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Colofon Jaargang 88 nr 17  

Secretariaat:  
Ruud Berkhof  
Spaarndamstr. 6  
1507 KB Zaandam  
0628939143  
Email: secretaris@zkvzaandam.nl  
 
Penningmeester:  
Nel Duursma  
0756220013  
NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV 
penningmeester@zkvzaandam.nl  
 
Voorzitter: Lex Kaper  
0623286729  
Contactpersoon jeugd: 
Bart Nieuwenhuizen 
0623263651 
jtc@zkvzaandam.nl   
 
Wedstrijdsecretariaat  
Sen: Karin Engel 0646206248  
Jeugd: Afberichten bij de trainers/coaches via 
de groeps app 
 
Vertrouwenspersoon:  
Els Bakker 0636506921 
Elsbakker1955@ziggo.nl  
 
Club 75:  
G. Stange-Huitema 075-6177941  
NL41 INGB 0000163988  
 
Communicatie:  
Liam de Haas (0625001207)  
pr@zkvzaandam.nl  
 
De Kiep: 075-6176521  
De Struyck: 075-6164465  
Op beide locaties AED aanwezig  
 
Contact scheidsrechters breedtesport  
Jeugd: Anne-Mirl Biesot  
0637292161/075-6150911  
Sen: Ruud Berkhof 0628939143  
 
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl  
23 september 2019 

 

VOORWOORD 

Zondagmiddag, op de camping. Zon en 

warmte overal. De naweeën van de zomer 

zijn geweldig en iedereen geniet er dan 

ook ten volle van. Wetende dat… het 

vanaf maandag andere koek wordt! Nat en 

guur en herfstig, zoals dat vaak gaat eind 

september. Terwijl ik dit stukje zit te 

schrijven en overweeg welk kledingstuk ik 

met goed fatsoen nog uit zou kunnen 

trekken, dringen zich toch op de 

achtergrond wel de herfstige 

vooruitzichten op van de komende tijd bij 

onze korfbalclub. Trainen en spelen in 

regen en wind…het afsluiten van ons 

clubgebouw voor de winter… het starten 

van het sporten in gymzalen en 

sporthallen…ja, voor je het weet is ie weer 

voorbij, die mooie zomer!  

En het wàs een mooie zomer! Met veel 

zon en veel gezelligheid en een goeie start 

van het korfbaljaar. De club draait en leeft 

en borrelt en dat zonnige gevoel moeten 

we vooral met z’n allen vasthouden tijdens 

de komende herfst- en wintermaanden. Er 

is veel te genieten en veel werk te 

verzetten, ook als het straks pestweer is. 

Laten we nog éven profiteren van ons 

mooie veld en onze gezellige Kiep, nu het 

nog kan, want time flies! 

Tot gauw,              Els 

*Het volgende krantje wordt gemaakt op 

maandag 14 oktober.                                                             
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K A P E R I O L E N  
De kop is er weer vanaf: na het verlies van de eerste wedstrijd uit bij Achilles wist het eerste thuis 

tegen Roda na een slechte eerste helft toch de winst naar zich toe te trekken. Afgelopen zaterdag 

werd  uit gewonnen tegen Die Haghe, de club die nog niet zo lang geleden op het hoogste nationale 

niveau acteerde en nu dus onderaan staat in de Eerste Klasse. In het kielzog van het eerste heeft het 

tweede alle wedstrijden tegen de aan het eerste gekoppelde tweede teams gewonnen en staat dus 

bovenaan. 

Mooi nieuws is natuurlijk dat de Rabobank heeft besloten om het ondersteuningsprogramma met 

ZKV met twee jaar te verlengen. Cees van de Water, Daan Horak en ondergetekende rapporteerden 

een aantal weken geleden bij de Rabobank over de voortgang van ons project. Naast onze sportieve 

inspanningen en het schoolkorfbal, ondersteunt de Rabobank ons ook bij het doorlichten van de 

organisatie van onze club. Wij konden aantonen dat we voortgang hebben geboekt, maar dat we er 

nog niet zijn. Met hulp van Fleur Gruijs wordt tijdens de herfstvakantie een toernooi in de Struijck 

georganiseerd; inmiddels heeft een drietal lagere scholen uit de buurt zich voor deelname 

opgegeven. 

Op woensdag 11 september jl. namen wij afscheid van Coba Dekker-Schagen, met 83 jaar 

lidmaatschap het oudste lid van ZKV. In ons jubileumboek is een hoofdstuk gewijd aan een interview 

met haar en haar (ook inmiddels overleden) tweelingzus Martha. Een aantal maanden geleden was 

Coba onderaan de trap ten val gekomen en ongelukkig terecht gekomen. Na een aantal operaties, is 

Coba deze val uiteindelijk toch fataal geworden. Van haar dochters begreep ik dat zij tot voor kort 

nog de krantenkoppen scande én het clubblad van ZKV. In 2016 werd Coba door het KNKV 

onderscheiden voor haar (unieke) 80-jarig lidmaatschap van het KNKV. Wij wensen familie en 

vrienden van Coba veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Vorige week maandag werden de sportverenigingen die gebruik maken ons sportpark, en van 

sportpark Oostzijderveld (voetbalvereniging Zaanlandia, tennisvereniging De Gouw, en duikclub de 

Murene) in onze kantine door wethouder Gerard Slegers bijgepraat over de herinrichting van 

sportpark Hoornseveld. Zoals waarschijnlijk bij u bekend, is het de bedoeling dat eind 2022 het 

nieuwe zwembad De Slag klaar is voor gebruik, op ons sportpark. Daarnaast zal Zaanlandia, in 

samenwerking met FC Zaandam, gaan voetballen op het Hoornseveld. Tennisvereniging De Gouw 

gaat samen met LTVZ een nieuwe accommodatie bespelen, waarschijnlijk aan de Gouwkant van ons 

sportpark. Het belangrijkste nieuws is dat het college heeft besloten dat de herinrichting van het 

Hoornseveld op de zogenaamde investeringslijst wordt opgenomen. Als de raad daar dan in 

december mee instemt, komen er miljoenen euro’s beschikbaar voor ons sportpark. Ook nieuw is dat 

het zwembad waarschijnlijk niet (gedeeltelijk) op ons veld wordt gebouwd. Maar als de plannen 

worden goedgekeurd, betekent dit wel dat onze velden een stukje moeten worden verlegd en dat er 

een nieuw clubgebouw moet worden gebouwd. Wat het proces compliceert, is de ontsluiting van de 

Kogerveldwijk en het afwaarderen van het laatste stuk van snelweg A7 tot een 50-km per uur weg: 

dan kan men straks direct vanaf de “snelweg” afslaan naar het sportpark. Het blijft dus spannend en 

afwachten, maar de gemeente heeft een belangrijke bestuurlijke stap gezet. 

