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VOORWOORD 

Lekker weertje, koekepeertje! Prima weer om 

het seizoen af te sluiten, dunkt mij. ’t Is mooi 

geweest. In de zomer willen we op kamp, op 

vakantie, relaxen en sudderen en pas over een 

heleboel weken zal blijken dat de club nog 

bestaat en dat het kader alweer druk bezig is 

geweest om alles voor het komende seizoen 

te regelen. 

Bij het krantje is het straks als volgt geregeld: 

Ruud en ik doen de redactie van het “grote 

”krantje en Jenske en Mira hebben de 

Krielkiep onder hun hoede. Een aantal 

oudgedienden wil af en toe wel draaien: Bram 

B, Harmen en Ed t. W komen bij toerbeurt 

helpen. Marian S helpt met rapen en nieten 

en onze gouwe ouwe bezorgers Dia, Jan D, 

Roel, Piet, Henk, Menno en Ed t. W zorgen dat 

de papieren krantjes bij de mensen thuis 

komen. 

Omdat ikzelf er heilig van overtuigd ben dat 

een papieren clubblad beter werkt dan een 

digitaal, ga ik graag nog even verder met 

schrijven enzo. Maar… een oproep voor vers 

bloed is ook wel nodig! 

• Wil je 1x in de drie weken een 

onbezoldigd krantenwijkje lopen op dinsdag of 

woensdag? 

•  Wil je leren draaien op de rysograph 

en 1x per zoveel maanden een paar uurtjes 

(meer niet) bezig zijn op de maandagavond? 

Dan kan je mij bellen (06 36506921) en dan 

verwelkomen we je graag aan het eind van 

deze zomer. Maar nu eerst vakantie! Geniet! 

Els 

Het eerste krantje na de vakantie maken we 

op maandag 12 augustus.

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
mailto:Elsbakker1955@ziggo.nl
mailto:pr@zkvzaandam.nl
mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 

K A P E R I O L E N 

 

Ons jubileumseizoen zit er nu echt op; helaas geen verrassing op het eind met puntverlies van 

Dindoa, zodat het eerste aan het kortste eind trok en zodoende genoegen moest nemen met een 

tweede plaats. Met de laatste wedstrijd, kwam ook het afscheid van een aantal leden van de selectie; 

zij werden door hun ploeggenoten en het bestuur uitgezwaaid. Bloemen waren er voor het vijfde 

dat, net als in de zaal, op het veld op de bovenste plaats eindigde. Ook de B2 en de E1 waren de 

beste van hun poule, ook jullie van harte gefeliciteerd! Van de andere kans hebbende (jeugd)ploegen 

bleef het kampioenschap helaas buiten bereik. Na de wedstrijd van het eerste was een borrel met 

aansluitend buffet geregeld, dat was erg gezellig. 

Aansluitend op het laatste speelweekend stond het Rabobank Schoolkorfbaltoernooi gepland. 

Ondanks de dreiging op onweer werd het weer een fantastische korfbalbelevenis voor de 

basisscholieren uit onze buurt. Op sommige scholen werd voorafgaand aan het toernooi 

korfbaltraining gegeven. Tijdens het toernooi werd sterk ingezet op het werven van nieuwe leden; 

we hopen met deze nieuwe leden nog een aantal extra jeugdploegen voor de competitie op te 

kunnen geven. Mooi dat het toernooi weer goed is verlopen, de 74e editie als ik het goed heb 

begrepen. Alle vrijwilligers weer hartelijk bedankt voor het organiseren van het grootste 

schoolkorfbaltoernooi van de wereld. 

Het eindfeest op zaterdag 22 juni volgde op het koppelschieten en het traditionele huldigen van de 

kampioenen. De opkomst was niet zo groot, maar ik heb mij laten vertellen dat het heel gezellig was. 

Het ZKV kamp staat nog op de rol en dan is iedereen toe aan een welverdiende vakantie.  

Het was een seizoen van wisselende gevoelens: een fantastisch jubileum, maar ook veel verloop en 

problemen. Ik hoop dat we fris aan de start staan van het nieuwe seizoen en samen onze schouders 

er weer onder zetten. 

Iedereen een prettige vakantie gewenst! 

Lex Kaper. 
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Uitslagen 

Week 24 
   ZKV 1 - Apollo 1 25-8 

ZKV 2 - AW.DTV 3 17-16 
Sporting West 3 - ZKV 3 10-16 
Purmer 3 - ZKV 5 3-9 
ZKV A1 - BEP A1 26-14 
ZKC '31 A1 - ZKV A2 19-9 
ZKV B1 - TOP/Solar Compleet B2 8-7 
ZKV B2 - DTS B1 7-6 
Groen Geel B3 - ZKV B3 19-9 
ZKV C1 - Velocitas C1 12-10 
ZKC '31 C2 - ZKV C2 6-3 
KZ/Thermo4u D3 - ZKV D2 2-5 
ZKV E1 - Roda D1 8-3 
ZKC '31 E3 - ZKV E2 2-2 
Zaandam Zuid E1 - ZKV E2 1-9 
KZ/Thermo4u F1 - ZKV F1 11-9 

