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Voorwoord 

Graag wil ik het voorwoord beginnen met een 

bedankje aan Dirk de Vries. Dirk heeft zich 

jarenlang ingezet voor ons clubblad en nu hij 

gaat stoppen gaan we hem dan ook 

ontzettend missen!  

Verder zal ik het niet al te lang maken, het is 

december, de maand van: feestjes, cadeaus 

en vaak een heleboel stress. Daarom wil ik 

vooral iedereen aanraden om optimaal te 

genieten van zijn of haar vakantie, sluit je 

kinderen op op hun kamer, steek de open 

haard aan en zak lekker diep weg in de bank 

met dit goedgevulde krantje. Grapje 

natuurlijk, denk niet dat we eerder zo’n dun 

krantje gehad hebben. Je voelt ‘m dus al 

aankomen hè, mijn vraag of je deze vakantie 

in  plaats van in je bed in je pen wilt klimmen. 

Kom op jongens stuur eens wat in! Ik heb zelf 

wel zin in een moppentrommel of zoiets, dus 

weet je een goeie grap of een leuk raadsel 

stuur hem dan in naar 

clubblad@zkvzaandam.nl. Heb je een ander 

briljant idee voor het krantje dan vinden wij 

dat natuurlijk fantastisch en horen we het ook 

graag van je. 

Omdat we bij de redactie net als jullie dol zijn 

op vakantie en we gelukkig het programma tot 

en met 13 januari al in het krantje hebben 

staan, zijn we pas weer terug op 14 januari. 

We hopen dat jullie ons niet te veel missen. 

Alvast een fijne vakantie! 

Liefs, 

Julia 
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K A P E R I O L E N 

 

De zaalcompetitie is inmiddels weer volop in gang, sporthal De Struijck voelt alweer als onze 

thuisbasis. Na drie wedstrijden is duidelijk dat ons eerste met Valto en Excelsior de strijd aan moet 

gaan voor het kampioenschap in de Eerste Klasse E. Uit tegen Rapid in Haarlem (waar Bjarne speelde 

tegen zijn broer) werden de twee wedstrijdpunten redelijk eenvoudig binnengehaald (16-30). In de 

eerste thuiswedstrijd tegen ONDO ging het in de eeste helft redelijk gelijk op, maar werd in de 

tweede helft het verschil gemaakt (28-17). Roda had de eerste wedstrijd nipt verloren van Excelsior; 

de wedstrijd tegen Ten Donck ging niet door, omdat Ten Donck geen team op de been kon brengen 

vanwege een bruiloft in Zuid Afrika waar een aantal spelers hun opwachting moesten maken. Ten 

Donck lijkt dus met -2 punten uit 2 wedstrijden af te stevenen op degradatie, met Rapid en Tilburg 

strijdend om de zesde plaats. Afgelopen zaterdag was ZKV thuis tegen streekgenoot Roda niet 

overtuigend; 19-19 was de terechte uitslag, gezien het verloop van de tweede helft eerder een 

winstpunt dan een verliespunt voor ZKV. Hopelijk snoept Roda ook nog een aantal punten af van de 

concurrenten en weet ZKV de stijgende lijn weer te vinden. Dat zal aanstaande zaterdag in de 

uitwedstrijd tegen Valto moeten blijken; daar zullen we in ieder geval gelijk moeten spelen om de 

strijd om het kampioenschap in eigen hand te houden. 

Het tweede staat in de middenmoot met 3 uit 3 en het derde heeft de eerste twee wedstrijden 

gewonnen. De wedstrijd van de A1 werd afgelopen zaterdag met nog 10 minuten te spelen gestaakt 

na ingrijpen van de beoordelaar. Een speler van tegenstander AW/DTV kon ook door de eigen coach 

niet in bedwang worden gehouden, zodat de spelers tegen zichzelf in bescherming moesten worden 

genomen. De A1 stond voor en als dat uiteindelijk zo blijft, gaan zij met zes punten uit drie 

wedstrijden aan kop met Tempo en KZ. De B1 heeft het zwaar in de Hoofdklasse B. De laatste jaren 

heeft ZKV B1 op uitzonderlijk hoog niveau geacteerd voor een club van deze omvang; in maart moest 

de beslissing worden genomen of wij in de zaal in de Hoofdklasse zouden uitkomen of ons moesten 

terugtrekken. Daar zijn argumenten voor en tegen, en gezien de situatie toen, leek het toch 

belangrijk om ervaring op te doen voor de nieuwe lichting spelers. Maar verliezen met zoveel 

doelpunten verschil is natuurlijk niet leuk; met wat extra ondersteuning hopen we dat het toch een 

leerzame ervaring wordt. 