Dan nog een persoonlijke noot: ik heb aangegeven nog een jaar beschikbaar te zijn voor het 

voorzitterschap van ZKV. Ik wil ZKV natuurlijk graag nog verder helpen waar het bijvoorbeeld de 



 
 

5 
 

herinrichting van ons sportpark en de nieuwe opzet van de organisatiestructuur betreft, maar het 

wordt echt tijd voor een nieuwe generatie. Vice-voorzitter Annemiek de Kloe en penningmeester Nel 

Duursma nemen op de aanstaande ledenvergadering afscheid van het bestuur. We hopen voor de 

ledenvergadering de nieuwe kandidaat penningmeester te presenteren. Maar we zullen dus ook op 

zoek gaan naar een nieuwe voorzitter. 

Lex Kaper. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 18 NOVEMBER 

Wij verzoeken jullie om alvast in jullie agenda te noteren dat de Algemene Ledenvergadering op 

maandag 18 november gehouden zal worden. Dit is iets later dan gebruikelijk, maar heeft alles te 

maken met de wijziging in de bestuurlijke organisatie van ZKV. Dat kost nog even enige 

voorbereidingstijd. 

In het krantje van 14 oktober zal de voorlopige agenda van de Algemene Ledenvergadering 

gepubliceerd worden. 

Bij deze het verzoek aan de diverse commissies om hun jaarverslagen uiterlijk vrijdag 1 november op 

te sturen naar secretaris@zkvzaandam.nl zodat deze in het krantje van 4 november gepubliceerd 

kunnen worden.  

 

Aan het bestuur en alle lieve mensen van ZKV 

Morgen is het alweer 10 weken geleden dat Jeroen Ruwaard, vader van Koen, overleed. En 

langzamerhand wordt duidelijk welk gat dat in onze levens heeft geslagen. Zo is het voor Koen, zijn 

teamgenoten en alle vaste supporters iedere wedstrijd weer onbegrijpelijk dat Jeroen niet langs de 

lijn staat. 

In deze rare nare weken hebben we ook veel mooie dingen geleerd, gek genoeg. Een van die dingen 

is de kracht van een vereniging als ZKV. Het was heel fijn om na Jeroens afscheid in de Kiep te kunnen 

verzamelen voor bier, leverworst en een potje ballen. Heel veel dank aan alle vrijwilligers van de 

barcommissie! 

Ook hartverwarmend is de steun van alle ZKV-ers voor Koen en mij, steeds als we op de vereniging 

zijn. Of het nu een knuffel, een knikje of een goed gesprek is – het maakt niet uit. Het is heel fijn om 

te merken dat er zo meegeleefd wordt. 

Ronduit ontroerend, tenslotte, is de groep van korfbalvrienden om Koen heen. Al die grote jongens 

en meiden, die samen als korfballers opgegroeid zijn, hebben aan een half woord genoeg en staan als 

één man om Koen heen als het nodig is. En dat is toch uiteindelijk waar het in een vereniging om 

gaat. 

Ik wil jullie allemaal namens ons drieën ontzettend bedanken en we zien elkaar langs de lijn! 

Paulijn de Bruijne 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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LAAT JE ZIEN IN HET DONKER 

Wanneer je een automobilist bent, dan weet je hoe hartverzakkend schrikken het is als er in het 

(schemer-) donker plotseling een fietser zonder licht voor je auto opdoemt. Als je zelf die fietser 

bent, denk je dat het wel meevalt: jij ziet het zelf allemaal best prima en je kunt je niet voorstellen 

dat dat andersom niet werkt. 

Lieve fietsers, het is echt zo dat je zonder licht heel slecht wordt opgemerkt door je 

medeweggebruiker. Het is een vaststaand feit dat er in deze herfsttijd veel en veel meer mensen 

gewond raken of zelfs doodgereden worden doordat ze geen goede fietsverlichting hadden. 

ZKV wil jullie dolgraag allemaal heelhuids de donkere maanden doorloodsen. Vanaf komende week 

bieden we weer voor- en achterlichtjes te koop aan die je eenvoudig op je fiets kunt klikken. Ze 

kosten maar 1 euro per stuk. Dus kóóp zo’n ding als je merkt dat je licht het niet doet! 

Reanimatiecursus bij ZKV 

ZKV wil graag een reanimatiecursus organiseren in De Kiep. We willen nu inventariseren wie aan deze 

cursus mee zou willen doen. Je kunt je opgeven bij Annemiek de Kloe 

(annemiekdekloe@hotmail.com of 06-24936594). Ook niet leden (bijvoorbeeld ouders van 

jeugdleden) mogen zich opgeven. Wij vinden het belangrijk dat op ons veld mensen aanwezig zijn die 

kunnen reanimeren. Wij hebben een AED in de kantine en willen graag dat voldoende mensen weten 

hoe zij die moeten bedienen. Aan deze cursus zijn kosten verbonden: voor de deelnemers 10 euro, 

ZKV neemt de rest van deze kosten voor haar rekening. 

 

UITSLAGEN 

Week 36 
    

Week 37 
   

         Achilles 1 - ZKV 1 14-10 
 

ZKV 1 - Roda 1 13-10 

Achilles 2 - ZKV 2 17-20 
 

ZKV 2 - Roda 2 18-8 

Phoenix 3 - ZKV 3 16-27 
 

ZKV 3 - KZ/Thermo4u 6 24-6 

Purmer 2 - ZKV 4 12-5 
 

ZKV 4 - Sporting West 4 13-16 

ZKC '31 A1 - ZKV A1 19-5 
 

ZKV A1 - TOP / SolarCompleet A3 12-15 

ZKV A2 - KVA A1 2-17 
 

Haarlem A1 - ZKV A2 18-1 

ZKV B2 - Apollo B2 10-5 
 

ZKV B1 - Haarlem B2 13-7 

Groen Geel C2 - ZKV C1 7-4 
 

Purmer B1 - ZKV B2 5-8 

ZKV D1 - Apollo D2 10-3 
 

ZKV C1 - DKV Victoria C1 4-8 

ZKV D2 - KZ/Thermo4u D4 7-0 
 

Haarlem D2 - ZKV D1 2-8 
 
ZKV E1 - Furore E3 3-7 

 
Kleine Sluis D1 - ZKV D2 3-0 

ZKV F1 - ZKC '31 F1 5-5 
 

BEP E3 - ZKV E1 4-6 

     
Roda F2 - ZKV F1 4-3 

mailto:annemiekdekloe@hotmail.com
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Week 38 
   Die Haghe 1 - ZKV 1 14-19 

