eerste 
geworden met Rapid B2, klasse gedaan. Bij de F1 was het heel duidelijk wie er kampioen ging 
worden. Met uitslagen van o.a. 1-12, 26-1, 3-23, 24-2 is de F1 ongeslagen kampioen geworden, 
gefeliciteerd allemaal.  
Nu het buiten wat kouder en natter wordt, gaan we lekker de zaal in. Alle wedstrijden worden 
gespeeld in onze thuishal Sporthal De Struijck. De trainingen zijn in De Struijck of bij het Zuiderzee 
College. We verzoeken de ouders tijdens de trainingen om plaats te nemen op de tribune of in de 
kleedkamers zodat de kinderen niet worden afgeleid. Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan 
om de ingang aan de Oostzijde te gebruiken. We zijn te gast in de sporthal dus wil iedereen hier 
rekening mee houden? De trainingen starten vanaf 6 november. Het trainingsschema is bijna rond 
en dit zal zo snel mogelijk op de website en facebook worden geplaatst.  
We zijn op dit moment volop bezig met het voorlopige programma, mocht je al wedstrijdgegevens 
zien, weet dat dit nog NIET definitief is, we zijn nog aan het wijzigen. Pas na 6 november zal het 
programma definitief zijn. Tijdens de wedstrijden van de B1 en A1 wordt er gewerkt met de 
schotklok en een jurytafel en ook dit jaar hebben we weer een aardige groep leden/ouders bereid 
gevonden om hieraan deel te nemen. Mocht je dit ook leuk vinden, schiet mij dan even aan. 
Afgelopen donderdag hebben Georgina, Eelke, Ieke, Gabrielle, Jara en Jens een interne cursus 
gevolgd voor jeugdscheidsrechter, zij zullen nu onder begeleiding gaan fluiten dus veel succes. 
 
En dan nog als laatste ons jubileum. Aan de Kiep komt een grote tent en daar zullen nog diverse 
leuke activiteiten plaats gaan vinden. Voor de jeugd van Kangoeroe tot C aspirant is er op 10 
november een grote goochelshow, mocht je je nog niet hebben opgegeven dan kan dit bij iemand 
van de Joep. De A en B jeugdleden worden verwacht op het grote jubileumfeest 's avonds op 10 
november.  
Verder krijgen alle spelende leden een ZKV jublieum inschietshirt, deze worden voor de eerste 
wedstrijd aan jullie uitgedeeld.  
  
Saskia 

 

FEEST VOOR DE JEUGDPLOEGEN 

Op zaterdag 10 november a.s. treedt een echte goochelaar op voor de jeugd van ZKV. Het is voor alle 

kinderen die op de basisschool zitten, evt. tot een jaar of 13.Tot nu toe heeft nog niet iedereen zich 

opgegeven op de lijst in de Kiep. Omdat we deze week natuurlijk niet trainen, kan je je ook per 

whatsapp opgeven op het nummer van Els Bakker: 0636506921. Om de feesttent extra feestelijk vol 

te krijgen mogen onze leden een vriendje of vriendinnetje meenemen naar dit feest, hoe leuk is dat? 

Dan zien die meteen ook hoe gezellig onze honderdjarige club is. 

Jullie worden verwacht om 1 uur. Om 3 uur is alles weer afgelopen. 

HEEL VEEL PLEZIER! 
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JOEP’s 
 

                   

Grote 

 

                  

Sinterklaasfeest 

 

Waar: de Kiep 

Wanneer: donderdag 

29 november 

Hoe laat: 18:00 tot 19:00 

Voor wie: Kangeroes, F & E 

Broertjes en zusjes zijn ook welkom 
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Namenlijst Reünie 
 
