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Club 75:  
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Contact scheidsrechters breedtesport  
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Sen: Ruud Berkhof 0628939143  
 
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl  
29 april 2019 

 

VOORWOORD 

Ik heb laatst een zwoele nacht doorgebracht 

in het vakantiebungalowtje dat op ons veld 

staat. Sinds een poosje is dat leuke houten 

huisje te huur, wisten jullie dat? 

 Wanneer je het reserveert voor een nachtje, 

dan wordt het even gemetamorfosificeerd 

door de werkgroep Camping Hoornseveld. De 

saaie korfbalspullen worden verwijderd en de 

geheime, altijd afgedekte raampjes komen 

tevoorschijn. Mèt rood-wit geblokte 

gordijntjes. En een potje geraniums ervoor. 

Klapstoeltjes, stapelbed, campinggasje en een 

vrolijk gebloemd onbreekbaar keukensetje 

maken de boel compleet.  

Het was een prachtige warme dag, dus de 

openslaande deuren bleven wijd-open. Op het 

terrasje zat ik in het zonnetje te genieten van 

de aanwezige fauna: reigers, scholeksters, 

bontgestreepte wijsplevieren en tegen 

zonsondergang dartelden er zelfs hazen over 

het schitterend groene kunstgras. (Ze hadden 

allemaal een schattig mandje op hun rug)  

Langzaam viel de avond en hoewel het buiten 

nog steeds paas-warm was, trok het gezellige 

huisje me naar binnen Een olielamp verlichtte 

het interieur. Het stapelbed lonkte. Zelden 

heb ik zo heerlijk, droomloos geslapen als die 

nacht daar. 

Een aanrader! Kijk op: www. 

Bungalowtjehurenhoornseveld.nl       

 

Els 

 

Het volgende krantje maken we op maandag 

20 mei.                                                                                                                                                                                          

 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 

Met de zaalfinale in de Ziggo Dome en Fortuna kampioen van de Korfbal League mogen we 

ons weer richten op de veldcompetitie. Met een paar oefenwedstrijden in de benen trad het 

eerste aan tegen EKC Nääs en wist de uitwedstrijd overtuigend te winnen. Het is spannend 

aan de kop van de competitie: ZKV staat boven aan met 14 punten uit 9 wedstrijden, Dindoa 

volgt met 13 punten, MIA met 11 en Apeldoorn met 10 punten. Het tweede hield een punt 

over aan de uitwedstrijd tegen Die Haghe 3 en bezet nu de vierde plaats. Het is een wat 

rommelige start van de tweede helft veld met een wedstrijd in het paasweekeinde en 

vervolgens weer een week rust vanwege de meivakantie. Ondertussen nodigt het mooie 

weer ons uit om lekker buiten te trainen en te spelen. Op zondag 12 mei spelen 1 en 2 de 

eerste thuiswedstrijd.  

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werd een aantal Zaanse korfballers gehuldigd voor hun 

jarenlange inzet voor hun club. Wim de Graaf en zijn vrouw Jannie van OKV kregen een lintje 

uit handen van de burgemeester van Oostzaan. Wim is zo’n 25 jaar voorzitter geweest van 

OKV en zijn vrouw regelde de kantine. Dat laatste doet Ria van Nooij van KZ ook al vele 

jaren. Net als Andre van der Ende van Furore (Hoger Op) uit Krommenie werd zij benoemd 

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau door burgemeester Hamming van Zaanstad. 

De krant maakte ook melding van de verhuizing van onze buren Rood Wit naar Poelenburg, 

naar de oude locatie van Zilvermeeuwen dat inmiddels met Hellas Sport is gefuseerd tot FC 

Zaandam en speelt op ons sportpark. Het nieuwe zwembad De Slag komt of op het veld van 

Rood Wit, of op het “prutje” aan De Gouw; in beide gevallen zal een deel van het zwembad 

op ons veld terecht komen. Maar we wachten de definitieve plannen maar even af. 

De elektrische voorzieningen in ons clubgebouw moeten worden verbeterd. Dit volgt uit een 
controle van de gemeente. De onderhoudsploeg heeft de TL verlichting in De Kiep vervangen 
door led verlichting; dat levert een flinke besparing op in ons stroomverbruik. 

 

WIE IS IN HET BEZIT VAN HET DIPLOMA SOCIALE HYGIËNE? 

We willen graag weten wie in het bezit is van het diploma Sociale Hygiëne om een lijst aan te 

kunnen maken voor in de Kiep. De gemeente eist dat er  altijd iemand aanwezig is in de Kiep 

die in het bezit is van dit diploma. Er zit dus verder geen verplichting aan, maar het is 

gewoon handig om daarvan een up to date lijst te hebben.  

Graag even melden bij Carla Forrer middels een mail aan carlaforrer@gmail.com  

 

mailto:carlaforrer@gmail.com
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VAN DE PENNINGMEESTER 

Op 7 mei 2019 gaat ZKV de contributie van het 4e en laatste kwartaal van  

seizoen 2018/2019 incasseren. 

De leden en donateurs die nog contributie achterstand hebben, willen die dit  

zo spoedig mogelijk overmaken!! 