Die Haghe 2 - ZKV 2 12-13 

Blauw Wit 5 - ZKV 4 17-13 

KZ Danaiden A1 - ZKV A1 16-7 

ZKV A2 - Furore A2 6-10 

Apollo B1 - ZKV B1 6-11 

ZKV B2 - BEP B2 5-14 

ZKV C1 - ZKC '31 C1 1-8 

BEP D2 - ZKV D1 0-16 

ZKV D2 - Sport. Andijk D1 8-1 

KZ/Thermo4u E6 - ZKV E1 11-5 

ZKV F1 - DKV Victoria F1 6-6 

 

 

 

PROGRAMMA 28 september  t/m 27 oktober 

 
dag 

 
wedstrijd 

 
28/29 september 

 
aanvang 

 
vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
KIOS (N) 1 - ZKV 1 

 
15:30 

 
i.o. 

zat 
 

KIOS (N) 2 - ZKV 2 

 
14:00 

 
i.o. 

zon 
 

ZKV 3 - HKV/Ons Eibernest 3 

 
13:00 

 
  

zon 
 

ZKV 4 - HKV/Ons Eibernest 5 

 
14:30 

 
  

  
 

      

 
  

 
  

JUNIOREN 
      zat 

 
GG/IJskoud de Beste A2 - ZKV A1 

 
14:30 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV A2 - AW/DTV A2 

 
13:00 

 
  

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
Rohda B1 - ZKV B1 

 
10:00 

 
i.o. 

zat 
 

BEP B2 - ZKV B2 

 
15:30 

 
14:30 

zat 
 

ZKC '31 C1 - ZKV C1 

 
11:00 

 
10:00 

         PUPILLEN 
      zat 

 
ZKV D1 - BEP D2 

 
14:00 

  zat 
 

Sporting Andijk D1 - ZKV D2 

 
11:00 

 
09:30 

zat 
 

ZKV E1 - KZ/Thermo4U E6 

 
12:45 

  zat 
 

Rohda F1 - ZKV F1 

 
10:00 

 
09:00 
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dag 
 

wedstrijd 
 

5/6 oktober 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 2 - VEO 3 

 
15:30 

 
  

zon 
 

Sporting Trigon 3 - ZKV 3 

 
14:30 

 
13:00 

zon 
 

Furore 3 - ZKV 4 

 
11:30 

 
10:30 

  
      

 
  

 
  

JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - Fiks A1 

 
14:00 

 
  

zat 
 

ZKC '31 A2 - ZKV A2 

 
12:00 

 
11:00 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
ZKV B1 - OKV B1 

 
11:00 

 
  

zat 
 

Apollo B2 - ZKV B2 

 
13:30 

 
12:15 

zat 
 

ZKV C1 - GG/IJskoud de Beste C2 

 
14:30 

   
PUPILLEN 

      zat 
 

Apollo D2 - ZKV D1 

 
10:15 

 
09:00 

zat 
 

KZ/Thermo4U D4 - ZKV D2 

 
10:00 

 
09:00 

zat 
 

Furore E3 - ZKV E1 

 
10:30 

 
09:30 

 
dag 

 
wedstrijd 

 
12/13 oktober 

 
aanvang 

 
vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 1 - Victum 1 

 
16:00 

 
  

zat 
 

ZKV 2 - Victum 2 

 
14:40 

 
  

zon 
 

ZKV 3 - GG/IJskoud de Beste 4 

 
13:00 

 
  

zon 
 

ZKV 4 - GG/IJskoud de Beste 5 

 
14:30 

 
  

  
 

      

 
  

 
  

JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - KZ/Thermo4U A2 

 
13:20 

 
  

zat 
 

Sporting West A1 - ZKV A2 

 
14:00 

 
13:00 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
Rapid B1 - ZKV B1 

 
09:30 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV B2 - Purmer B1 

 
10:15 

 
  

zat 
 

DKV Victoria C1 - ZKV C1 

 
11:15 

 
10:15 

 
PUPILLEN 

      zat 
 

ZKV D1 - Haarlem D2 

 
12:00 

 
  

zat 
 

ZKV D2 - Kleine Sluis D1 

 
14:00 

  zat 
 

ZKV E1 - BEP E3 

 
12:50 

 
  

zat 
 

GG/IJskoud de Beste F3 - ZKV F1 

 
11:00 

 
10:00 

         



 
 

9 
 

dag 
 

wedstrijd 
 

19/20 oktober 
 

aanvang 
 

Vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
HKV/Ons Eibernest 1 - ZKV 1 

 
15:30 

 
i.o. 

zat 
 

HKV/Ons Eibernest 2 - ZKV 2 

 
14:00 

 
i.o. 

zon 
 

Die Haghe 3 - ZKV 3 

 
13:25 

 
12:00 

zon 
 

Movado 3 - ZKV 4 

 
11:30 

 
09:30 

  
 

      

 
  

 
  

JUNIOREN 
      zat 

 
Velocitas A1 - ZKV A1 

 
12:35 

 
i.o. 

zat 
 

ZKV A2 - OKV A1 

 
10:15 

  

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
ZKV B1 - KZ/Thermo4U B2 

 
10:45 

 
  

          
PUPILLEN 

      zat 
 

ZKV F1 - Sporting Badhoevedorp F1 

 
10:00 

 
    

 

dag 
 

wedstrijd 
 

23 oktober 
 

  aanvang 
 

vertrek 
  

 SENIOREN 

 zat   ALO 2      -  ZKV 3        20:30 i.o. 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

26/27 oktober 
 

  aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 1 - Achilles (Hg) 1 

 
16:00 

 
  

zat 
 

ZKV 2 - Achilles (Hg) 2 

 
14:35 

 
  

zon 
 

ZKV 3 - Phoenix 3 

 
13:00 

 
  

zon 
 

ZKV 4 - Purmer 2 

 
14:30 

 
  

  
 

      

 
  

 
  

  
 

      

 
  

 
  

JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - ZKC '31 A1 

 
13:00 

 
  

zat 
 

KVA A1 - ZKV A2 

 
12:30 

 
11:15 
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NIEUWE LEDEN: 

Lauren Elders     9-7-2016 

Mairo Forrer                        22-1-2016 

Daphne Koster      12-1-1991 

Jaro Stam           20-11-2011 

Irshad Suliman (scheidsrechter)  27-9-1987 

 

Bardiensten najaar 2019 

 

zaterdag 28 september 12:00 - 14:45 
 

Raymond Walter Kirsten Torenstra 

  
14:30 - eind 

 
Maartje ten Wolde Rianne Stadt 

 

         zondag 29 september 12:00 - 14:15 
 

Sabine de Vries 
 

Michael Visser 
 

  
13:45 - eind 

 
Koen Ruwaard 

 
Joost Breetvelt 

 

         zaterdag 5 oktober 10:15 - 12:45 
 

Fleur Gruijs 
 

Thalia Rhijnsburger 

  
13:15 - 15:45 

 
Niels Doeves 

 
Pjotr Kim 

  