 

  

   

Standen 

1e klasse A 

1 Dindoa 1 14 10 2 2 22 282 238 44 
 

2 ZKV 1 14 10 1 3 21 270 220 50 
 

3 Apeldoorn 1 14 8 0 6 16 223 209 14 
 

4 AKC 1 14 5 3 6 13 237 255 -18 
 

4 Apollo 1 14 6 1 7 13 224 245 -21 
 

4 MIA 1 14 6 1 7 13 260 248 12 
 

7 OKO / Bies 1 14 5 2 7 12 265 269 -4 
 

8 EKC Nääs 1 14 1 0 13 2 190 267 -77 
 

           Res. 1e klasse H 

1 Fortuna  3 14 13 0 1 26 228 161 67 
 

2 Groen Geel 3 14 11 1 2 23 218 173 45 
 

3 AW.DTV 3 14 9 0 5 18 230 202 28 
 

4 ZKV 2 14 6 1 7 13 219 204 15 
 

4 DES 2 14 6 1 7 13 188 196 -8 
 

6 Tempo 3 14 5 2 7 12 173 206 -33 
 

7 Die Haghe 3 14 3 1 10 5 196 235 -39 *P 
8 HKV / Ons Eibernest 3 14 0 0 14 0 167 242 -75 

 
*P = punten in mindering gebracht 
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Res 3e klasse F 