Sander 

 
Abbring 

André 
 

Albers 

Ton van den Ancker 

Dica van de Ancker-van Halderen 

Fred 
 

Baar 

Els 
 

Bakker 

Pieter 
 

Bakker 

Rogier 
 

Bakker 

René 
 

Bakker 

Maud 
 

Bakker 

Marc 
 

Bakker 

Gerard 
 

Bart 

Marian 
 

Bart-Prins 

Ruud 
 

Berkhof 

Anne-Mirl 
 

Biesot 

Jan 
 

Bloetjes 

Nelleke 
 

Blom 

Jeroen 
 

Bons 

Bram 
 

Borgers 

Marella 
 

Bouva 

Naftali van den Brink 

Johan 
 

Bruins 

Nanda 
 

Bruins 

Jos 
 

Buhrs 

Sylvia 
 

Buhrs 

Cees 
 

Buis 

Anke 
 

Cluwen 

Marcel 
 

Cluwen 

Tibor 
 

Coret 

Johan 
 

Cuypers 

Rick 
 

Daas 

Joffrey 
 

Daniëls 

Deniece 
 

Derlagen 

Harry 
 

Derlagen 

Petra 
 

Derlagen 

Liesbeth 
 

Derlagen-Happe 

Paula 
 

Dil 

Sander 
 

Dil 

Jill 
 

Djemani 

Jan 
 

Doeves 

Frederiek 
 

Doeves 

Mieke 
 

Doeves 

Tim 
 

Doeves 

Niels 
 

Doeves 

Maaike 
 

Doeves 

Dorien 
 

Doeves 

Fanny 
 

Doeves 

Loek 
 

Ros 

Fred 
 

Dolsma 

Thea 
 

Dolsma-Riem 

Roel 
 

Duursma 

Paul 
 

Duursma 

Piet 
 

Duursma 

Tim 
 

Duursma 

Nel 
 

Duursma-Siekerman 

Frieda 
 

Duursma-Wiffrie 

Riek 
 

Eikema 

Harmen 
 

Eikema 

Inger 
 

Eikema 

Ivan 
 

Engel 

Siem 
 

Engel 

Wim 
 

Engel 

Frank 
 

Engel 

Karin 
 

Engel-Pfaltzgraff 

Karin 
 

Exalto 

Gerrit 
 

Exalto 

Johnny 
 

Fernand 

Carla 
 

Forrer 

Maarten 
 

Forrer 

Bert 
 

Gallas 

Thea 
 

Geerlings 

Ton 
 

Geerlings 

Mieke 
 

Geerlings 

Sonja 
 

Geerlings-Sint 

Bastiaan 
 

Gerrits 

Johan 
 

Giskes 

Henk  
 

Giskes 

Nella 
 

Glandorf-Sint 

Monique 
 

Goos 

Fred 
 

Goossens 

Frank 
 

Gouweleeuw 

Gerda van Groningen 

Miranda  
 

Grootes 

Saskia van der Gulik 
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Martin  
 

Haagendoorn 

Ans 
 

Haagendoorn-van Dalsem 

Roos 
 

Happe 

Randolph 
 

Happe 

Sylvia 
 

Heistek 

Ray 
 

Heistek 

Marten 
 

Hoekstra 

Nico van 't Hof 

Truus van 't Hof-Henneke 

Afke 
 

Homma 

Erwin  
 

Horak 

Dia 
 

Horak 

Renalda 
 

Horak 

Hans 
 

Huitema 

Frank 
 

Huitema 

Agnes 
 

Huitema-de Vos 

Jola 
 

Huitema-van Westrop 

Sandra van Ielen 

Arif 
 

Ilgün 

Hannie 
 

Jager 

Carla 
 

Jongens 

Mart(in) 
 