  
15:15 - eind 

 
Romy Dasia  

 
Eden Beugeling 

 

         zaterdag 12 oktober 11:15 - 13:00 
 

Liam de Haas 
 

Giovanny Raghoenandan 

  
12:45 - 14:30 

 
Annemiek Gruijs Miranda Grootes 

  
14:00 - eind  

 
vaste kern 

    

         zondag 13 oktober 12:15 - 14:45 
 

Bram vd Water 
 

Merel Gruijs 
 

  
14:15 - eind 

 
Tom Horak 

 
Natasja Dekker 

 

         zaterdag 19 oktober 09:30 - eind 
 

Sander van der Straten Dyani Pfaltzgraff 

         zaterdag 26 oktober  12:15 - 14:30 
 

Bas Peeperkorn Jenske Eikema 
 

  
14:00 - eind 

 
vaste kern 

    

http://zkvzaandam.nl/?p=7469
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         zondag 27 oktober 12:15 - 14:45 
 

Hidde Kim 
 

Dominique van der Stelt 

  
14:15 - eind 

 
Bjarne Zeegers 

 
Nadine Loukou 

 

         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. 

     

KLAVERJASSEN START 27 SEPTEMBER 

Vrijdag 27 september is weer de eerste klaverjasavond van dit seizoen. 

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.  

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  

Groeten Marian en Johan  
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KNKV 1e klasse D (veld) 

1 Achilles 1 3 3 0 0 6 55 32 23 
 

2 HKV / Ons Eibernest 1 2 2 0 0 4 41 37 4 
 

3 ZKV 1 3 2 0 1 4 42 38 4 
 

4 Victum 1 2 1 0 1 2 25 30 -5 
 

4 KIOS 1 2 1 0 1 2 27 36 -9 
 

6 Roda 1 3 0 0 3 0 32 40 -8 
 

6 Die Haghe 1 3 0 0 3 0 54 63 -9 
 

           KNKV Reserve 1e klasse E (veld) 

1 ZKV 2 3 3 0 0 6 51 37 14 
 

2 VEO 3 3 2 1 0 5 50 33 17 
 

3 HKV / Ons Eibernest 2 3 2 0 1 4 41 41 0 
 

4 KIOS 2 3 0 3 0 3 50 50 0 
 

4 Achilles 2 3 1 1 1 3 52 52 0 
 

6 Victum 2 3 1 0 2 2 41 47 -6 
 

7 Die Haghe 2 3 0 1 2 1 42 47 -5 
 

8 Roda 2 3 0 0 3 0 31 51 -20 
 

           KNKV Reserve 2e klasse J (veld) 

1 HKV / Ons Eibernest 3 3 3 0 0 6 52 28 24 
 

2 ZKV 3 2 2 0 0 4 51 22 29 
 

3 Groen Geel 4      3      2 0      1 4 37 32 5 
 

3 Sporting Trigon 3 3 2 0 1      4 36 38 -2 
 

5 Die Haghe 3 2 1 0 1 2 29 22 7  
 

6 ALO 2 2 0 0 2 0 17 32            -15 
 

6 KZ / Thermo4U 6 2 0 0 2 0 16 38 -22 
 

8 Phoenix 3 3 0 0 3 0 35 61 -26 
 

           KNKV Reserve 4e klasse I (veld) 

1 Purmer 2 3 3 0 0 6 41 30 11 
 

2 Blauw-Wit 5 2 2 0 0 4 28 22 6 
 

3 Movado 3 3 2 0 1 4 36 25 11 
 

3 Sporting West 4 3 2 0 1 4 30 34 -4 
 

5 Furore 3 3      1 1 1 3        33 25 8 
 

6 HKV / Ons Eibernest 5 2 0 1 1 1 20 23 -3 
 

7 ZKV 4 3 0 0 3 0 31 45 -14 
 

7 Groen Geel 5 3 0 0 3 0 24 39 -15 
 

           A-junioren 1e klasse E (veld) 

1 Velocitas A1 3 3 0 0 6 66 34 32 
 

2 KZ / Thermo4U A2 3 2 1 0 5 66 32 34 
 

2 ZKC '31 A1 3 2 1 0 5 53 29 24 
 

4 KZ Danaiden A1 3 2 0 1 4 38 36 2 
 

5 TOP / SolarCompleet A3 3 1 0 2 2 41 54 -13 
 

6 Groen Geel A2 3 0 1 2 1 28 43 -15 
 

6 Fiks A1 3 0 1 2 1 27 65 -38 
 

8 ZKV A1 3 0 0 3 0 24 50 -26 
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A-junioren 2e klasse G (veld) 

1 Haarlem A1 3 3 0 0 6 47 14 33 
 

1 AW.DTV A2 3 3 0 0 6 37 26 11 
 

3 ZKC '31 A2 3 2 0 1 4 30 22 8 
 

3 Furore A2 3 2 0 1 4 26 28 -2 
 

5 Sporting West A1 3 1 0 2 2 30 25 5 
 

5 KVA A1 3 1 0 2 2 26 24 2 
 

7 OKV A1 3 0 0 3 0 23 44 -21 
 

7 ZKV A2 3 0 0 3 0 9 45 -36 
 

           B-aspiranten 2e klasse H (najaar) 

1 KZ / Thermo4U B2 3 3 0 0 6 54 14 40 
 

2 ZKV B1 2 2 0 0 4 24 13 11 
 

3 OKV B1 3 2 0 1 4 46 17 29 
 

4 Rapid B1 2 1 0 1 2 23 14 9 
 

5 Haarlem B2 3 1 0 2 2 17 20 -3 
 

6 Apollo B1 2 0 0 2 0 8 17 -9 
 

7 Rohda B1 3 0 0 3 0 7 84 -77 
 

           Breedtekorfbal B-aspiranten poule 022 (najaar) 

1 BEP B2 2 2 0 0 4 35 12 23 
 

2 ZKV B2 3 2 0 1 4 23 24 -1 
 

3 Purmer B1 1 0 0 1 0 5 8 -3 
 

4 Apollo B2 2 0 0 2 0 12 31 -19 
 

           C-aspiranten 2e klasse F (najaar) 

1 DKV Victoria C1 3 3 0 0 6 32 11 21 
 

2 Groen Geel C2 3 2 0 1 4 17 21 -4 
 

3 ZKC '31 C1 3 1 0 2 2 16 19 -3 
 

4 ZKV C1 3 0 0 3 0 9 23 -14 
 

           Breedtekorfbal D-pupillen poule 072 (najaar) 

1 ZKV D1 3 3 0 0 6 34 5 29 
 

2 Apollo D2 3 2 0 1 4 21 17 4 
 

3 Haarlem D2 3 1 0 2 2 11 17 -6 
 

4 BEP D2 3 0 0 3 0 2 29 -27 
 

           Breedtekorfbal D4-pupillen poule 08 (najaar) 