 

Nel Duursma 

 

Een nieuwe wereldburger  
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Uitslagen 

Week 15 
 

  

  
  

KZ / Thermo4U E2 - ZKV E1 8 -   9 

   
Week 16 

   EKC Nääs 1 - ZKV 1 13 - 20 

Die Haghe 3 - ZKV 2 13 - 13 
ZKV 3 - ALO 2 18 -   9 
KZ / Thermo4U A2 - ZKV A1 14 - 19 
ZKV B1 - Rapid B1 10 -   9 
Helios C1 - ZKV C2 6 -   8 
Roda D1 - ZKV D1 15 -   4 
ZKV E1 - Furore E2 12 -   8 
KZ / Thermo4U E3 - ZKV E2 2 -   3 

 

Programma 

dag 
 

wedstrijd 
 

9-mei 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      don 

 
ZKV 4 - AW/DTV 4 

 
20:30 

 
   

 
ASPIRANTEN 

      don 
 

Furore B2 - ZKV B3 

 
19:00 

 
18:00 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

11/12/15/16 mei 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zon 

 
ZKV  1 - OKO/BIES 1 

 
14:30 

 
   

zon 
 

ZKV  2 - Groen Geel 3 

 
13:00 

 
  

zat 
 

ZKC '31 2 - ZKV  3 

 
14:00 

 
13:00 

zon 
 

Refleks 5 - ZKV  4 

 
13:00 

 
11:30 

zon 
 

Groen Geel 6 - ZKV  5 

 
14:30 

 
13:30 

don 
 

ZKV 5 - Hilversum 1 

 
20:30 

  

         JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV  A1 - SKF A1 

 
11:30 

  zat 
 

SDO/BlijWerkt A1 - ZKV  A2 

 
17:15 

 
15:45 
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         ASPIRANTEN 
      zat 

 
TOP/SolarCompleet B2 - ZKV  B1 

 
14:00 

 
i.o. 

zat 
 

DTS (E) B1 - ZKV  B2 

 
10:00 

 
08:45 

zat 
 

ZKV  B3 - Groen Geel B3 

 
13:10 

  zat 
 

Velocitas C1 - ZKV  C1 

 
11:15 

 
09:45 

zat 
 

ZKV  C2 - ZKC '31 C2 

 
10:15 

 
  

woe 
 

ZKV C1 - Apollo C1 
 

19:30 

  

         PUPILLEN 
      zat 

 
ZKV  D1 - KZ/Thermo4U D3 

 
12:30 

 
  

zat 
 

DTS (E) D1 - ZKV  D2 

 
11:15 

 
10:00 

zat 
 

Roda E1 - ZKV  E1 

 
11:00 

 
10:00 

zat 
 

ZKV  E2 - ZKC '31 E3 

 
09:30 

  zat 
 

ZKV  F1 - KZ/Thermo4U F1 

 
09:30 

   

 

dag 
 

wedstrijd 
 

18/19 mei 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
Apeldoorn 1 - ZKV  1 

 
15:30 

 
i.o. 

zat 
 

Tempo 3 - ZKV  2 

 
15:45 

 
i.o. 

zon 
 

ZKV  3 - Swift (A) 3 

 
14:30 

  zon 
 

ZKV  4 - HKV/Ons Eibernest 5 

 
13:00 

  zon 
 

HBC 3 - ZKV  5 

 
10:00 

 
09:00 

         JUNIOREN 
      zat 

 
OVVO/De Kroon A1 - ZKV  A1 

 
11:00 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV  A2 - Fiducia A1 

 
14:00 

 
  

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
AW/DTV B1 - ZKV  B1 

 
13:45 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV  B2 - Purmer B1 

 
11:00 

  zat 
 

ZKV  B3 - OKV B2 

 
12:30 

  zat 
 

ZKC '31 C1 - ZKV  C1 

 
11:00 

 
10:00 

zat 
 

Haarlem C2 - ZKV  C2 

 
14:00 

 
12:45 

         PUPILLEN 
      zat 

 
BEP D2 - ZKV  D1 

 
10:15 

 
09:15 

zat 
 

ZKV  D2 - Furore D3 

 
11:15 

 
  

zat 
 

Zaandam Zuid E1 - ZKV  E2 

 
12:00 

 
11:00 

zat 
 

ZKV  F1 - Groen Geel F1 

 
11:45 
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Bardiensten voorjaar 2019 

 

 

     

zaterdag 11 mei 08:45 – 11:45 

 

Richard Brand Bjarne Zeegers 

  

11:00 – 14:00 

 

Giovanny Raghoenandan 

 

  

11:45 – eind 

 

Leonieke Moerland Thalia Rhijnsburger 

zondag 12 mei 

  

Vaste kern 

 

zaterdag 18 mei 10:15 – 13:15 

 

Laura Walter Romy Dasia 

  

12:30 – 15:30 

 

Rick Wals 

 

  

13:15 – eind 

 

Marjolein de Louw Saskia ten Wolde 

zondag 19 mei 12:00 – 14:30 

 

Joost Breetvelt Zoë Engel 

  

14:30 – eind 

 

Pjotr Kim Menno Dekker 

 11:45 – 15:00 

 

Maartje ten Wolde Kevin Jager 

http://zkvzaandam.nl/?p=7469
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zaterdag 25 mei 

  

13:00 – 16:00 

 

Onno Ferwerda 

 

  

15:00 – eind 

 

Mariska Speekhoudt Fleur Gruijs 

zondag 26 mei 10:30 – 12:30 

 

Valerie Kreuger Deveny Boonekamp 

    