De ontwikkelingen omtrent ons sportpark Hoornseveld leiden elke keer weer tot een verrassing. Nu 

blijkt dat de nieuwbouwplannen in midden Zaandam (Kogerveldwijk en fase I van het Oostzijderveld), 

en de ontlasting van de rotonde, een nieuwe verkeersontsluiting nodig maken vanuit het Kogerveld, 

met een tunnel onder het spoor door, midden door ons sportpark. Daarbij komt ook het besluit dat 

het laatste stuk van de snelweg A7 afgewaardeerd wordt tot 70 km/uur weg. Dan kan voor de 

rotonde een kruispunt worden gemaakt, richting Kogerveld en Peldersveld (De Weer). Wat zeker lijkt 

te zijn, is dat het nieuwe zwembad De Slag op ons sportpark komt; ook is het waarschijnlijk dat 

voetbalvereniging Rood Wit verhuist naar het sportpark Poelenburg. Een nieuwe afspraak met de 

gemeente staat in januari 2019 gepland. 

Ik wens iedereen Prettige Feestdagen en een goede en gezonde start van het nieuwe jaar.  

Lex Kaper. 
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Uitslagen 

 

Week 46 
   

Week 48 
  ZKV B1 - Dalto B1 9 - 48 

 
ZKV 1 - ONDO 1 28 - 17 

Weekk 47 
   

ZKV 2 - De Wâlden 2 20 - 20 

Rapid 1 - ZKV 1 16 - 30 
 

KZ 5 - ZKV 3 14 - 19 

Dalto 4 - ZKV 2 22 - 23 
 

OKV 4 - ZKV 4 17 - 13 

ZKV 4 - AW.DTV 4 17 - 19 
 

WWSV 2 - ZKV 5 7 -   8 

Meervogels A1 - ZKV A1 15 - 22 
 

ZKV A1 - KVA A1 29 - 18 

Huizen A1 - ZKV A2 13 -   4 
 

ZKV A2 - ZKC '31 A1 13 - 21 

ZKV B1 - Meervogels B1 8 - 34 
 

SKF B1 - ZKV B1 35 -   6 

ZKV B2 - Purmer B1 7 -   7 
 

BEP B2 - ZKV B2 16 -   5 

DTS B2 - ZKV B3 12 -   2 
 

ZKV C1 - BEP C1 2 - 17 

KZ C2 - ZKV C1 11 -   2 
 

Triaz C1 - ZKV C2 10 -   0 

ZKV C2 - Groen Geel C3 5 - 14 
 

Furore D1 - ZKV D1 7 -   5 

ZKV D1 - KZ D2 7 - 14 
 

KZ D4 - ZKV D2 2 -   4 

ZKV D2 - ZKC '31 D3 10 -   3 
 

ZKV E1 - Apollo E3 13 -   1 

Groen Geel E2 - ZKV E1 8 -   4 
 

ZKV E2 - Zaandam Zuid E1 5 -   3 

Furore E3 - ZKV E2 13 -   1 
 

ZKV F1 - Groen Geel F3 19 - 10 

Groen Geel F4 - ZKV F1 1 - 16 
    

       Week 49 
      ZKV 1 - Roda 1 19 - 19 

 

   ZKV 2 - DVO 3 19 - 30 
    Dalto 5 - ZKV 3 19 - 20 
    Sporting Trigon 5 - ZKV 4 26 - 10 
    KZ 8 - ZKV 5 17 -   8 
    ZKV A1 - AW.DTV A1 

     ZKV A2 - BEP A2 16 -   7 
    BEP B1 - ZKV B1 16 -   5 
    OKV B1 - ZKV B2 17 -   5 
    Apollo B1 - ZKV B3 7 -   3 
    ZKV D1 - ZKC '31 D1 5 - 10 
    DTS D1 - ZKV D2 6 -   2 
    OKV F2 - ZKV F1 4 - 24 
     