1 Kleine Sluis D1 3 3 0 0 6 8 2 6 
 

2 ZKV D2 3 2 0 1 4 15 4 11 
 

3 Sporting Andijk D1 3 1 0 2 2 4 12 -8 
 

4 KZ / Thermo4U D4 3 0 0 3 0 2 11 -9 
 

           E-pupillen poule 200 (najaar) 

1 Furore E3 3 2 1 0 5 13 7 6 
 

2 BEP E3 3 1 1 1 3 10 10 0 
 

3 KZ / Thermo4U E6 3 1 0 2 2 15 13 2 
 

3 ZKV E1 3 1 0 2 2 14 22 -8 
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F-pupillen poule 086 (najaar) 

1 Badhoevedorp F1 3 3 0 0 6 19 12 7 
 

2 Roda F2 2 2 0 0 4 10 8 2 
 

3 Rohda F1 2 1 0 1 2 23 10 13 
 

4 ZKV F1 3 0 2 1 2 14 15 -1 
 

4 Groen Geel F3 3 1 0 2 2 14 31 -17 
 

6 ZKC '31 F1 2 0 1 1 1 10 11 -1 
 

7 DKV Victoria F1 3 0 1 2 1 11 14 -3 
 

 
 
OUDERFIT KORFBAL: 

 
Er wordt elke donderdag van 18:30 – 19:30 een training verzorgd voor alle ouders van de 

jeugdspelers, oud leden die geen wedstrijden meer willen spelen zijn natuurlijk van harte welkom.  

 

Johan Bruins zal de trainingen verzorgen. Aan deze training zijn geen kosten verbonden.  We gaan dit 

doen tot de zaal, mocht er animo zijn om in de winterperiode door te gaan, gaan we kijken of dit 

mogelijk is. We hopen veel enthousiaste ouders te zien op de donderdagen.  

 

Achilles - ZKV 14-10 gespeeld op 7 september 2019 

De veldcompetitie startte vandaag met een uitwedstrijd tegen Achilles. De wedstrijden van het 1e en 
het 2e zijn op het veld aan elkaar gekoppeld en dat betekende dat het 2e hun wedstrijd tegen Achilles 
2 speelden voordat Achilles  - ZKV  gespeeld werd. Na een weinig goeds voorspellende 10-4 
ruststand, werd uiteindelijk toch een fraaie 17-20 overwinning behaald, Een knap herstel in de 2e 
helft! 

ZKV 1 startte de wedstrijd niet lekker, binnen een paar minuten was het al 3-0 voor Achilles. Pjotr 
scoorde als eerste voor ZKV, 3-1. Na de 4-1 van Achilles, lijkt het of ZKV de weg naar de korf 
gevonden heeft. Bjarne maakt 4-2 en Pjotr scoort 2x waardoor het 4-4 wordt. Een voorsprong zit er 
helaas niet in, want Achilles scoort 5-4 en 6-4. Daan verkleint de achterstand tot 6-5, maar Achilles 
maakt dan 7-5 en 8-5. Bjarne weet dan de korf te vinden en maakt er 8-6 van. Achilles is niet van plan 
de voorsprong weg te geven en maakt dan 9-6. Tien minuten later is het rust en dan staat het nog 
steeds 9-6. Wat ik van Roy begreep dat was dat er veel plaats fouten gemaakt werden en ZKV niet 
scherp was in het afronden van de kansen. 

Na de rust scoort Pjotr al snel 9-7. Helaas scoort Achilles dan 2x en is het 11-7. Daan maakt er 11-8 
van. Negen minuten later maakt Pjotr 11-9. Met nog bijna een kwartier te gaan moet het nog kunnen 
om te winnen. Helaas scoort Achilles al snel 12-9. 5 Minuten voor tijd wordt het 13-9. Pjotr, die als 
enige zijn schot mee had vandaag, maakte nog 13-10, maar Achilles had het laatste woord, 14-10. 

De treffers kwamen vandaag van Pjotr 6, Daan en Bjarne 2. 

Volgende week thuis de derby tegen RODA, dat vandaag ook verloor. Het werd 10-13 tegen Victum. 
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ZKV – RODA  13-10 gespeeld op 14 september 2019 

Dit weekend de derby tegen RODA. Tijdens de wedstrijden om de Baderiecup deelde RÖDA al een 
waarschuwing uit, zij wonnen toen met 14-13. ZKV was dus gewaarschuwd, maar wist de 1e helft niet 
in hun spel te komen. RODA opende de score, maar Bjarne bracht ZKV op 1-1 door van halve afstand 
te scoren. Direct daarna scoorde Joost 2-1, ook van halve afstand.  RODA bracht de stand op 2-2 en 
2-3. Nadine brengt de stand op 3-3, door van halve afstand te scoren. Het scoren ging aan beide 
kanten moeizaam. RODA maakt er 3-4 van, waarna Thalia een strafworp mee kreeg, welke door Joost 
benut werd, 4-4. Het spel liep op zich wel redelijk, maar het vertrouwen in het schot was er niet. 
RODA loopt weg naar 4-6. Direct daarop maakt Pjotr van afstand 5-6, helaas antwoordde RODA 
direct met een tegentreffer, 5-7. Dit werd ook de ruststand. 

Je hoopt dan als publiek dat ZKV de 2e helft uit een ander vaatje zal tappen. Helaas bleek dat in het 
1e kwartier niet het geval. RODA speelde ook niet groots, maar liep wel uit naar 5-10. Met nog een 
kwartier te gaan is het Koen die 6-10 scoort, na samenspel met Pjotr, die bij een doorbraak 
overgenomen werd door de heer van Koen. Zou het nog kunnen? Joost maakt van afstand 7-10 en 
even later maakt Bjarne er 8-10 van, nadat Joost de bal bij een doorbraak actie aan hem 
doorspeelde. Er is dan nog een minuut of 10 te spelen. De verdediging houdt de zaak goed dicht en 
het is Pjotr die uit een vrije bal 9-10 maakte. Even later is het 10-10 door een afstandsschot van 
Koen. Het houdt niet op want Joost wordt foutief afgestopt en benut zelf de strafworp, 11-10. Even 
later krijgt Bjarne  een strafworp mee, welke wederom door Joost benut werd, 12-10. Tot slot maakt 
Pjotr er van afstand 13-10 van. Een serie van 8 treffers op rij voor ZKV. Een fraai slot, maar je vraagt 
je af waarom dat niet eerder kon. Stress? Hopelijk volgende week niet bij de uitwedstrijd tegen Die 
Haghe.   

De treffers kwamen vandaag van Joost 5, Pjotr 3, Koen en Bjarne 2, Nadine 1. 