Vaste kern 

 

zaterdag 1 juni 10:15 – 13:00 

 

Mike Kreuger Daniël Schalk 

  

11:15 – 14:00 

 

Jenske Eikema 

 

  

13:00 – eind 

 

Ilse Pieterse Steven Blom 

zondag 2 juni 13:30 – eind 

 

Liam de Haas Daphne Swart 

zaterdag 15 juni 10:00 – 13:00 

 

Sabine de Vries Thalia Rhijnsburger 

  

11:00 – 14:00 

 

Ilse Riteco 

 

  

13:00 – eind 

 

Raymond Walter Rick Wals 

zondag 16 juni 

  

Vaste kern 

 

Dik gedrukt betekent “sleutel regelen”. Dit kan bij Els Bakker(Botterlaan 31) 

Wel even van tevoren bellen graag (0636506921) 

(natuurlijk kan je ook een sleutel lenen van iemand anders die een sleutel in zijn/haar 

bezit heeft) 

Mocht het nu voorkomen dat je je bardienst niet kunt doen, dan moet je zelf voor 

vervanging zorgen. 
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Standen 

 
1e klasse A 

         
1 ZKV 1 9 7 0 2 14 178 153 25 

 
2 Dindoa 1 9 6 1 2 13 191 159 32 

 
3 MIA 1 9 5 1 3 11 167 145 22 

 
4 Apeldoorn 1 9 5 0 4 10 139 125 14 

 
5 Apollo 1 9 4 0 5 8 152 162 -10 

 
6 OKO / Bies 1 9 3 1 5 7 164 174 -10 

 
6 AKC 1 9 3 1 5 7 149 166 -17 

 
8 EKC Nääs 1 9 1 0 8 2 122 178 -56 

 

 

 
Res. 1e klasse H 

         
1 Fortuna 3 9 8 0 1 16 136 104 32 

 
2 Groen Geel 3 9 7 1 1 15 136 109 27 

 
3 AW.DTV 3 9 6 0 3 12 144 137 7 

 
4 ZKV 2 9 4 1 4 9 144 126 18 

 
5 Tempo 3 9 3 2 4 8 114 122 -8 

 
6 DES 2 9 3 1 5 7 112 133 -21 

 
7 Die Haghe 3 9 2 1 6 5 131 140 -9 

 
8 HKV/Ons Eib. 3 9 0 0 9 0 107 153 -46 

 

 

 
Res. 3e klasse F 

         
1 ZKV 3 9 9 0 0 18 170 93 77 

 
2 ZKC '31 2 9 5 2 2 12 126 120 6 

 
3 Swift 3 9 5 0 4 10 126 107 19 

 
4 ALO 2 9 4 1 4 9 116 116 0 

 
5 Blauw-Wit 5 9 4 0 5 8 109 131 -22 

 
6 Sporting West 3 9 2 2 5 6 100 126 -26 

 
6 Rohda 5 9 3 0 6 6 131 149 -18 

 
8 OKV 3 9 1 1 7 3 104 140 -36 

 

 

 
Res. 4e klasse C 

         
1 Sporting Trigon 5 8 8 0 0 16 150 77 73 

 
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 8 3 1 4 7 88 95 -7 

 
5 Refleks 5 7 3 0 4 6 93 93 0 

 
6 HKV/Ons Eib. 5 6 1 0 5 2 78 89 -11 

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

 

 

 
BK Sen. Poule 223 

         
1 Purmer 3 1 1 0 0 2 17 4 13 

 
1 OKV 5 1 1 0 0 2 9 4 5 

 
1 Groen Geel 6 1 1 0 0 2 17 13 4 

 
4 ZKV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 Hilversum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
6 HBC 3 1 0 0 1 0 4 9 -5 

 
7 Stormvogels 3 2 0 0 2 0 17 34 -17 
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A-Jun. Overgangsklasse B 

         
1 ZKV A1 7 7 0 0 14 136 86 50 

 
2 SKF A1 8 5 1 2 11 143 109 34 

 
3 OVVO A1 8 5 0 3 10 124 101 23 

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

5 BEP A1 8 3 0 5 6 104 131 -27   

6 DVO/Accountor A2 8 2 1 5 5 116 118 -2   

7 KZ/Thermo4U A2 8 0 0 8 0 89 163 -74   

 
 

  

A-Jun. 1e klasse D 
         

1 KVA A1 9 8 0 1 16 182 93 89 
 

2 Tempo A2 9 6 0 3 12 125 134 -9   

2 Groen Geel A2 9 6 0 3 12 124 121 3 
 

4 Fortissimo A1 9 5 0 4 10 111 95 16 
 

4 Fiducia A1 9 4 2 3 10 105 113 -8   

6 ZKC '31 A1 9 3 2 4 8 126 129 -3 
 

7 ZKV A2 9 1 0 8 2 101 138 -37 
 

7 SDO/BlijWerkt A1 9 0 2 7 2 98 149 -51 
 

 

 
B-Asp. 2e klasse H 

         
1 AW.DTV B1 1 1 0 0 2 13 12 1 

 
1 ZKV B1 1 1 0 0 2 10 9 1 

 
3 TOP / SolarCompleet B2 1 0 0 1 0 12 13 -1 

 
3 Rapid B1 1 0 0 1 0 9 10 -1 

 

 