Fijne dagen 

Dit zou zomaar wel eens het laatste krantje van 2018 kunnen wezen. Het laatste van ons feestelijke 

jubileumjaar. Reden voor mij om nog even terug te kijken en erg tevreden te zijn. ZKV heeft er een 

prachtig jaar van gemaakt. Met heeeeel veel vrijwilligers is onze club er weer in ge- slaagd om niet 

alleen de vele normale lopende zaken, maar ook alle feestelijke extra activiteiten goed georganiseerd 

te krijgen. Wat kunnen en mogen we trots zijn op ons! Dankjewel lieve clubgenoten, voor alle 

gezelligheid. Volgend jaar is alles weer normaal en dat betekent gewoonweg weer keihard aan de 

bak voor al onze vrijwilligers. Mag ik jullie alvast een schitterend 2019 toewensen?? 

 Els  

Adres wijziging 
 
Rianne Stadt (Hayo Joor en Tobias Joor) 
Ouwelkade 14 

1505 GM Zaandam 

0653354752 

 



 
 

6 
 

Programma 

dag 
 

wedstrijd 
 

15/19 dec 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        

zat 
 

Valto 1 - ZKV  1 
 

18:30 
 

i.o. 
 

Vreeloo, De Lier 

zat 
 

DOS '46 3 - ZKV  2 
 

16:30 
 

i.o. 
 

De Eendracht, Nijeveen 

zon 
 

ZKV  3 - HKC (He) 2 
 

12:30 
   

De Struyck 

zon 
 

ZKV  4 - BEP 4 
 

11:15 
   

De Struyck 

zon 
 

ZKV  5 - Zaandam Zuid 3 
 

10:00 
   

De Struyck 

           
JUNIOREN 

        zat 
 

KZ/Thermo4U A1 - ZKV A1 
 

15:25 
 

i.o. 
 

Topsportcentrum De Koog 

zat 
 

AW/DTV A2 - ZKV A2 
 

13:45 
 

12:30 
 

Sporthal Zeeburg, A'dam 

           
ASPIRANTEN 

        wo 19 
 

ZKV B1 - Groen Geel B1 
 

18:50 
   

De Struyck 

zat 
 

OKV B2 - ZKV  B3 
 

14:00 
 

13:00 
 

Oostzaan 

zat 
 

Haarlem C1 - ZKV  C1 
 

13:00 
 

11:45 
 

Kennemer Sportcentrum 

zat 
 

BEP C3 - ZKV  C2 
 

13:10 
 

12:10 
 

MFSA de Beuk, Purmerend 

           
PUPILLEN 

         zat 
 

Furore E2 - ZKV  E1 
 

10:00 
 

09:00 
 

Het Trias, Krommenie 

zat 
 

Sporting Andijk E1 - ZKV  E2 
 

12:00 
 

10:45 
 

De Klamp, Andijk 

 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

22/23 december 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           
SENIOREN 

        zon 
 

ZKV  5 - Hilversum 1 
 

14:00 
 

  
 

De Struyck 

           ASPIRANTEN 
        

zat 
 

ZKV  B3 - Celeritas B1 
 

14:15 
 

  
 

De Struyck 

zat 
 

ZKV  D1 - DSO (A) D1 
 

13:15 
 

  
 

De Struyck 

zat 
 

ZKV  D2 - KZ/Thermo4U D4 
 

12:15 
   

De Struyck 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

5-jan 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           PUPILLEN 
         

zat 
 

KZ/Thermo4U D2 - ZKV  D1 
 

12:00 
 

  
 

Topsportcentrum De Koog 
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dag wedstrijd 
 