Die Haghe - ZKV 14-19 gespeeld op 21 september 2019 

Zoals deze competitie gebruikelijk speelde het 2e voor het 1e  tegen Die Haghe 2. Na een ruststand 
van 3-10 liep ZKV eerst uit naar 3-12, waarna Die Haghe kort voor tijd op 12-12 kwam! Gelukkig kon 
Michael er toch nog 12-13 van maken, wat de einduitslag werd. Verbazingwekkend blijft zo’n 
scoreverloop wel .  

ZKV 1 start goed tegen Die Haghe (afgekort DH). Daan zorgt voor de 0-1, gevolgd door Joost 0-2. Na 
de 1-2 van DH is het Fleur die 1-3 maakt, gevolgd door de1-4 van Thalia. Daan zorgt voor 1-5, terwijl 
Koen de stand op 1-6 brengt. DH maakt 2-6. ZKV is lekker op dreef, Dominique maakt 1-7 en Joost 1-
8. Ook hier weer een raar scoreverloop, want DH komt dan terug tot 6-8. Gelukkig weet Koen er 6-9 
van te maken, waarna DH 7-9 maakt.  Nu is het eerst Joost die 7-10 maakt, waarna Dominique 7-11 
scoort. Dit was tevens de ruststand. 

Na de rust maakt Bjarne er 7-12 van, gevolgd door DH 8-12. Daan zorgt voor 8-13, waarna DH 9-13 
maakt.  Koen scoort weer, 9-14 en Nadine zorgt voor de 9-15. DH scoort 3x achter elkaar, 12-15, 
waarna Koen 12-16 maakt.  Sabine is er inmiddels ingekomen voor Nadine en Pjotr voor Joost. Pjotr 
maakt er na de 13-16 van DH 13-17 van. DH maakt 14-17. Inmiddels staat Joost ook weer in het veld 
en die maakt er 14-18 van na een mooie combinatie met Bjarne. Tot slot maakt Daan er nog 14-19 
van. 

De treffers kwamen vandaag van Koen, Daan en Joost 4, Dominique 2, Nadine, Fleur, Thalia, Bjarne  
en Pjotr ieder 1. 
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FEESSIE  CLUB 75  vrijdag 8 november 

 

Voor alle leden van Club 75,  maar als je denkt……..dat vind ik leuk en bij dat kluppie wil ik ook wel 

horen. Kom dan gewoon op 8 november (wel graag even doorgeven ivm de koffie en koekjes) en geef 

je op als lid van Club 75. Voor 35,- per jaar ben je lid en ondersteun je, met de 96 andere leden van 

Club 75, onze fantastische vereniging. 

We hopen op een grote opkomst!!! 

Na het groots gevierde jubileumjaar vinden we het weer tijd worden om een avond voor onze leden 

van Club 75 te organiseren. 

We hebben een gerenommeerde Zaankanter en Verkademan in hart en nieren, bereid gevonden om 

deze avond te verzorgen. 

Hij neemt ons mee op: ‘Een wonderlijke tijdreis’ 

Wij citeren Jan Krijt: “Vanaf de Oerknal 13,7 miljard jaar geleden tot 8 november 2019 reizen we 

door de tijd en gaan de grote vragen niet uit de weg. 

We zoomen in op de laatste 700 jaar en bekijken de rol die de Zaanstreek speelde in de grote 

industriële en wetenschappelijke revoluties. 

Laat U verrassen want zelfs het Zaanse korfbal gaat een bijzondere rol spelen in dit verhaal! 

 Wij ontvangen u graag op vrijdag 8 november 2019 om 19.30 uur in ‘de Kiep’ waar we met koffie en 

thee eerst even bijkletsen. Om 20.00 uur begint Jan Krijt met zijn opmerkelijke verhaal. 

We hopen dat iedereen komt. 

Wilt u ons voor 15 oktober laten weten met hoeveel personen u aanwezig 

zult zijn. 
U kunt bellen met Gonnie Stange, tel . 075-6177941/ 0647902554 

of u kunt mailen naar: 

Anke Cluwen: ankecluwen@gmail.com  

Gonnie Stange: gonniestange@hotmail.com 

 

Als laatste willen we u vragen om de contributie van 2019 over te maken als dat nog niet gebeurd is. 

Rekeningnummer NL41INGB0000163988 tnv Club 75 ZKV 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens Club 75, Gonnie Stange-Huitema en Anke Cluwen 

 

mailto:ankecluwen@gmail.com
mailto:gonniestange@hotmail.com
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Vrijdag 4 oktober  

 

Inloop 20.00 uur 

Start 20.30 uur  

Teams van 2-6 personen (16+) 

Deelname is €10,- per team 

Jouw team opgeven? Dat kan via 

feestcommissie@zkvzaandam.nl 

 

     FEESTCOMMISSIE 
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SPELREGELBEWIJS / KORFBALMASTERZ 

Aan het begin van afgelopen seizoen hebben bijna alle spelende Senioren, A1- en B1-Jeugdspelers en 

diverse andere Jeugdspelers hun spelregelbewijs van Korfbalmasterz gehaald. Dit seizoen willen we 

dat opnieuw realiseren voor de spelers die nieuw zijn in deze groepen. 

Op Korfbalmasterz.nl worden met filmpjes en vragen veel soorten spelsituaties voorgelegd, daar heb 

je ruim de tijd om er over na te denken en antwoord te geven.   

De KNKV én ZKV vinden het belangrijk dat iedere speler snapt dat scheidsrechters hun beslissingen 

alleen heel snel moeten nemen, en dat dat niet altijd even makkelijk is.  

Daarom zien we graag dat je je spelregelbewijs haalt.  

De volgende personen komen hiervoor in aanmerking:  

  

Annemieke Gruijs   Luka Oostrom 

Daan ten Wolde   Jamie Anne de Jong 

Deveny Boonekamp*   Kelly Korver 

Stephanie Elmers*   Daphne Korver 

Georgina Blankendaal *   Ivan Olfers 

Thomas de Graaff   Eelke Eikema 

Roos Benecke   Ieke Eikema 

Anouk van Goolen   Linda Pronk 

Lieke Neuman   Daan Nieuwenhuizen 

Reza Merlijn Rusniadi   Sanne Wals * 

Jaïr de Roeck   Noa Schmitz 

Levi Esveld   Nio Hoogerwerf 

Alina Loevens   Danitha Geldorp 

Jayden Stook   Barry Goemans 

Jens Verstegen*   Danique Hilders 

Joy Duursma 

   

* = reeds begonnen    
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 Al deze spelers zullen via het e-mailadres dat in de ledenadministratie staat een uitnodiging krijgen 

van de KNKV voor Korfbalmasterz. 

Om het spelregelbewijs te halen, moet je eerst je account activeren op www.korfbalmasterz.nl. 

Heb je de e-mail niet ontvangen of lukt het activeren niet? Dan kan ik je wellicht helpen. Neem dan 

even contact met mij op. 