1 ZKV 3 14 14 0 0 28 270 142 128 
 

2 ZKC '31 2 14 8 3 3 19 198 177 21 
 

3 Swift 3 14 8 0 6 16 199 179 20 
 

4 ALO 2 14 6 2 6 14 179 175 4 
 

5 Sporting West 3 14 5 2 7 12 173 197 -24 
 

6 Rohda 5 14 5 0 9 10 197 232 -35 
 

6 Blauw-Wit 5 14 5 0 9 10 167 210 -43 
 

8 OKV 3 14 1 1 12 2 158 229 -71 *P 
*P = punten in mindering gebracht 

           Res. 4e klasse C 

1 Sporting Trigon 5 12 12 0 0 24 218 121 97 
 

2 OKV 4 12 7 1 4 15 173 145 28 
 

3 Refleks 5 12 7 0 5 14 178 155 23 
 

3 ZKV 4 12 6 2 4 14 137 155 -18 
 

5 KZ Danaiden 5 12 4 1 7 9 129 144 -15 
 

6 HKV / Ons Eibernest 5 12 2 0 10 4 144 181 -37 
 

6 AW.DTV 4 12 2 0 10 4 142 220 -78 
 

           BK Sen. poule 223  

1 ZKV 5 6 5 0 1 10 61 47 14 
 

2 Hilversum 1 6 4 1 1 9 73 53 20 
 

3 HBC 3 6 3 1 2 7 47 52 -5 
 

4 Groen Geel 6 6 2 1 3 5 65 61 4 
 

4 Purmer 3 6 2 1 3 5 57 53 4 
 

6 OKV 5 6 2 0 4 4 49 56 -7 
 

7 Stormvogels 3 6 1 0 5 2 52 82 -30 
 

           A-jun. Overgangsklasse B  

1 ZKV A1 12 11 0 1 22 241 154 87 
 

2 AW.DTV A1 12 9 0 3 18 194 163 31 
 

3 SKF A1 12 6 1 5 13 195 174 21 
 

4 OVVO / De Kroon A1 12 6 0 6 12 181 173 8 
 

5 BEP A1 12 5 0 7 10 171 209 -38 
 

6 DVO / Accountor A2 12 4 1 7 9 169 181 -12 
 

7 KZ / Thermo4U A2 12 0 0 12 0 140 237 -97 
 

           A-jun. 1e klasse D 

1 KVA A1 14 13 0 1 26 266 138 128 
 

2 Fiducia A1 14 8 2 4 18 168 161 7 
 

3 ZKC '31 A1 14 7 2 5 16 203 191 12 
 

3 Tempo A2 14 8 0 6 16 196 199 -3 
 

5 Groen Geel A2 14 7 1 6 15 175 179 -4 
 

6 Fortissimo A1 14 7 0 7 14 190 182 8 
 

7 SDO / BlijWerkt A1 14 1 3 10 5 146 210 -64 
 

8 ZKV A2 14 1 0 13 2 151 235 -84 
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B-asp.2e klasse H  

1 Rapid B1 6 5 0 1 10 71 56 15 
 

2 ZKV B1 6 4 0 2 8 63 63 0 
 

3 TOP / SolarCompleet B2 6 2 0 4 4 66 66 0 
 

4 AW.DTV B1 6 1 0 5 2 62 77 -15 
 

           BK B-asp. poule 025  

1 DTS B1 6 4 0 2 8 56 43 13 
 

1 ZKV B2 6 4 0 2 8 52 44 8 
 

3 Purmer B1 6 2 0 4 4 58 60 -2 
 

3 Badhoevedorp B1 6 2 0 4 4 32 51 -19 
 

           BK B-asp. poule 051  

1 OKV B2 6 5 1 0 11 75 55 20 
 

2 Furore B2 6 3 1 2 7 55 62 -7 
 

3 Groen Geel B3 6 3 0 3 6 74 57 17 
 

4 ZKV B3 6 0 0 6 0 49 79 -30 
 

 C-asp. 2e klasse H  

1 Apollo C1 6 3 2 1 8 64 58 6 
 

2 ZKC '31 C1 6 3 1 2 7 62 49 13 
 

3 ZKV C1 6 3 0 3 6 55 74 -19 
 

4 Velocitas C1 6 1 1 4 3 59 59 0 
 

 
BK C-asp. poule 075  

1 Haarlem C2 6 4 1 1 9 37 27 10 
 

2 ZKV C2 6 3 0 3 6 36 42 -6 
 

3 ZKC '31 C2 6 2 1 3 5 33 38 -5 
 

4 Helios C1 6 1 2 3 4 38 37 1 
 

 
BK D-pup. poule 057 

1 Roda D1 6 5 0 1 10 57 27 30 
 

2 KZ / Thermo4U D3 6 3 0 3 6 33 31 2 
 

3 ZKV D1 6 2 0 4 4 40 54 -14 
 

3 BEP D2 6 2 0 4 4 34 52 -18 
 

           BK D-pup. poule 126  

1 DTS D1 6 5 1 0 11 45 24 21 
 

2 DKV D1 6 3 0 3 6 34 27 7 
 

3 ZKV D2 6 1 2 3 4 23 38 -15 
 

4 Furore D3 6 1 1 4 3 17 30 -13 
 

           
E-pup. poule 054  

1 KZ / Thermo4U E2 6 4 0 2 8 71 49 22 
 

1 Roda E1 6 4 0 2 8 71 63 8 
 

1 ZKV E1 6 4 0 2 8 55 52 3 
 

4 Furore E2 6 0 0 6 0 39 72 -33 
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E-pup. poule 125 

1 Zaandam Zuid E1 6 4 1 1 9 31 28 3 
 

2 ZKV E2 5 3 0 2 6 31 24 7 
 

2 ZKC '31 E3 5 3 0 2 6 30 26 4 
 

4 KZ / Thermo4U E3 6 0 1 5 1 30 44 -14 
 

           F-pup. poule 003   

1 KZ / Thermo4U F1 6 6 0 0 12 86 33 53 
 

2 ZKV F1 6 4 0 2 8 64 33 31 
 

3 Groen Geel F1 6 2 0 4 4 54 64 -10 
 

4 AW.DTV F1 6 0 0 6 0 28 102 -74 
 

 

 

Z I E K E N B O E G 

Fleur (1e) loopt met krukken: zij heeft een scheur in haar achillespees en haar kuit. Dat betekent dat 
ze de laatste sportieve activiteiten van dit seizoen moest missen... Hopelijk herstelt alles goed en ben 
je er komend seizoen weer bij, Fleur!  
 
Valerie (A2) brak bij haar laatste wedstrijd de trekpees van haar wijsvinger af (echt, dat zei de dokter) 
en ging met een spalk en een mitella heen. Ook voor jou, Valerie: hopelijk geneest het goed deze 
vakantie en ben je weer gezond in het nieuwe seizoen! 
 

KLAVERJASSEN 

Klaverjassen bij ZKV is al jaren een begrip , maar helaas zijn er steeds minder mensen die het kunnen 

of het te druk hebben om een avond weg te gaan. 

Wij zoeken voor het volgende seizoen nog mensen die het leuk lijkt om eens in de drie weken te 

klaverjassen en onze vaste groep te versterken.  

Je hoef niet perse lid te zijn van ZKV om er aan mee te doen zo zijn ouders of opa en oma 's van onze 

jeugdleden ook van harte welkom om mee te doen.  

We maken er altijd een gezellig vrijdagavond van en spelen 3 rondes , we beginnen met koffie of 

thee met wat lekkers erbij en tijdens het kaarten is er nog een klein hapje. 

De kosten zijn 2.50 euro dit is voor wat prijzen en de koffie en thee en de hapjes, uiteraard zijn de 

drankjes voor eigen rekening.  

Lijkt het je wat of weet je iemand kom gerust een keer langs.  
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Hier alvast het schema voor het seizoen 2019/2020. 

 

27  september  

18  oktober  

01  november  

29  november  

20  december kerstklaverjassen  

17  januari  

07  februari  

28  februari  

20  maart 

10  april paasklaverjassen  

01  mei  

15  mei  

Omdat nog niet alle activiteiten binnen zkv bekend zijn kan er nog een wijziging in het schema 

komen, dit wordt dan in het volgende krantje vermeld.  