12/13 januari aanvang vertrek sporthal 

       SENIOREN 
      zat Ten Donck 1 - ZKV 1 16:00 i.o. Reyerparkhal, Ridderkerk 

zat Tempo 3 - ZKV 2 17:10 i.o. 
Limeshallen, Alphen a/d 
Rijn 

zon ZKV  3 - Groen Geel 4 14:00 
 

De Struyck 

zon ZKV  4 - Refleks 5 15:10 
 

De Struyck 

zon ZKV  5 - Purmer 5 16:20 
 

De Struyck 

       JUNIOREN 
      

zat Tempo A1 - ZKV A1 14:05 i.o. 
Limeshallen, Alphen a/d 
Rijn 

zat ZKV  A2 - Furore A1 11:50   De Struyck 

       ASPIRANTEN 
     

zat ZKV  B1 - 
KZ/Thermo4U 
B1 10:40   De Struyck 

zat Furore B2 - ZKV  B2 12:00 11:00 Het Trias 

zat ZKV  B3 - ZKC '31 B2 14:00   De Struyck 

zat ZKV  C1 - Velocitas C1 13:00   De Struyck 

       PUPILLEN 
      zat ZKV  D2 - ZKV  D2 09:30   De Struyck 

zat 
KZ/Thermo4U 
E2 - ZKV  E1 10:00 09:00 Topsportcentrum De Koog 

zat ZKC '31 E2 - ZKV  E2 11:15 10:15 De Tref 

 

ZKV – ONDO 28-17 

Vooraf werd ONDO als een serieuze titelkandidaat gezien, ondanks hun verlies vorige week thuis 
tegen Valto (21-24). 

 In de 1e helft ging het lang gelijk op, maar in de 2e helft liep ZKV weg naar een ruime zege. 

Leonieke speelt vandaag op de plek van Natasja, die de hele week ziek was. ONDO opende de score, 
0-1. Uit een vrije bal scoorde Joost 1-1. ZKV was in het begin niet scherp in de paalzone, waardoor 
ONDO tweemaal tot scoren kwam, 1-2 en 1-3. Bjarne scoorde direct daarop 2-3 met een 
doorloopbal. ONDO weer met een kleine kans, 2-4. Sander scoort dan van afstand 3-4 en daarna 
wordt Fleur onrechtmatig afgestopt en Richard benut de strafworp, 4-4. Joost zet ZKV voor het eerst 
op een voorsprong, 5-4 door van halve afstand te scoren. ONDO komt op 5-5, waarna Richard van 
afstand 6-5 maakt. ONDO maakt dan 6-6 en 6-7. Bjarne maakt van afstand 7-7, waarna Fleur zijn 
voorbeeld volgt en 8-7 maakt van afstand. ONDO scoort dan 8-8, waarna Leonieke er van halve 
afstand 9-8 van maakt. Joost scoort vanaf de achterlijn 10-8. ONDO maat dan 10-9, waarna Richard 
een zelf meegekregen strafworp benut, 11-9. ODO weer 11-10, gevolgd door een benutte strafworp 
van Joost, welke verkregen werd doordat Bjarne foutief afgestopt werd bij een doorbraak, 12-10. 
Sabine makt dan van afstand 13-10. Na de 13-11 van ONDO maakt Joost 14-11 uit een strafworp die 
wederom versiert werd door Bjarne. Dit was tevens de ruststand. 
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Direct na rust slaat ZKV een gat van 6 punten. Eerst scoort Bjarne van afstand 15-11, gevolgd door 
een treffer uit een vrije bal van Sander, 16-11, die even later van afstand 17-11 maakt. Na de 17-12 
van ONDO scoort Bjarne van afstand 18-12. ONDO maakt 18-13 waarna Richard van halve afstand 
19-13 maakt. ONDO stribbelt nog even tegen, 19-14 en 19-15. Sander scoort weer van afstand 20-15. 
ONDO maakt 20-16. Joost maakt van halve afstand 21-16 en Leonieke maakt van afstand 22-16. 
Sander benut een kans onder de korf, 23-16, nadat Richard de bal over zijn heer gooide. Fleur maakt 
van afstand 24-16. Dennis komt er dan in voor Bjarne. Na de 24-17 van ONDO scoort Dennis de 25-
17. Sander scoort met een fraaie doorloopbal 26-17 en even later maakt hij van afstand 27-17. Bjarne 
komt er weer in op de plaats van Sander. Als laatste maakt Mariska uit een korte kans achter de korf 
28-17, waarmee alle spelers vanavond gescoord hebben. 

De doelpunten werden vandaag gemaakt door Sander 7, Joost 6, Bjarne en  Richard 4, Leonieke en 
Fleur 2 en Mariska, Sabina en Dennis ieder 1. Volgende week thuis de derby tegen RODA dat dit 
weekeinde niet in actie kwam omdat Ten Donck geen team op de been kon brengen! 