Vervolgens moet je 5 levels doorlopen. Elk level heeft 10 vragen en je moet er telkens eentje meer 

goed hebben. 

·        bij level 1 moet je minstens 5 juiste antwoorden geven 
·        bij level 2 moet je minstens 6 juiste antwoorden geven 
·        bij level 3 moet je minstens 7 juiste antwoorden geven 
·        bij level 4 moet je minstens 8 juiste antwoorden geven 
·        bij level 5 moet je minstens 9 juiste antwoorden geven 

Deze 5 levels kun je steeds opnieuw doen, zo vaak als je wilt, tot je klaar bent voor de eindtoets. De 

eindtoets heeft 20 vragen, waarvan je er 16 (of meer) goed moet hebben. Je hebt hiervoor 3 

pogingen. Als het je binnen 3 pogingen niet is gelukt, kan je je ook bij mij melden! 

Is het halen van het spelregelbewijs moeilijk? Nee, dat valt erg mee, je hoeft niet eerst uitgebreid te 

oefenen of spelregels te gaan stampen. 

Maarrrr, onderschat het ook niet, zoals bij alle multiple-choice vragen zitten ook hier instinkertjes of 

soms niet hele goede vragen tussen. Neem er dus de tijd voor. Alles bij elkaar ben je er gemiddeld 2 á 

3 uur mee bezig. Je hoeft niet achter elkaar door, je kan op elk moment stoppen, en later verder 

gaan. 

Succes! 

 Groeten, 

Arnoud Huijgen 

SMS of Whatsapp: 06-27825645 

Mail: a.a.j.huijgen@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.korfbalmasterz.nl/
mailto:a.a.j.huijgen@gmail.com
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GROTE CLUBACTIE    

De Grote Clubactie is zaterdag 14 september  van start gaan. 
Ook dit jaar doen wij weer mee en wij willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. 
Van de opbrengst gaat maar liefst 80%! naar de jeugdafdeling van ZKV en wordt gebruikt om 
diverse jeugdactiviteiten te organiseren. 

Teamleden vanaf de Kangoeroes t/m de A ontvangen aankomende week na de training van 
hun trainers een verkoopboekje met loten voor de Grote Clubactie. 
Met het verkoopboekje gaan verkopers langs bij familie, vrienden en buurtbewoners. 

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Er wordt gewerkt met een éénmalige 
machtiging: 
Via het verkoopboekje vermeldt de koper zijn of haar gegevens en rekeningnummer en het 
bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Bij de afschrijving staat het 
lotnummer vermeld. 
Wanneer de koper 1 lot heeft gekocht (het zou natuurlijk super zijn als men meer loten 
wil kopen!), plak je een sticker op de deur en geef je een bedankbriefje. 
Hieronder vindt je tips om zoveel mogelijk loten te verkopen: 
Tip 1: Begin meteen met verkopen 
Begin op zaterdag 14 september meteen met de verkoop. Anders zijn andere clubs je voor! 
Tip 2: Kies een slimme tijd om langs de deur te gaan 
Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis! 
Tip 3: Vraag zoveel mogelijk mensen of ze een lot willen kopen 
Vraag ook je familie, kennissen en collega’s (van je ouders) om een lot te kopen. Die doen 
dat meestal wel! 
Tip 4: Verkoop ook loten op je eigen vereniging 
Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine. Die 
willen meestal graag meedoen. 

Als je klaar bent met verkopen lever je het boekje in bij de trainer van je team vóór 8 
november. 

Degenen die de meeste loten hebben verkocht krijgen een leuke verrassing. 
 

PATHE ZAANDAM EIGEN GROTE CLUBACTIE 

Pathé Zaandam heeft gisteren een eigen Club Actie gelanceerd, een sponsorcampagne waarbij 

veertien Zaanse sportclubs, waaronder ZKV, kans maken op een bedrag van 5000 euro.  

Iedereen kan tot 10 november via https://clubactie.pathe.nl/zaandam/ stemmen op zijn of haar 

favoriete sportclub! Klik verder om te zien welke sportclubs zich ingeschreven hebben. 

 

 

https://clubactie.pathe.nl/zaandam/
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Krielkiep 
Afbericht geven kan bij je trainer/coach maar doe dit op tijd! Er 

moet namelijk vervanging geregeld worden.  

 

Het volgende krantje komt uit op 14 

oktober. De volgende jeugdleden zijn 

voor die datum jarig: 

Krijn Abbring   26 september 

Nio Hoogerwerf  28 september 

Naila Plet   28 september 

Liam Loswijk  28 september 

Hugo Abbring  30 september 

   Georgina Blankendaal 30 september 

   Beau Janssen           2 oktober 

   Dane de Maaker      3 oktober 

   Jamie van de Berg      9 oktober 

   Danitha Geldrop         10 oktober 

  Thomas de Graaff      11 oktober 
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Beste ZKV-ers, 

De eerste weekenden van het nieuwe seizoen zijn gespeeld. Ondanks dat niet alle wedstrijden zijn 

omgezet in winst krijgen we vanuit de trainers positieve feedback en zien we dat er een stijgende lijn 

in de teams zitten.  Het is ook fijn om te zien dat de sfeer in en rond het veld goed is. We hebben wel 

moeite om alle teams voor de wedstrijden compleet te krijgen, uitvallers door blessures  en spelers 

die ondanks dat het seizoen is gestart toch stoppen met spelen.  Dit zorgt ervoor dat we al een aantal 

leden meerdere wedstrijden hebben moeten laten spelen op 1 dag en we wedstrijden hebben 

moeten verplaatsen om dit voor elkaar te krijgen. Het Is tot nu toe gelukt om alle wedstrijden door te 

laten gaan. Complimenten aan alle  invallers, coaches en iedereen die hierbij betrokken is . 

Korfbal is een teamsport en dit brengt verplichtingen met zich mee, beperk het aantal afzeggen dan 

ook tot een minimum,  buiten ziekte/blessures natuurlijk wat je overkomt.  Mocht je toch niet 

kunnen spelen of trainen meldt dit dan zo snel mogelijk bij je trainer.  Dit zodat we genoeg tijd 

hebben om nog dingen te kunnen regelen. 

Johan is op donderdag avond lekker bezig met de ouders van onze jeugdleden om conditie op te 

bouwen en gezellig bezig te zijn met de korfbalsport. We hebben nu 6 ouders die meedoen maar er is  

ruimte voor meer. Dus mocht je de vorige uitnodiging hebben gemist, je bent van harte welkom op 

donderdag van 18.30 – 19.30 voor Ouderfit.  

Ondanks dat we nog maar net begonnen zijn aan de buitencompetitie,  zijn wij intern al druk met de 

voorbereidingen voor de zaal bezig. We hebben in de planning om op zondag 17 november 2019 

oefenwedstrijden te plannen in de Struijck. Zet deze datum alvast in de agenda !! 