Groeten Marian en Johan  

ZKV – Apollo 25 - 8 

Gisteren werd bekend dat Dindoa de titel voor zich opgeëist had door een 13-19 overwinning op 
AKC. Restte vandaag de taak om het seizoen goed af te sluiten en afscheid te nemen van een aantal 
spelers. Voordat de wedstrijd begon werd scheidsrechter Cock Hendriks door de bond in het 
zonnetje gezet. Cock nam vandaag afscheid als bondsscheidsrechter na 40 jaar actief te zijn geweest 
als scheidsrechter. Voorwaar een hele prestatie, waarvoor ook vele collega scheidsrechters naar deze 
wedstrijd zijn komen kijken. Kort voor tijd werd Cock tot zijn verrassing gewisseld en nam Niels de 
leiding van hem over terwijl Cock van ZKV nog een bos bloemen als dank kreeg uitgereikt. Later werd 
hij ook nog door zijn collega's uitgebreid in het zonnetje gezet. 

Apollo opende de wedstrijd sterk en nam al snel een 0-3 voorsprong. Bjarne maakt van halve afstand 
1-3. Joost maakt van achter de korf 2-3, gevolgd door een doorloopbal van Richard, 3-3. Bjarne 
maakt uit een doorloopbal 4-3, waarna Apollo 4-4 scoort. Joost maakt van afstand 5-4. Apollo 
sputtert nog even tegen, 5-5 en 5-6. Bjarne scoort uit een wegtrekbal 6-6. Apollo 6-7 en Richard van 
afstand 7-7. Eden maakt van afstand 8-7, waarna Bjarne van afstand 9-7 maakt. Nog voor rust loopt 
ZKV uit naar 11-7 door een schot van halve afstand van Richard en een afstandsschot van Leonieke. 

Na rust is het gedaan met Apollo, zij scoren nog maar keer en ZKV 14 keer. Deze treffers kwamen van 
Eden 4, Richard 4, Daan 2, Mariska 1, Leonieke 1, Sabine en Bjarne 1. 

Na de wedstrijd werd er uitgebreid afscheid genomen van diegenen die dit seizoen stoppen en bleef 
het nog heel lang gezellig, met o.a. ook het Italiaanse buffet, dat lekker smaakte. 

Voor de statistieken nog even alle treffers: Richard 7, Eden en Bjarne 5, Leonieke, Joost en Daan 2, 
Sabina en Mariska ieder 1. 
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Voorlopige opstelling senioren 1e helft veld seizoen 2019/2020 

Door het te kort aan dames op moment van indelen van de teams hebben wij helaas moeten 

besluiten om 4 senioren teams op te stellen. Wij doen ons uiterste best om voor de start van het 

seizoen nieuwe leden, vooral dames,  te mogen verwelkomen. 

Wilt u zelf weer spelen, of weet u iemand die dat wil, meldt dit dan aan de T.C. via tc@zkvzaandam.nl 

Ook voor vragen kunt u bij de T.C. terecht. 
 
Selectie 1e en 2e  
Trainingstijden: Dinsdag 20:00-22:00 uur 
  Donderdag 20:00-22:00 uur 
 
Trainer/coach  Roy en Monne 
 
Heren  Dames 
Bjarne  Dominique 
Bram  Dyani 
Daan H.  Fleur 
Dennis  Merel 
Hidde  Nadine 
Jesse  Sabine 
Koen   Thalia 
Michael +1 dame later toegevoegd 
Joost      
Pjotr 
Sander 
Sverre 
Tom 
 
3e      4e 
Trainingstijden: Donderdag 20:30-2130  Trainingstijden: Donderdag 20:30-21:30 
 
Trainer/coach: collectief   Trainer/coach: volgt z.s.m. 
 
Heren  Dames    Heren  Dames 
Daan   Hannie    Bas  Esmee 
Kevin  Jessica    Daniel  Miranda 
Monne  Kirsten    Giovanny Jenske 
Raymond Maartje   Jiri   
Rick  Mariska   Liam   
+3 selectie Rianne    Maarten  
  Romy    Mike 
      Nigel 
      Onno 
      Steven 
       
De T.C. wenst jullie allen een fijne vakantie toe. 
 

 

mailto:tc@zkvzaandam.nl
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ZKV, BEDANKT VOOR DE MOOIE TIJD IN HET JEUGDBESTUUR 

Langs deze weg wil ik ZKV bedanken voor de mooie tijd die ik in het jeugdbestuur heb gehad. Dit had 
ik ruim 27 jaar geleden nooit kunnen bedenken toen ik in 1992 door Bea werd gevraagd om in het 
jeugdbestuur te komen. Vanaf dat ik jeugdsecretaris ben geworden heb ik alle notulen en 
jaarverslagen bewaard. Als je daar eens doorheen blader vallen zaken en dingen op: 
 
-Zo staat in de 7de notulen van 9 januari 1995 te lezen: 

ONDERWERP:  Organisatie in het JEUGDBESTUUR. 

 Wie gaat er het komende seizoen door met het JB? 

 Zit iedereen op de juiste plek? 