Rapid - ZKV 16-30 

De eerste zaal wedstrijd van dit seizoen werd aangetreden tegen Rapid. Wat mogen we toch blij zijn 
met onze eigen Struyck, als je dat vergelijkt met de accommodatie waar Rapid zijn thuiswedstrijden 
moet spelen, de Kennemer Sporthallen. Totaal geen sfeer, het publiek dat heel dicht op het veld 
moet zitten en 3 speelvelden naast elkaar, wat een beetje rommelig overkomt.  

Had ZKV er moeite mee? Nee, dat niet. Binnen de kortste keren stond het 0-5. Joost opende de score 
van afstand, 0-1 en even later maakt hij 0-2, door een afketsende bal vanaf de achterlijn binnen te 
schieten. Sander maakt van afstand 0-3 en even later uit een vrije bal 0-4. Bjarne maakte uit een 
doorloopbal 0-5. Rapid is wakker geschud en maakt 1-5 en 2-5. Richard maakt dan van afstand 2-6. 
Joost maakt van halve afstand 2-7, nadat Bjarne overgenomen werd bij een doorbraak en hij de bal 
doorspeelde op Joost. Rapid maakt dan 3-7, waarna Sander met 2 afstandsschoten 3-8 en 3-9 maakt. 
Uit een vrije bal maakt Joost 3-10. Rapid maakt 4-10, waarna Sander wederom van afstand 4-11 
maakt. Rapid scoort dan 2x, 5-11 en 6-11. Bjarne scoort van afstand 6-12 en Richard van halve 
afstand 6-13. Na de 7-13 van Rapid scoort Joost met een doorloopbal 7-14 en even later maakt hij er 
met een schotje naast de korf 7-15 van. Voor de rust scoort Rapid nog 8-15 en 9-15.  
Na de rust scoort Bjarne van afstand 9-16 en even later scoort Bjarne onder de korf 9-17. Rapid 
maakt 10-17 en nadat Sander bij een vrije bal zowat bedolven werd door 2 heren, schoot Richard de 
bal van halve afstand door de korf, 10-18. Rapid maakt 11-18, waarna Joost uit een vrije bal 11-19 
maakt. Leonieke komt er dan in voor Natasja. Rapid maakt 12-19, waarna Richard uit een zelf 
meegekregen strafworp 12-20 maakt. Bjarne scoort uit een doorbraak 12-21 en even later benut 
Bjarne een strafworp, nadat Joost foutief afgestopt werd, 12-22. Fleur scoort dan van afstand 12-23, 
waarna Daan in het veld komt voor Bjarne. Rapid maakt 13-23, waarna Daan zijn invalbeurt bekroont 
met een doelpunt van halve afstand, 13-24. Joost scoort vanaf de achterlijn 13-25. Sander maakt van 
afstand 13-26 en Richard van halve afstand 13-27. Bjarne komt er weer in en Sander verlaat het veld. 
Rapid maakt 14-27, waarna Joost van halve afstand 14-28 maakt. Na de 15-28 van Rapid maakt 
Bjarne er 15-29 van uit een door Richard meegekregen strafworp. Joost wordt foutief afgestopt en 
maakt 15-30 uit een strafworp. Rapid bepaalt de eindstand op 16-30. 

De overige uitslagen dit weekeinde in de poule van het 1e zijn ONDO – Valto 21-24 en Excelsior – 
Roda 18-17. De doelpunten werden vandaag gemaakt door Joost 10, Bjarne 7, Sander 6, Richard 5, 
Fleur en Daan ieder 1. 

Volgende week thuis tegen ONDO. 
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ZKV – Roda 19-19 

Vandaag de derby tegen Roda. Dit zijn toch altijd hele aparte wedstrijden, zo ook vandaag. De 

wedstrijd startte nerveus. Veel kansen voor ZKV , maar de bal ging niet door de korf. Roda verspeelde 

de bal de eerste 2 aanvallen zonder geschoten te hebben. Toen zij eenmaal tot een schot kwamen 

was het direct ook raak, 0-1. Bjarne had het antwoord hierop direct al klaar, hij scoorde uit een 

doorloopbal 1-1. Roda antwoordde daarop met 1-2 en 1-3. ZKV had moeite om de korf te vinden, 

maar toch was het Mariska die van halve afstand 2-3 maakte. Even later wordt Joost in de rug 

geduwd bij een doorloopbal en benut daar zelf de strafworp, 3-3. Na de 3-4 van Roda scoort Fleur 