 
BK B-Asp. poule 025 

         
1 Badhoevedorp B1 1 1 0 0 2 10 7 3 

 
1 DTS B1 1 1 0 0 2 11 9 2 

 
3 Purmer B1 1 0 0 1 0 9 11 -2 

 
3 ZKV B2 1 0 0 1 0 7 10 -3 

 

 

 
BK B-Asp. poule 051 

         
1 OKV B2 1 1 0 0 2 15 13 2 

 
2 ZKV B3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 Furore B2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 Groen Geel B3 1 0 0 1 0 13 15 -2 

 

 

 
C-Asp. 2e klasse H 

         
1 ZKC '31 C1 1 1 0 0 2 9 5 4 

 
2 Apollo C1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 ZKV C1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 Velocitas C1 1 0 0 1 0 5 9 -4 

 

 

 
BK C-Asp. poule 075 

         
1 ZKV C2 1 1 0 0 2 8 6 2 

 
1 Haarlem C2 1 1 0 0 2 5 4 1 

 
3 ZKC '31 C2 1 0 0 1 0 4 5 -1 

 
3 Helios C1 1 0 0 1 0 6 8 -2 
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BK D-Pup. poule 057 

1 Roda D1 2 2 0 0 4 21 9 12 
 

2 BEP D2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

3 KZ / Thermo4U D3 1 0 0 1 0 5 6 -1 
 

3 ZKV D1 1 0 0 1 0 4 15 -11 
 

 

 
BK D-Pup. poule 126 

         
1 DTS D1 1 1 0 0 2 3 2 1 

 
2 ZKV D2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2 DKV D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
4 Furore D3 1 0 0 1 0 2 3 -1 

 

 

 

E-Pup. Poule 054 

         1 ZKV E1 2 2 0 0 4 21 16 5 
 

2 KZ / Thermo4U E2 2 1 0 1 2 20 17 3 
 

3 Roda E1 1 0 0 1 0 8 12 -4 
 

3 Furore E2 1 0 0 1 0 8 12 -4 
 

 

 
E-Pup. Poule 125 

         
1 Zaandam Zuid E1 1 1 0 0 2 5 1 4 

 
1 ZKV E2 1 1 0 0 2 3 2 1 

 
3 ZKC '31 E3 2 1 0 1 2 13 11 2 

 
4 KZ/Thermo4U E3 2 0 0 2 0 8 15 -7 

 

 

 
F-Pup. Poule 003 

         
1 ZKV F1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 AW.DTV F1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 KZ/Thermo4U F1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
1 Groen Geel F1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

                                                      

https://nl.pinterest.com/pin/551198441867730755/
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Zaterdag 25 mei 2019 

 

Na het succes van vorig jaar organiseert de activiteitencommissie dit jaar de derde editie van 

Happen en Trappen. Degene die vorig jaar van de partij waren, weten natuurlijk al precies 

hoe het gaat. Voor degene die vorig jaar de boot gemist hadden en dit jaar toch wel eens 

willen weten hoe gezellig zo’n avond eigenlijk is volgt hier de uitleg. 

Je gaat een avond lekker eten bij en met andere ZKV’ers. Je fietst als koppel van gang-naar-

gang en je zit steeds met anderen aan tafel bij de kokers thuis. Er zijn dus deelnemers (de 

fietsers) èn kokers nodig om deze avond tot een succes te maken! 

Alle fietsers verzamelen om 18:00 in de Kiep. In de kantine wordt per koppel een lootje 

getrokken waarop staat waar je gaat eten. Als dit voor iedereen bekend is, fiets je naar het 

adres van de koker en ga je lekker eten ( samen met een ander koppel ). Na dit gerecht fiets 

je naar het adres van het hoofdgerecht en daar kom je een ander koppel tegen. Als koker 

bereid je een voorgerecht en een hoofdgerecht. Per gerecht komen er vier personen ( twee 

koppels) bij je te gast. 

Om de avond af te sluiten komt iedereen tussen 22:00 en 22:30, inclusief de kokers, naar de 

Kiep voor het toetje dat wordt verzorgd door de activiteitencommissie. 

Leuk toch!? Geef je snel op als koker of als fietskoppel. Dit kun je doen door het formulier 

via deze link in te vullen: http://bit.ly/haptrap19 of door de QR code te scannen. 

De link naar het formulier komt ook op Facebook en op de ZKV website te staan. De 

deadline is 18 mei! De deelname per fietser is €12,50. De kokers krijgen een vergoeding. 

De minimum leeftijd van de hoofdkok en de fietsers is 18 jaar. 

Zorg voor een goede fiets met verlichting en dergelijke! 

Let op: Het aantal deelnemers dat mee kan doen is afhankelijk van de verhouding tussen het 

aantal kokers en fietsers 

http://bit.ly/haptrap19
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PAASKLAVERJASSEN  

 

Het is 12 april deze avond geen gewoon klaverjassen maar paasklaverjassen,  

met mooie prijzen die gedeeltelijk beschikbaar waren gesteld door onze sponsor  

Patricia 's Bloemboetiek . 

We begonnen met 4 tafels en met onze vaste bardame Nanda  die ons weer uitstekend heeft 

verzorgd.  

Ik weet niet of het door de mooie prijzen kwam, maar er werd erg hoog gekaart deze avond . 

De winnaar had bijna 5600 punten maar ook de nummer 2 en 3 zaten op ruim 5400 punten. 