 Moeten we in deze samenstelling doorgaan? 
Sonja (Geerlings) : blijft in het JB, 
Kees (Buis) : zit nog in dubio, in principe blijft hij, (het kan raar lopen had weinig 

gescheeld of ik was al in 1995 gestopt)  
Nel (Duursma)  : blijft in JB, 
Ruud (Zaaijer)   : Stopt, maar Joyce wil het overnemen met ondersteuning van Ruud, 
Ria (Wiffrie)  : blijft in JB, 
Anja (Hartog)  : stopt, wil alleen doorgaan als er echt niemand anders voor haar 

functie is te vinden, maar dan samen met Lex 
Harmen (Eikema) : blijft in JB 
Marc (Duschka) : treedt af voor de scheidsrechters gebeuren maar blijft het wel het 

reisgeld beheren 
Bea (Pfaltzgraff) : treedt af 

 
-Dat de voorzitters in mijn bestuurlijke periode van het jeugdbestuur waren; 3x Bea, Nel, Annemieke, 
Sonja, Ron, Andre, Maartje, Erik, Cees, Denice en Saskia 
-Dat er in mijn 27 jaar meer dan zestig ZKVers in het jeugdbestuur hebben gezeten,   
-De aanwas bij de welpen, ledenbehoud bij de jeugd en het vinden van scheidsrechters en 
vrijwilligers door de jaren heen moeilijk was en nog steeds is, 
-De JAK, later werd dit de JOEP zich door de jaren heen steeds geweldig heeft ingezet met het 
organiseren van diversen jeugdactiviteiten, 
-Het schoolkorfbaltoernooi en het kamp jaarlijkse de hoogtepunten zijn bij heel veel ZKVers, 
-ZKV een verenging is die constant in beweging is, 
-Het jaren waren met mooie belevenissen en resultaten maar ook afgewisseld door mindere 
gebeurtenissen. 
 
ZKV is nu 100 jaar en staat nu op een kruispunt. De leden moeten nu gaan nadenken en beslissen 
over de toekomst en voortgang van de verenging. Een toekomst met mogelijk grote veranderingen. 
Ik wens ZKV veel wijsheid bij het maken en bepalen van de juiste keuzes.  
 
Bij deze nogmaals iedereen bedankt voor de mooie jaren en eindig met de zin die ik jaren onder de 
jaarverslagen van het jeugdbestuur zetten “Het jeugdbestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun 
inzet”  
 
De groeten van Kees Buis.  
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Zoë Engel wereldkampioen met Oranje U17 

 

Afgelopen weekend was het WK voor jeugdteams tot 17 jaar, dat gehouden werd in Eindhoven. 

Zoë Engel deed daar aan mee en is samen met haar team Wereldkampioen geworden. 

In de poule werd met 21-2 gewonnen van Duitsland, met 18-4 van RTC Zuid, met 19-6 van Portugal,  

met 21-1 van Engeland en met 29-3 van Hong Kong China. In de kruisfinale was Oranje te sterk voor 

Chinese Taipei, 20-12 en in de finale werd met 23-13 gewonnen van België.  

Zoë van harte proficiat. 
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ZKV-ers in actie in oefenduel Suriname – Saen United 

 
Afgelopen vrijdag oefende Suriname ter voorbereiding op het aankomende WK in de 

sporthal van Groen Geel tegen Saen United. 

Bij Suriname deed Dominique van der Stelt mee en bij Saen United Bjarne Zeegers, Nadine 

Loukou en Sabine de Vries. 

Bijgaand het verslag dat in het NoordHolland Dagblad stond. 
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YES WE CAN! 

 

 

 

Kunnen wij gedurende vier dagen ruim duizend kinderen en hun ouders en hun leerkrachten 

vermaken? Yes we can! Ruim duizend….da’s veel hè? Daar is verrekte veel mankracht, vrouwkracht, 

jongenskracht en meisjeskracht voor nodig en die was elke avond aanwezig: blij, verantwoordelijk en 

wervend. Er is op de laatste avond een foto gemaakt van alle vrijwilligers die toen nog in de buurt 

waren. (een heel stel was al naar huis en eentje liep nog ver op een voetbalveld rotzooi te rapen) Aan 

die foto kan je heel goed zien wat een fantastisch team we ook weer dit jaar hebben gevormd: van 

jong tot best wel een beetje ouder staan we daar met z’n allen te vieren dat het wéér gelukt is. En 

hoe!  ***  We hadden alle avonden goed weer. Kwestie van organiseren natuurlijk. Op woensdag 

hebben we het extra leuk en spannend gemaakt door de hele dag te dreigen met onweer en 

windstoten, maar het is ons gezamenlijk gelukt om het noodweer vlak langs ons veld af te laten 

drijven. Geen spetje!!***  Het programma liep weer als een trein. De meiden in de bestuurskamer 

hanteerden stopwatch en fluit met straffe hand en dat resulteerde in een vlekkeloze opeenvolging 

van al die honderden wedstrijdjes. Wat een kunst toch om dat allemaal zo goed in een schema te 

krijgen! (Leendert)  *** Eten en drinken moest men natuurlijk ook: gezond en wat minder gezond, 

warm en koud, alles was voorhanden en de keukenploeg -waarvan sommige mensen zelfs 

vakantiedagen opnemen voor deze klus- was na afloop los. En kapot. Maar zo hoort het ook! *** 