van afstand 4-4. Roda zit lekker in de wedstrijd en maakt 4-5 en 4-6. Richard maakt vanuit  de draai 

met een schotje van halve afstand 5-6. Roda weer 5-7. Joost maakt van afstand 6-7 en even later 

herhaalt hij dit kunstje, 7-7. Helaas scoort Roda weer twee keer en komt zodoende op 7-9. Joost 

scoort weer van afstand, 8-9 gevolgd door Roda 8-10. Sander maakt uit een vrije worp 9-10 en in de 

volgende aanval schiet hij ZKV van afstand weer naast Roda, 10-10. Bjarne scoort uit een 

schitterende doorloopbal, 11-10 (de eerste voorsprong voor ZKV).  Joost scoort ook uit een 

doorloopbal actie 12-10. Roda maakt 12-11, waarna Richard van af de achterlijn 13-11 maakt. 

Natasja maakt van halve afstand 14-11. Het lijkt er even op dat ZKV definitief afstand gaat nemen. 

Helaas komt ZKV bedrogen uit. Voor rust scoort Roda nog 14-12 en 14-13. 

Na de rust wil het niet echt lukken bij ZKV. 12 Minuten lang wordt er niet gescoord waardoor Roda 

van 14-13 weg kan lopen naar 14-18. Joost scoort dan het 1e punt voor ZKV in de 2e helft, van afstand 

maakt hij 15-18. Enkele minuten later maakt Natasja 16-18. Michael komt er dan in voor Bjarne en 

even later komt Bjarne er in de aanval in voor Sander. Richard benut een vrije worp, 17-18. Roda 

komt na lange tijd droog gestaan te hebben op 17-19. Nog een minuut of 7 te spelen. Met nog 4 

minuten te spelen scoort Michael van afstand 18-19. De spanning is te snijden. Ruim 1 minuut voor 

tijd scoort Michael ook de 19-19 uit een doorloopbal. Daar bleef het blij. Tikkie teleurstellend omdat 

vooraf toch gehoopt werd op een zege, maar achteraf mag ZKV denk ik de handen dichtknijpen met 

het behaalde gelijkspel. Het zag er lange tijd somber uit. De doelpunten kwamen vandaag van Joost 

6, Richard 3, Natasja, Sander, Bjarne en Michael 2 en Fleur en Mariska ieder 1 

Klaverjassen 

Afgelopen vrijdag is er weer fanatiek gekaart. Ondanks afzeggingen vanwege ziektes hadden we 4 

tafels. IK wil diegene die mij hebben geholpen van harte bedanken, ik was alleen en dan is het best 

wel veel om te doen. Er is deze avond behoorlijk hoge punten bij elkaar gekaart, De uitslag van deze 

avond is: De poedelprijs ging naar Chengla Kesselaar met 3468 punten. 

1e Sylvia Buhrs    5651 punten 
2e Gré Goos         5439 punten 
3e Ruud Berkhof  5294 punten 
 
De volgende klaverjasavond is op 21 december, kerstkaarten. De koffie staat om 20.00 uur klaar, we 
hopen jullie dan allemaal weer te zien. 
 
Groetjes van Johan en Marian 
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Pupil van de week 
 
PLOPEN MET EÉN 28 jaar geleden was het 
ongeveer dat onze ouste dochter "pupil van de 
week" was bij een wedstrijd van het eerste van 
ZKV. Ze stond in het programmaboekje vermeld 
met de historische tekst (van trainer Leendert) : 
Maartje steekt (letterlijk) met kop en schouders 
boven haar teamgenootjes uit. En Maartje heeft 
een nieuwe rok dus het moet goedkomen. Het 
kwam goed, waarschijnlijk voornamelijk door die 
rok. Onze andere twee kinderen mochten later ook 
oplopen met één en dat was toch wel een soort 
van hoogtepunt in hun carrière, voor hunzelf en 
hun familie. Jongstleden zaterdag was de volgende generatie aan de beurt: met de Kangoeroes liep 
ons kleindochtertje op. Jammer genoeg konden niet alle Kangoeroetjes op deze dag meedoen: voor 
sommigen was het nog te spannend en een paar anderen hadden al andere afspraken gemaakt. 
Evengoed liepen er nog vier van die minimensjes met de groters in de donkere zaal vol spannende 
lampen naar het midden, om toegejuicht te worden. Het leek warempel wel of het publiek, ook dat 
van Roda, nog harder klapte voor onze kleintjes dan voor de echte hoofdrolspelers.... Tijdens de 
wedstrijd deden onze Kangoeroes precies dat wat je van Kangoeroes mag verwachten: ze renden 
keihard rond, joelden en sprongen, kregen snoepjes en vroegen om meer en genoten zich te pletter. 
Wat  heerlijk om dat nu weer mee te maken.... Els  
 