Helaas voor Leo was er deze avond geen poedelprijs omdat elke speler een zakje paaseieren 

kreeg , dus een geluk voor Leo dat het de volgende keer alleen maar beter kan gaan, of zal 

hij dan weer voor de poedelprijs gaan 😄😄. 

Er zijn nog 2 avonden te gaan 3 mei en 24 mei en dan kunnen we de balans opmaken wie er 

met de felbegeerde wisselbeker aan de haal gaat. 

Hier de uitslag :  1e   Johan Cuypers        5585 punten  

                              2e    Peter  Foks             5569 Punten  

                              3e    Carla Forrer            5416 punten  

Volgende keer klaverjassen is op vrijdag 3 mei . 

Groeten Marian en Johan.  
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WE HEBBEN JE HULP NODIG! 

Op 17, 18, 19 en 20 juni organiseert ZKV weer het Schoolkorfbaltoernooi. 

Er worden honderden wedstrijden gespeeld, verspreid over die vier avonden. Heel veel ZKV-

ers fluiten ieder jaar een aantal wedstrijdjes, gelukkig. Ook dit jaar hebben we jullie weer 

hard nodig! En reken maar dat we blij zijn met nieuwe, jonge, beginnende fluiters.  

Lotte Saarloos en Ilse Riteco zijn degenen die op zoek zijn naar scheidsrechters. Als ze je 

bellen of aanspreken…..ZEG JA! Je kunt zelf de gewenste dagen aangeven. 

Misschien word jij niet door een van hen benaderd en wil je toch best een of meerdere 

avonden helpen. Zou je dan alsjeblieft even willen bellen met  

LOTTE O627294196    OF ILSE 0613266527 

Allemaal alvast hartstikke bedankt!     

  

PRIJZEN SCHOOLKORFBAL LOTERIJEN 

Het gaat al hartstikke goed met het inleveren van prijzen en prijsjes voor de vier loterijen 

tijdens het schoolkorfbal. In de bestuurskamer zijn de eerste dozen al gevuld. Ga je 

binnenkort naar het veld? Denk dan even aan die bijdrage die jij wellicht wilt leveren aan het 

welslagen van de loterijen bij de propagandatent. Misschien had je al wat klaargelegd. 

Misschien koop je even snel een aardigheidje, We zijn blij met alles! 

Bijvoorbeeld: * een opblaas krokodil/ bal/ badje/ eenhoorn 

 een grote lolly 

 een sjaaltje 

 een bloempot of mandje 

 cosmetica 

 een springtouw 

 een zakje bloemenzaad        

Van alles dus. Prachtige prijzen voor jong en oud! Dank! 

De prijzenverzamelwerkgroep 

 

 
 



 
 