Verder nog positief nieuws vanuit de kangoeroes. We hebben afgelopen week de 17de kangoeroe 

mogen verwelkomen als lid, dit is de toekomst van de club. 

Verder hoor ik op de velden ook weer gesprekken over ons beroemde ZKV jeugdkamp, wist je dat je 

je nu al kan inschrijven, kijk verder in het kantje  voor meer informatie.  

Rest me nog iedereen de komende maand veel korfbal plezier toe te wensen. 

Groeten,  

Bart Nieuwenhuizen 
Jeugd coördinator ZKV  
 
 

SPELREGELBEWIJS / KORFBALMASTERZ 

Veel jeugdleden dienen nog hun spelregelbewijs te halen. 

Meer info hierover vinden jullie in het 1e deel van het krantje! 
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GA JIJ AL MEE OP KAMP?  

Afgelopen week zijn de inschrijvingen voor het leukste jeugdkamp van Nederland weer gestart, het 
onze!  

Dit jaar gaan we naar een van onze vaste locaties in Oosterhout, Noord-Brabant. Kamp vindt dit jaar 
plaats in de eerste week van de zomervakantie, 4 juli - 10 juli.  
 
Oudgedienden weten natuurlijk al lang al wat deze week inhoudt en waarom je er absoluut bij moet 
zijn, maar voor de nieuwere kinderen hier even een korte impressie van de week zelf: 
 
We vertrekken met z’n allen vanaf de Kiep in een bus naar het kamphuis. Eenmaal in het kamphuis 
verdelen we de kamers zodat iedereen bij zijn vrienden of vriendinnen op de kamer komt te slapen. 
De dagen vullen we met zelfbedachte spellen, vaak in een thema. De hele dag speel je verschillende 
spelletjes in groepjes met jong en oud door elkaar gemengd, dus je leert iedereen binnen de kortste 
keren kennen! Ook ’s avonds gaan de spellen door, vaak tot in de late uurtjes.. 
We eten een aantal keer per dag samen, we brengen de vrije tijd door met gezellig samen spelen en 
relaxen, er is gelegenheid tot snoepen, en natuurlijk wordt er af en toe ook gekorfbald.  

Voor veel jeugdleden (en leiding!) is deze week het hoogtepunt van het seizoen, omdat er tijdens het 
kamp vriendschappen voor het leven worden gesloten.  

Wil jij hier nou absoluut bij zijn? Geef je dan snel op via het inschrijfformulier op facebook of via de 
website.  

www.zkvzaandam.nl  

Voor ouders van nieuwe kinderen wordt ook nog een ouderavond georganiseerd, waarop we 
uitgebreid de week met u doornemen.  

Vragen over het kamp? Schiet gerust een lid van de leiding aan, zij kunnen alles vertellen. We zien de 
inschrijvingen graag tegemoet!  

Groetjes, de leiding: 
Dennis B, Wouter, Daan, Joost, Dennis J, Willem, Richard, Laura, Jenske, Winnie, Dominique 
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GROTE CLUBACTIE 

Vanaf zaterdag 14 september zal de Grote Clubactie van start gaan. 
Ook dit jaar doen wij weer mee en wij willen natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. 
Van de opbrengst gaat maar liefst 80%! naar de jeugdafdeling van ZKV en wordt gebruikt om 
diverse jeugdactiviteiten te organiseren. 

Teamleden vanaf de Kangoeroes t/m de A ontvangen aankomende week na de training van 
hun trainers een verkoopboekje met loten voor de Grote Clubactie. 
Met het verkoopboekje gaan verkopers langs bij familie, vrienden en buurtbewoners. 

Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Er wordt gewerkt met een éénmalige 
machtiging: 
Via het verkoopboekje vermeldt de koper zijn of haar gegevens en rekeningnummer en het 
bedrag wordt eenmalig van de rekening afgeschreven. Bij de afschrijving staat het 
lotnummer vermeld. 
Wanneer de koper 1 lot heeft gekocht (het zou natuurlijk super zijn als men meer loten 
wil kopen!), plak je een sticker op de deur en geef je een bedankbriefje. 
Hieronder vindt je tips om zoveel mogelijk loten te verkopen: 
Tip 1: Begin meteen met verkopen 
Begin op zaterdag 14 september meteen met de verkoop. Anders zijn andere clubs je voor! 
Tip 2: Kies een slimme tijd om langs de deur te gaan 
Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis! 
Tip 3: Vraag zoveel mogelijk mensen of ze een lot willen kopen 
Vraag ook je familie, kennissen en collega’s (van je ouders) om een lot te kopen. Die doen 
dat meestal wel! 
Tip 4: Verkoop ook loten op je eigen vereniging 
Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine. Die 
willen meestal graag meedoen. 

Als je klaar bent met verkopen lever je het boekje in bij de trainer van je team vóór 8 
november. 

Degenen die de meeste loten hebben verkocht krijgen een leuke verrassing. 
 

PATHE ZAANDAM EIGEN GROTE CLUBACTIE 

Pathé Zaandam heeft gisteren een eigen Club Actie gelanceerd, een sponsorcampagne waarbij 

veertien Zaanse sportclubs, waaronder ZKV, kans maken op een bedrag van 5000 euro.  

Iedereen kan tot 10 november via https://clubactie.pathe.nl/zaandam/ stemmen op zijn of haar 

favoriete sportclub! Klik verder om te zien welke sportclubs zich ingeschreven hebben. 

 

 

 

https://clubactie.pathe.nl/zaandam/
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Feitje van 

de maand! 

Wist je dat een slak wel drie! 

Jaar kan slapen? Zzzz 
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De Krielkiep’s moppentrommel 
Schoon 

Er staat een chimpansee onder de douche. Het beest zegt: ‘Oeh, oeh, 

oeh, oeh!’ Zegt zijn moeder: ‘Neem dan ook niet zulk heet water met te 

veel chimpanzeep!’  

 

Geluk 

Twee koeien praten in de wei over een derde koe. 

‘Weet jij hoe het komt dat Annie zo mager is?’ 

vraagt de ene koe aan de andere. Antwoordt de 

andere koe: ‘Dat komt doordat ze zo bijgelovig is. Ze 

eet alleen maar klavertjes vier.’ 

Klok op hol 

Wat moet je doen als het op vrijdag de dertiende onweert en de klok 

dertien keer slaat? 
De volgende dag de klokkenmaker bellen. 

Worst 

Het is worst en zonder r is het ook worst.  

Rookworst. 

Tas 

Leraar: 'Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag naar huis.' 

Meteen gooit een leerling zijn tas uit het raam. 'Wie deed dat?' wil de 

leraar weten. 'Dat was ik', zegt de leerling. 'Doei!!!' 
 

https://www.kidsweek.nl/geluk
https://www.kidsweek.nl/klok-op-hol
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-3
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1946
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