Wedstrijden fluiten is niet makkelijk. En schoolkorfbalwedstrijden zijn nog veel moeilijker, omdat de 

kinderen de regels niet of nauwelijks kennen en de ouders zich regelmatig vreselijk staan op te 

winden richting scheidsrechter. Onze welgemeende complimenten ook dit jaar weer voor de helden 

met de fluit. Bravo! *** En dan die enorme kluit jonge mensen die hielpen met het snoep, de 
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standen ophalen, het ijs, de propagandatent, de kleuterhoek, het klaarzetten, opruimen en geld 

tellen. Jullie hulp is onmisbaar, jongens en meiden! *** Het toernooi is gespeeld, de omzet was 

prachtig en afgelopen donderdag trainden 23 kinderen op ons veld omdat ze het zo leuk vonden en 

willen kijken of ze misschien wel lid willen worden. Dat hopen we van harte!! *** Kunnen we het met 

z’n allen? Yes we can!  

Namens de schoolkorfbalcommissie te weten Wouter, Ilse, Leendert, Lotte, Mike , Lisanne, Liam en 

Jessica, 

Els    

 

Koppelschieten en eindfeest 

Nadat de jeugd hun waterpret in de ochtend hadden gehad met schitterend weer begon om 13.30 

het koppeltoernooi. Het was zeer druk en op het veld stonden 28 palen opgesteld die elke ronde 

bezet waren. 

Met een leuke groepsfase waarin er door elk team 8 keer gestreden werd om uiteindelijk 1e te 

worden in de poule en door te gaan naar de kwartfinales. Na deze kwartfinales en daarna de halve 

finales, werd de finale gespeeld door de winnaars van vorig jaar namelijk de gebroeders Brand tegen 

Bram en Thomas. Het bleef lang spannend en na de officiële speeltijd was het gelijk dus kwam er een 

verlenging van 5 minuten. Het was in de verlenging niet meer spannend omdat de gebroeders 

makkelijk bleven schieten en er met de veel begeerde titel en beker er vandoor gingen . 

Een zeer geslaagd toernooi en voor degene die er niet waren zeker een aanrader om volgend jaar wel 

mee te doen.  

Maar de dag was nog niet afgelopen er moest nog gegeten worden en met een  drankje erbij ging de 

BBQ-man voor ons aan de slag. Het eten was weer geweldig en het weer zat ook mee zodat we nog 

lang buiten konden zitten.  

Rond 20.00 was het zoenen met de kampioenen en werden de ploegen weer in het zonnetje gezet 

met een mooi diploma met de kampioensfoto. 

Ondertussen was het 21.00 geworden en nog steeds lekker om buiten te zitten, maar binnen was er 

ondertussen muziek uit de boxen te horen en werden we vriendelijk verzocht om naar binnen te 

gaan. Onze oud 1e speelster Deniece had haar draaitafel klaar staan en draaide leuke en gevarieerde 

muziek. 

Een zeer geslaagde dag. Mijn complimenten gaan uit naar een ieder die hier aan heeft bijgedragen. 

En…….. ik ben er weer bij volgend jaar. 

 

Groeten Johan Bruins  
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24-08-2019  Z.K.V.  toernooi 
 

Speelschema 

13:00-14:00  Veld 1  ZKV 1 - DOS 1 
   Veld 2 ZKV 2 - DOS 2   
 
14:30-15:30  Veld 1 ZKV 2 - CLS 2 
   Veld 2 DOS 1- CLS 1  
 
16:00-17:00  veld 1 ZKV 1 - CLS 1 
   Veld 2 CLS 2  - DOS 2 
 
17:30 prijs uitreiking winnaars 

 
*tijden en schema onder voorbehoud van wijzigingen. 
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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 

 

Emma Kamps    2 juli 

Duke Duursma    2 juli 

Deveny Boonekamp   11 juli 

Semmy Smit    20 juli 

Stephanie Elmers   23 juli 

Jara Duursma    24 juli 

Valerie Kreuger    30 juli 

Jaïr de Roeck   11 augustus 

Jennifer de Vries  17 augustus 
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NIEUW SEIZOEN: 

Het laatste krantje van het seizoen. Binnen ZKV wordt er nog heel hard gewerkt aan wederom een 

onvergetelijke kampweek voor de jeugd.  De laatste wedstrijden zijn gespeeld en we zullen de velden 

tot en met eind augustus met rust laten. Laat ik me even voorstelen. Ik ben Bart Nieuwenhuizen 45 

jaar. Zelf heb ik jaren bij OKV gespeeld en ik ben vader van Daan en Sven beide al jaren ZKV-ers.  

Na een brainstorm sessie over de toekomst van het jeugdbestuur van ZKV is er besloten om het 

jeugdbestuur niet in de huidige vorm terug te laten keren. Vanuit deze gedachte heb ik samen met 

Chris Kaper de JTC (jeugd technische commissie) neergezet. Het doel hiervan is samen met de 

trainers een zo goed mogelijk korfbal klimaat te creëren binnen ZKV. Waarbij ontwikkeling, 

samenspel en korfbal plezier voorop staan. We hebben 3 trainingscoördinatoren (Laura Walter, Rick 

Wals en Bram van de Water)  die allemaal een aantal teams begeleiden, zij zijn het eerste 

aanspreekpunt voor trainers en ouders.  