16 
 

ZKV BEDANKT 
 
Met toch wel een beetje gemengde gevoelens schrijf ik deze “afscheidsbrief”. Wij nemen 
afscheid van onze club. Ons ZKV hart bloed, maar soms kom je in een situatie terecht, 
waarbij je voor jezelf moet kiezen, anders ga je er aan onderdoor. Korfballen moet je met 
plezier doen en ZKV moet een plek zijn waar je graag komt. Waar je je gewenst voelt en waar 
je je vrienden ontmoet. Nou vrienden hebben we er ontmoet. Vele zelfs, sommige blijven 
oppervlakkige vrienden, maar met sommige krijg je een diepere band een band die 
vriendschap wordt genoemd. Wij komen al jaren bij ZKV, vanaf dat ik 6 jaar was werd ik lid 
van ZKV. Ik ging korfballen, samen met mijn zusjes en neefjes. Al snel gingen wij mee met 
het geweldige ZKV kamp en toen wij oud genoeg waren, gingen we niet meer mee als kind 
maar mee als leiding. Super vette, toffe tijden hebben we daar beleefd. We werden daar 
voor het eerst dronken, we maakten geweldige spellen en we beleefden intense tijden met 
elkaar. Natuurlijk hebben we veel meer beleefd tijdens al die jaren. Ik heb in het 
jeugdbestuur gezeten, ik heb de bardiensten ingeroosterd, we deden zelf vele bardiensten, 
natuurlijk de fantastische feesten en daarbuiten hebben we natuurlijk gekorfbald. Eerst zelf, 
maar we hebben ook altijd trainen gegeven en ploegjes gecoacht. Maar al jaren is er een 
soort onderbuik gevoel. Een gevoel dat in onze ogen niet klopt. Nou zijn er een heleboel 
mensen die zeggen, ja het is makkelijk om dan de makkelijkste weg te kiezen en dat is 
weggaan. Het is een trend dat als mensen, of kinderen het niet naar hun zin hebben of in 
sommige mensen hun ogen hun zin niet krijgen, dat ze dan gewoon opzeggen. Nou ik kan 
jullie uit ervaring vertellen dit is helemaal niet de makkelijkste weg. Er gaan maanden over 
heen van dagelijkse zorgen, moeten we het nou wel doen, is het ergens anders wel beter, 
buikpijn, slapeloze nachten.. Het is namelijk niet zo maar een beslissing, het is een hoofdstuk 
die je moet afsluiten of eigenlijk een heel dik boek, want het beheerst ons leven al heel lang. 
Basisschool, middelbare school, werk het is een onderdeel van je leven, maar ZKV is je leven. 
Deze beslissing neem je niet zomaar. We hebben er over gepraat, we hebben er, in onze 
ogen, alles aan gedaan om mensen te laten inzien, dat sommige dingen niet kloppen. Maar 
het is lastig, mensen doen vrijwillig dingen voor ZKV en die doen dat in hun eigen ogen met 
de beste bedoelingen, dat die bedoelingen niet altijd gewaardeerd worden door andere, 
nemen zij op de koop toe. Maar als mensen niet zo heel goed functioneren, kan je ze niet 
zomaar ontslaan. Je wilt geen scheve gezichten en je wil even goede vrienden blijven. Dat 
snap ik. Om tegen je “vriend(in)” te zeggen dat ze beter kunnen stoppen met wat ze doen en 
beter iets anders kunnen gaan doen voor de vereniging is moeilijk en dat is ook ZKV. We 
moeten blij zijn met iedereen die iets wil doen voor de vereniging, hartstikke blij. En dat je 
niet iedereen gelukkig kan maken, dat is een feit. Niemand denkt hetzelfde en iedereen is 
anders. Maar wij hebben gestreden, gevochten en er echt alles aangedaan om, en daarbij 
zijn wij zeker ook bij onszelf te rade gegaan, het voor iedereen leuk te maken. Maar het 
houdt ergens op. Wij proberen op te komen voor ieder lid van ZKV, wij proberen het beste er 
uit te halen. Het is soms lastig en soms lijkt het alsof wij echt alleen nog maar het negatieve 
willen zien, maar kijk eens verder. Hoor niet wat je wil horen, maar zoek dingen uit, vraag 
gewoon eens bij de bron hoe het nou werkelijk zit. Waarom zeggen er zoveel mensen op? 
Waarom korfballen er zoveel ex ZKVers bij andere verenigingen en dit is niet alleen de jeugd, 
maar ook vele senioren. Het is niet zomaar. Wat zouden wij een prachtige, mooie, bloeiende 
vereniging zijn als iedereen gewoon blijft. Het is makkelijk om te zeggen dat mensen zomaar 
weg gaan, maar zoek de oorzaak en probeer er ook wat mee te doen. Leer van die 
momenten. Ons spijt het heel erg, maar zoals ik al eerder zei, korfballen doe je voor je 
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plezier, voor je ontspanning en omdat je het leuk vindt om daar te zijn waar je je thuis voelt. 
ZKV heeft ons heel veel gegeven, vreugde, verdriet, plezier, de liefde, het familiegevoel en 
heel veel andere mooie en bijzondere momenten. En wij hopen dat nog veel mensen van dit 
bijzondere gevoel mogen gaan genieten. 
 
Groetjes Maaike 
 

EKC Nääs – ZKV 13-20 gespeeld op 20 april 2019 

Vandaag weer de eerste veldwedstrijd na de zaalperiode. Prachtig weer, maar ZKV leek de 

eerste helft nog erg te moeten wennen, Na rust werd al snel een gaatje van 4 doelpunten 

geslagen, daarna nog even een oprisping van EKC Nääs, maar toen was het een en al ZKV wat 

de klok sloeg. 

EKC Nääs opende de score, maar Joost maakt met een doorloopbal 1-1. De 2e aanval komt 

niet tot scoren en EKC Nääs maakt 2-1 en 3-1. Joost maakt uit een strafworp 3-2 en Richard 

schiet van afstand de 3-3 binnen.  Bjarne maakt met een afstandsschot 3-4. Na de 4-4 scoort 

EKC Nääs 4-4. Joost maakt met een vrije worp 4-5, gevolgd door EKC Nääs 5-5 en 6-5. Bjarne 

brengt ZKV weer naast EKC Nääs door van afstand te scoren, 6-6. EKC Nääs maakt 7-6, 

waarna Leonieke met een afstandsschot 7-7 maakt. Bjarne benut dan een strafworp, 7-8 en 

even later scoort hij met een afstandsschot 7-9. Net voor rust maakt EKC Nääs 8-9. Na de 

rust scoort Joost van afstand 8-10, waarna ook Fleur van afstand 8-11 maakt. Bjarne benut 

een strafworp, 8-12. EKC Nääs komt nog even terug tot 10-12. Zoë komt er dan in voor 

Sabine en maakt even later van afstand 10-13. EKC Nääs maakt nog 11-13, maar daarna 

loopt ZKV weg van EKC Nääs. Koen komt er in voor Richard, die er even later weer in komt 

voor Daan en Eden komt er in voor Leonieke. Joost maakt uit een strafworp 11-14 en even 

later herhaalt hij dit kunstje 11-15. Zoë maakt van afstand 11-16 en Bjarne maakt ook van 

afstand 11-17. Eden maakt van afstand 11-18 en Joost volgt haar voorbeeld 11-19. Tot slot 

maakt Richard van afstand 11-20. EKC Nääs mag de laatste 2 treffers nog maken en daarmee 

wordt 13-20 de einduitslag. 

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 7, Bjarne 6, Zoë en Richard 2, Leonieke, Fleur en 

Eden ieder 1.   