Jongens 

Miranda  
 

Jongewaard 

René 
 

Joop 

Frank 
 

Joop 

Karin 
 

Joop 

Mevr. Tini 
 

Joop-Hoorn 

Piet van het Kaar 

Femmy van het Kaar 

Carla van Kalsbeek 

Klaas van Kalsbeek 

Willem van Kalsbeek 

Anneke van Kalsbeek-Plekenpol 

Margje 
 

Kamphuis 

Marije 
 

Kamphuis 

Emiel 
 

Kaper 

Lex  
 

Kaper 

Marieke 
 

Kat 

Mart 
 

Kat 

Mary 
 

Kat-Lewis 

Fred  
 

Kerkvliet 

Lydie 
 

Kerkvliet 

Sandra 
 

Kerkvliet 

Patricia  
 

Kerkvliet 

Enno 
 

Kim 

Johan 
 

Klijn 

Gerard 
 

Klitsie 

Wilma 
 

Klitsie-Langelaar 

Annemiek de  Kloe 

Martin 
 

Kooij 

Agnes 
 

Korver 

Ria 
 

Korver 

Ilja 
 

Kraaier 

Sabina 
 

Kreuger 

Robert 
 

Kreuger 

Eric  van der  Linden 

Ton 
 

Lohman 

José 
 

Lohman 

Jan 
 

Lubbes 

Erna 
 

Lubbes 

Wietske 
 

Luii 

Tonny 
 

Luii 

Erna 
 

Machielse 

Marian 
 

Matthijssen 

Dominique 
 

Matthijssen 

Cilia 
 

Matthijssen 

Kurt 
 

Metz 

Liesbeth 
 

Meyn-Thesing 

Rob 
 

Molanus 

Tinie 
 

Molanus-Gongriep 

Edwin 
 

Muller 

Astrid 
 

Muller-Mars 

Michel 
 

Munts 

Yde 
 

Offringa 

Joyce 
 

Oosterom 

Hennie van Oostveen 

Erica 
 

Oostwal-Korver 

Laura 
 

Overdijk 

Eray 
 

Ozdemir 

Bea 
 

Pfaltzgraff 

Sonja 
 

Pfaltzgraff 

Wijbrand 
 

Pfann 

Ingrid 
 

Pfann 

Martin 
 

Pfann 

Chiara 
 

Pino 

Fabio 
 

Pino 

Afke de  Poel-Heiligers 

Yolanda 
 

Pool 

Elmar 
 

Pot 

Jennifer 
 

Pot-Ware 

Peter 
 

Resoort 

Melanie 
 

Rietveld-Wals 
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Dick 
 

Rijswijk 

Nel 
 

Rijswijk 

Leendert 
 

Saarloos 

Klasien 
 

Saarloos 

Lida 
 

Schaap 

Rob 
 

Schaap 

Frans 
 

Schippers 

Jan 
 

Schippers 

Terence 
 

Schoolmeester 

Andries 
 

Selie 

Jacqueline 
 

Sibbel 

Tamara 
 

Sibie 

Hans 
 

Sijbrandi 

Marjon 
 

Sipma 

Linda 
 

Smit 

Ed 
 

Staats 

Simon 
 

Stadt 

Elly 
 

Stadt-Riem 

Jan 
 

Stange 

Hans  
 

Stange 

Gonnie 
 

Stange-Huitema 

Marian 
 

Stange-Huitema 

Hans 
 

Stolp 

Henk  
 

Stuurman 

Joke 
 

Stuurman 

Simone 
 

Swart-Stolp 

Joris 
 

Theewis 

Martha 
 

Tijmes-van Dalsem 

Helen 
 

Torenstra 

Frans 
 

Valkenburg 

Nathalie 
 

Veldman 

Saskia de  Vente 

Marcolino 
 

Vet 

Sjaak 
 

Veth 

Jan 
 

Visser 

Lia  
 

Visser 

Annemiek 
 

Visser 

Martine van Vliet 

Ramon de  Vries 

Dirk de  Vries 

Hans de  Vries 

Thijs 
 

Vrolijk 

Astrid van der  Waals-Buis 

Coby 
 

Wagenvoort 

Ed van der Wal 

Frank 
 

Wals 

Raymond 
 

Walter 

Cees van de Water 

Mevr. Nel van de Water 

Lianne van de Water-Sloep 

Gerrit 
 

Wiepjes 

Stefan 
 

Wiffrie 

Dennis 
 

Wijga 

Frank de Wildt 

Maartje ten Wolde 

Ruud 
 

Zaaijer 

Joyce 
 

Zaaijer 

Carla 
 

Zaaijer 

Marleen 
 

Zoutendijk 

Herwin 
 

Zweers 
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