We kennen binnen ZKV al enkele jaren de rode draad, dit is een document waarin we vastleggen wat 

een korfballer binnen de club op welke leeftijd zou moeten kunnen (zowel op inzicht als techniek)  

Hier zullen de trainingscoördinatoren een actieve rol in gaan vervullen richting de trainers. 

De eerste echte grote klus was de opstelling voor de jeugd. We hebben de opstelling gemaakt 

uitgaande van de actieve leden zoals deze nu bekend zijn. Wij verwachten nog  leden te kunnen 

werven o.a. vanuit het schoolkorfbal toernooi. Dit was wederom een groot succes.  We hadden maar 

liefst 22 kinderen op  de eerste gratis training van afgelopen donderdag. Zowel kinderen als ouders 

waren erg enthousiast. Langs deze weg wil ik graag iedereen die hieraan heeft meegewerkt 

bedanken. Donderdag is de tweede training, dan maken we er weer een feestje van met elkaar.  

We gaan ervan uit dat door deze trainingen nieuwe leden zich gaan aanmelden. Het kan zijn dat we 

daardoor alsnog moeten gaan schuiven in bepaalde teams. Onderstaande opstelling is dan ook nog 

een concept. 

Wij hebben een inloop uur georganiseerd zodat wij eventuele vragen, suggesties en andere zaken 

met ouders dan wel leden kunnen bespreken. Dus als je na het zien van de  opstelling nog vragen 

hebt. Kom dan 4 juli tussen 20:00 en 21:00 naar de Kiep. We gaan graag met jullie in gesprek.   

We hebben nog niet voor alle teams een trainers. Hier wordt nog hard aan gewerkt. Mocht je een 

team willen trainen/coachen en dit nog niet hebben aangegeven. Stuur dan een mailtje naar: 

secretariaat@zkvzaandam.nl of kom langs op 4 juli.  

De trainingen starten in de week van 26 augustus, we zullen de trainingstijden en de trainers op een 

later moment delen. Er staan nog geen oefenwedstrijden gepland,  wel hebben we ons ingeschreven  

met  een aantal teams voor het Bep toernooi dat op zaterdag 31 augustus gehouden wordt. De 

reguliere competitie start in het weekend van 7/8 september.  

Fijne vakantie allemaal en voor de kinderen die nog op kamp gaan, heel veel plezier. Na de vakantie 

gaan we er met elkaar een mooi seizoen van maken. 

Bart  
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Voorlopige opstellingen jeugd 

A1 

Daan   Nieuwenhuizen   Alina  Loevens 

Duke   Duursma   Jamie   de Jong 

Jayden   Stook    Lieke  Neuman 

Jens  Verstegen   Roos   Benecke 

Levi  Esveld    Sanne  Wals 

Menno   Dekker    Stephanie Elmers 

Roy  de Roeck   Tamera  van der Stelt 

 

Er vallen 3 heren af die naar de A2 of B1 gaan Er vallen 2 dames af die naar de A2 of B1 gaan 

 

A2 

Fedor   Batelaan   Anouk  van Goolen 

Jaïr  de Roeck   Deveny  Boonekamp 

Thomas  de Graaff   Francis   de Groot 

      Georgina  Blankendaal 

      Jara   Duursma 

      Valerie   Kreuger 

B1 

Bram  Pet    Danique  Hilders 

Ivan   Olfers    Eelke   Eikema 

Reza   Rusniadi   Ieke   Eikema 

      Joy  Duursma 

B2 

Barry  Goemans   Danitha  Geldrop 

Beau   Jansen    Daphne  Korver 

Tijs  van Elst    Kelly   Korver 

      Linda  Pronk 

     Luka  Oosterom 

     Nio   Hoogerwerf 

     Noa   Schmitz 

C1 

Daan   Jamin    Eva  van den Berg 

Jamie   van de Berg   Faaske  Stern  

Justin   Koelewijn   Melanie  Kreuger 

Pim  Ulle    Naila  Plet 

Sven   Nieuwenhuizen   Renee  Peters 

      Tessa   Jamin 

D1 

Aaron  van der Straaten  Jade  Esveld 

Brent  Verstegen   Jamie-Lee Schoute  

Krijn  Abbring    Jennifer  de Vries 

      Linsey  Fritzen 

      Mara   Koolbergen 
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D2 

Adam  Soussi    Dilara  Yilmaz 

Jayden  Holwedel   Emma  Kamps 

Michiel  Greuter    Esther   Koopman 

      Imorya  Philips 

      Sefika   Akyar 

      Semmy  Smit 

E1? 

Afhankelijk van aanmeldingen vanuit schoolkorfbal 

F1? 

Afhankelijk van aanmeldingen vanuit schoolkorfbal, maar nu al 2 spelers 

 

Hugo   Abbring    Jessica   de Vries 

 

Kangoeroes 

Kai   da Graca   Jeali-Ann  Elskamp 

Joah  Walter    Jente   Zaal 

Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 

 

KAMP 

Nog 13 nachtjes slapen.. 