 
Gespeeld  Winst Gelijk Verlies Punten 

ZKV 9 7 0 2 14 
Dindoa 9 6 1 2 13 
MIA 9 5 1 3 11 

Apeldoorn 9 5 0 4 10 
Apollo 9 4 0 5 8 
OKO/BIES 9 3 1 5 7 
AKC 9 3 1 5 7 
EKC Nääs 9 1 0 8 2 
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ZIEKENBOEG 

April is de gipsmaand voor deze nichtjes: 

Eva (f1) deed een akelig kunstje op de trampoline en kwam verkeerd neer: haar been is 

vermoedelijk gebroken, ergens bij de knie. In ieder geval hebben ze haar hele been voorlopig 

in het gips gegoten. Hopelijk mag het er weer snel af Eva en valt het uiteindelijk mee!  

Nicht Lynn (e1) struikelde over een rondslingerend fietsje en kwam ook niet helemaal lekker 

terecht: jawel: arm gebroken! Ook Lynn kreeg gips en kan dus voorlopig even niet veel. Doe 

voorzichtig, meid! 

In de categorie "stuk maar weer zo goed als heel" : Lotte (schoolkorfbal) werd tijdens de 
wintersport omver geskied en brak haar bovenarm. Dat was knap vervelend maar gelukkig is 
het weer bijna helemaal genezen. Haar moeder Annemiek (bestuur) werd begin april 
opgenomen met een acute blindedarmontsteking, wat je zeker ook geen pretje kunt 
noemen. Ze is geopereerd en inmiddels redelijk goed hersteld. Het beste, meiden!  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpgJTd2KfhAhXRJVAKHR0eCeAQjRx6BAgBEAU&url=https://obselckerlyc.nl/ziekmelden/&psig=AOvVaw28U4Dep5sgBohW_Q0KOW9q&ust=1553960620341014
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GEVONDEN VOORWERPEN IN DE STRUYCK 

Ook deze winter zijn er heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel spullen 

blijven liggen in sporthal de Struijck. Vermoedelijk niet alleen van ZKV-ers, maar veel ervan 

zeker. Alles ligt nu in de Kiep, waar je twee weken de tijd hebt om je eigendommen eruit te 

halen. Daarna mogen liefhebbers er in gaan zoeken naar wat van hun gading is en daarna 

gooien we het in de kledingbak. Doodzonde. Dus KIJKEN ! 
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Krielkiep 

 

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

A Ron de Jong 06 28738264 

B Ron de Jong 06 28738264 

C Bij jouw trainer/coach via de groeps app 

D Bij jouw trainer/coach via de groeps app 

E Bij jouw trainer/coach via de groeps app 

F Bij jouw trainer/coach via de groeps app 

Kangoeroes afberichten via de groeps app 

 

De jarigen van deze maand: 
 

Lindy Fritzen     6 mei 

Aaron van der Straaten   9 mei 

Jade Esveld     15 mei 

Joy Duursma     21 mei 

Eva Koopmans     22 mei 

Linda Pronk     23 mei 

Lynn Bakker     25 mei 

Vinse Panholzer    26 mei 

Daan Nieuwenhuizen    27 mei 
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Doe ook mee! 
 

Deel al je leuke verhalen over je team of over iets dat binnen ZKV is gebeurd 

met de Krielkiep, en dan kan iedereen meegenieten! We begrijpen dat zeker niet 

iedereen een leuk stukje kan/wil schrijven, maar misschien heb je wel de 

inspiratie! De bijzondere prestatie van je team, opvallende dingen die je 

meemaakt in de korfbal-wereld en nog veel meer!  
 

Stuur dan even een berichtje naar een 

van ons met wat informatie en wij maken 

er dan een leuk stukje van!  

Samen kunnen we de Krielkip nog leuker 

maken! Als jullie zelf stukjes maken dan 

zien we die natuurlijk ook graag 

tegemoet. Ik hoop dat iedereen z’n 

inspiratie met ons deelt! 

Stuur je inspiratie etcetera naar 

jenske2000@gmail.com of naar 

mira.siderius@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

Wij hopen allemaal dat iedereen een hele fijne 

Pasen heeft gehad! Niet te veel eieren en 

chocola gegeten en heerlijk heeft genoten (of 

dat misschien nog steeds doet) van de 

vakantie! We hebben tijden van rust en tijden 

van strijden en we gaan er op het veld allemaal 

weer tegenaan! Allemaal lekker trainen en 

lekker knallen met de wedstrijden! 

  

mailto:jenske2000@gmail.com
mailto:mira.siderius@gmail.com
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Krielkiep's wie is het?  

 

Vanaf nu is er in ieder krantje een Krielkiep's wie is het? In dit stukje leren we 

iemand van de jeugd beter kennen. De bedoeling is dat als jij aangewezen wordt 

om de Krielkiep's “wie is het?” in te vullen, je een paar leuke vragen over korfbal 

invult. Zo leren we elkaar allemaal, op een andere manier iets beter kennen!  
 

Naam:  Ieke Eikema 

Leeftijd: 15 jaar 

Team: B2 

Hoelang speel je al korfbal?: Ongeveer 7 of 8 jaar 

 

Wat is je leukste ZKV herinnering?: Kampioen worden is altijd leuk maar een 

wedstrijd winnen ook, of een teamuitje. 

 

Wat vind je van ZKV en waarom? : Ik vind ZKV super gezellig en leuk omdat 

iedereen altijd aardig en behulpzaam is.  