Wintervolleybal 

Zondag 30 december vanaf 14.00 tot ongeveer 17.00 uur 
We gaan weer volleyballen, ik reken er op dat de volgende mensen mee doen. 

 

Kan je helaas niet laat dit dan zo snel mogelijk weten. 

Sta je er niet bij maar wil je wel graag mee doen, stuur dan even een berichtje 

naar Sanne (0623991413) 

  

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 

Bjarne Joost Sander Richard Dennis Pjotr Daan Michael 
Bram  Joey Jiri Roy Niels Kevin Rick  Raymond B 

Mariska Sabine Natasja Fleur Leonieke Merel Thalia Gwyneth 

Raymond W Liam Maarten Onno Tim Bas Daniël Nigel 
Hannie Jessica Laura Maartje Romy Esmee Ilse R Saskia 

Daphne Demi Gabrielle Ilse P Jenske Mira Miranda Dominique 

Mike Steven Giovanny Nadine Mariah Dyani Tamera Zoë 

Koen Sverre Hidde Tom Jesse Menno Deveny Roy 
Fedor Valerie Britte Duke Joren Mike Ivan  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Bloetjes   2   januari 

Jessica de Vries    6   januari 

Tamera van der Stelt    17   december 

Max Doeves   19   december 

Esther Koopman   20   december 

Tom  Horak   23   december 

Nuria Nouel   23   december 

Tijs van Elst    24   december 

Francis de Groot   26   december 

Vince  Koopmans   26   december 

Jasmine Melchers   27   december 
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Hallo Allemaal 

Wat een mix van emoties zijn er de afgelopen weken. Een gezellig en spannend avond voor de 

kleinsten, Sinterklaas met pieten kwamen bij ZKV. Afgelopen zaterdag 4 hele dappere kangoeroes die 

flink zwaaiden bij het oplopen. Een glimlach van oor tot oor een week daarvoor van Max Doeves 

omdat hij helemaal alleen mocht oplopen, hij heeft de meeste Grote Club Actie loten verkocht, een 

bioscoopbon was zijn beloning. Blije gezichten bij mooie doelpunten en gewonnen wedstrijden, 

teleurgestelde gezichten als er verloren werd en boze emoties als de wedstrijd gestaakt werd. Alles 

kwam voorbij. 

 

De F1 staat fier bovenaan met drie mooie gewonnen wedstrijden. De E1 en de E2 hebben 1 wedstrijd 

verloren maar ook 1 gewonnen. De D2 staat gedeeltelijk bovenaan met 4 punten uit 3 wedstrijden. 

De D1, de C1, de C2 en de B3 hebben nog geen punten maar dar komt er vast aan. De B2 pakten 

tegen Purmer een gelijkspel. Na een aantal grote uitslagen, verloor de B1 maar met 16-5, top gedaan. 

De A2 heeft afgelopen zaterdag Bep met een duidelijke 16-7 naar Purmerend terug gestuurd.  De A1 

heeft alle wedstrijden gewonnen en stond ook voor toen hun wedstrijd gestaakt werd, op naar de 

volgende winstpunten. 

 

De laatste weken van december is altijd passen en meten met de trainingen vanwege de opbouw van 

de Kerstshow in De Struijck en de kerstdiners/feesten. Houd de groepsapp in de gaten en ook de 

website voor de juiste trainingstijden. In de kerstvakantie wordt er in principe niet getraind.  

 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en alvast een sportief 2019. 

 

Saskia 

  



 
 

15 
 

 

 
 

 

 

Wanneer? 29 December 
Wie? D t/m A & 1e jaars senioren 
Tijd? 18.30 – 21.00 
Kosten? € 6,-- 
Inschrijven op de inschrijflijst in de Struijck 

JOEPS Kerstgourmet 
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