We mogen al bijna! De laatste weken op school, betekenen ook de laatste voorbereiding weken voor 

de leiding, maar wat hebben we er nu al zin in.. 

Als het goed is hebben ouders die het volledige kampgeld nog niet betaald hebben een herinnering 

gekregen. Wilt u zo snel mogelijk het aangegeven bedrag overmaken?! 

Dan nu wat belangrijke informatie over de dag van vertrek: 

- De bagage kan worden ingeleverd vanaf 11:00. Alsjeblieft niet eerder! Wij zijn nog bezig met 

inpakken van de eigen materialen en nemen dan ook nog geen bagage aan!  

Wilt u zich alstublieft aan deze tijd houden? Vergeet slaapzak en kussen niet! 

- In de handbagage zit een (lange) sok en een lunchpakket. De boodschappen + theedoek 

kunnen achter de bar worden ingeleverd. Medicijnen en zakgeld kunnen daar ook terecht. 

- Om 12:30 zien wij alle kinderen graag weer terug bij de Kiep. Graag met een lange broek en 

dichte schoenen (boskleding). Om 13:00 vertrekt de bus! 

Denk eraan dat mobiele telefoons, alcohol en energiedrankjes echt niet toegestaan zijn op kamp. 

Neem deze dus ook niet mee! Dure apparatuur (ipads e.d.) meenemen is op eigen risico en wordt 

afgeraden.  

Hebben jullie je themaoutfit voor de 1e disco al klaar? Het thema is ‘Opblaasbaar’! 

Wij zien iedereen heel graag zaterdag 13 juli. 

Groetjes, de Kampleiding. 
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Joeps waterpret 

 

 

Het was een warme zaterdag gelukkig maar want het was tijd voor Joeps 

waterpret! We gingen gezellig met alle waterspelletjes spellen en natuurlijk op 

het einde een watergevecht. We hebben twee teams gemaakt daar gingen we de 

wedstrijdjes mee spelen, team Stephanie en team Daphne. We begonnen met een 

gezellig spelletje, waarbij je zoveel mogelijk water ging verzamelen in een pan en 

dat deed je door op een spons te gaan zitten via een stoel, de kont van iedereen 

was kletsnat. Het team van Stephanie had gewonnen.  

Wat er natuurlijk ook bij hoort, is buikschuiven. Iedereen moest zo ver mogelijk 

komen. Iedereen kwam lekker in de sfeer. De kinderen vonden het laatste 

spelletje het leukst, waar zij de JOEP met sponsen nat mochten gooien! Er was 

een mooie bananendoos-stapel gemaakt, waar de JOEP hun hoofden door staken, 

en toen werd er op ze gemikt. Er zijn raken klappen uitgedeeld en iedereen is wel 

geraakt! En natuurlijk het 

laatste potje 

watergevecht met 

ballonen, maar ook 

watergeweren waarbij 

iedereen, maar ook echt 

iedereen is nat gemaakt 

iedereen heeft genoten en 

was kletsnat na het 

watergevecht! 

 

Jesse 
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Laatste wedstrijd C1 afgesloten met winst! 

 

De jongens en meiden van de C1 hebben het binnen- en buitenseizoen niet makkelijk gehad. Dit 

kwam grotendeels doordat ze te hoog waren ingedeeld. Daardoor hebben ze veel verloren (het hele 

binnen seizoen, ik noem een 2-17 tegen Bep bv) en dat gaat wel eens ten koste van de teamspirit... 

Maar iedereen heeft volgehouden en doorgezet wat heeft geleid tot 3 x winst (!!!!!) in het 

buitenseizoen. Vandaag was de allerlaatste wedstrijd en die hebben ze (voor het laatst als team) 

afgesloten met een 12-10 winst!!  

 

Een deel van de kids gaat namelijk een nieuwe uitdaging aan bij een andere club, sommige stoppen 

en een paar blijven. 

Dominique bedankt voor al je inzet! Jij als niet-ouder stond daar toch maar weer wel elke week in je 

vrije tijd naast al je schoolwerk/tentamens en eigen wedstrijden door!  

Pieter jij ook bedankt voor al je geduld en inzet met de kids! (Dit had je niet altijd met 

scheidsrechters en tegencoaches :-)) 

C1 kids heel veel succes met alles wat jullie gaan doen!!  

 

Natasja 
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Los het doolhof op! 
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Vakantie! 

Het laatste seizoen van korfbal is weer 

afgelopen, dus dat betekent lekker 

vakantie! Even een paar weken geen trainen 

en wedstrijden, maar heerlijk 

onderuitgezakt aan het zwembad liggen! 

Maaaaar, als de zomer dan voorbij is, 

betekent het ook weer knallen met een 

nieuw jaar bij ZKV! Ken je nog vriendjes of 

vriendinnetjes die het ook leuk zouden 

vinden om te korfballen? Vraag of ze na de 

zomer een keer gratis mee komen trainen! 

Hoe meer leden, hoe gezelliger onze club wordt! Voor nu: iedereen 

een hele fijne zomer toegewenst! 

 

Mini-sudoku! 
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Korfbal kleurplaat! 
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