 

Ben je wel eens meegeweest op korfbalkamp? Zo ja wat is je leukste herinnering 

hieraan? : Ja ik ben meegeweest op kamp en een van de leukste herinneringen 

zijn de harry potter dag omdat ik dat erg leuk vind maar ook het grote piraten 

spel, eigenlijk is elk kamp super leuk.  

 

Waarom heb je voor korfbal gekozen?: Een grote reden is omdat Jenske en 

Joren het al speelde en we mee gingen naar wedstrijden en dus al bij ZKV komen 

sinds we heel klein zijn.  

 

Denk je dat je over 10 jaar nog steeds bij ZKV korfbalt?: Ik hoop het wel maar 

misschien kan het niet met school dus dat ik daarom moet stoppen.  

 

Als je één ding mocht veranderen aan korfbal wat zou dat zijn?: Misschien dat 

de trainers overleggen als je naar een ander team gaat met wat je sterke en 

zwakke punten zijn en waar je nog op moet trainen. 

 

Wie is je korfbal/ZKV idool?: Mijn ZKV idolen zijn de Joep leden omdat ze elke 

keer weer een leuke activiteit bedenken en het is altijd erg gezellig. 
 

Wil jij ook laten weten wie je bent? Stuur een mailtje naar 

jenske2000@gmail.com of mira.siderius@gmail.com ! 
 

 

mailto:jenske2000@gmail.com
mailto:mira.siderius@gmail.com
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Heerlijke overwinning B1 op het veld! 
 

 

Zaterdag 20 april heeft de B1 voor het eerst sinds 

lange tijd weer een wedstrijd gewonnen! Zoals de 

meeste wel weten ging het zaalseizoen voor de B1 niet 

heel goed. Gelukkig is dat de eerste veldwedstrijd 

meteen anders. We begonnen de wedstrijd met veel 

positiviteit en goede moed. In de rust werd ons 

verteld dat het goed ging. Dit gaf mij, en ik denk dat 

ik wel voor meer teamleden kan spreken, een goed 

gevoel. In de rust stond het 5-5. In de tweede helft 

is er hier en daar wel door iemand geschreeuwd. (ik 

zeg niks)... Aan het eind van de wedstrijd hebben we 

de laatste 30 seconden voor gestaan. Door dat doelpunt wat er gemaakt werd 

hebben we gewonnen. Wat ik persoonlijk ook wel mooi vind, is dat het punt 

waarmee we gewonnen hebben ook het eerste punt was waarmee we voor het 

eerst in de wedstrijd überhaupt voor kwamen te staan. Dus we hebben het 

veldseizoen al 100% meer gewonnen dan in het complete zaal seizoen. Een goed 

begin is het halve werk zeggen we dan maar! 
 

Eelke Eikema 
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Zondag 14 april: Joepactiviteit de speurtocht!  
  

Om 13:00 kwamen de kinderen binnen en gingen ze klaar 

zitten voor de speurtocht. De speurtocht was een 

fotospeurtocht. Wanneer je een antwoord had op een 

vraag, werd je een kant op gestuurd. Had je het 

antwoord fout liep je de verkeerde kant op en moest je 

weer terug naar de vraag. Als je de speurtocht helemaal 

fout zou lopen was je wel 2 uur onderweg! Er waren 3 

groepen die de speurtocht aflegden. Groep 1 was snel van 

start en had al snel het goede antwoord. Zij hebben er 48 minuten over gedaan. 

Groep 2 was iets minder snel, maar had wel veel goede antwoorden. Zij deden er 

58 minuten over, maar hadden nog hoop. Groepje 3 is veel verkeerd gelopen en 

hebben daarom op momenten straftijd gekregen. Zij hebben er uiteindelijk maar 

liefst 1 uur en 7 minuten over gedaan. Dan was nog het beslissende moment toen 

iedereen weer terug was, want onderweg moest je bij de laatste opdracht een 

yell verzinnen. Als je de beste had kreeg je 10 minuten aftrek van je eindtijd. 

Groep 1 had de beste yell en wonnen daarom met 38 min. De winnaars waren... 

Emma, Krijn, Dex, Bente en Silje die super snel waren! Maar ook nog omdat ze de 

beste yell hadden verzonnen. Er was na de speurtocht nog een klein uurtje te 

gaan en iedereen was al terug. Toen zijn we andersom-verstoppertje wezen doen. 

Er is een persoon die zich verstopt, en de rest zoekt 

diegenen en dan gaan ze er bij zitten. Je moet 

natuurlijk niet meteen zeggen: “daar zit ‘ie!”, want dan 

zit je er niet als eerst alleen bij. Toen we 2 keer 

verstoppertje hadden gedaan kreeg iedereen een 

lekker ijsje, want het was heerlijk weer. We hebben 

toen nog twee keer mensen verstopt waarbij Liam als 

laatst die hadden we verstopt bij het takkenbos 

achter in bij het voetbalveld. Het duurde zeker al 20 

minuten voordat de eerste mensen ze hadden 

gevonden! Kortom een hele geslaagde dag! 
  

Jesse Kim 
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5-delige sudoku! 
  
In elk vakje moeten eenmaal de cijfers 1 t/m 9 komen te staan. In elke rij, vak 

en kolom mag elk cijfer maar één keer voorkomen! Los de buitenste sudoku’s 

eerst op om zo het middelste vierkant vol te maken! 

 

Wist je dat…  

Elke dag een sudoku maakt, je je hersenen traint en heel slim wordt!? 
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