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            VOORWOORD 

En toen ging het zomaar als een nachtkaars 

uit…: Het bestuur van ZKV trad, om de 

vernieuwingen binnen de club mogelijk te 

maken, vrijwel in zijn geheel af. Zakelijk werd 

het medegedeeld en daar was het bloemetje. 

Wat volgde was best lastig: het officiële 

besluit tot een nieuwe organisatievorm. Er 

werd over gesproken en gestemd en we 

waren het eens: zo gaan we het proberen. 

Maar ondertussen hadden we tussen neus en 

lippen wel afscheid genomen van een bestuur 

dat gezamenlijk 100 (!) jaar bestuurswerk 

verrichtte. Een groep mensen die vrijwillig 

vele jaren ons ZKV hielp op de been te blijven, 

in voor- en tegenspoed, bij op-  en neergang 

en bij nacht en ontij. 

Wij als leden beseffen denk ik niet hoeveel 

bloed, zweet en tranen dit bestuur met liefde -

en soms uiteraard ook met tegenzin- heeft 

geofferd voor het clubgebeuren van ZKV.  

Toen de vergadering was afgelopen voelde ik 

me een beetje teleurgesteld, ook in mezelf. 

We hebben de kans het aftredende bestuur 

flink in het zonnetje te zetten niet 

aangegrepen en daarom wil ik dat alsnog op 

deze plek doen. 

Beste Lex en Ruud, wat geweldig dat jullie nog 

een tijdje door willen gaan om de nieuwe 

mensen op gang te helpen! Beste Bart, wat 

goed dat je er tussentijds in bent gesprongen! 

Beste Nel, Annemiek, Carla, Marian en Ivan, 

ZKV heeft aan jullie heel erg veel te danken. 

Het werk dat jullie hebben verzet is fantastisch 

en ik denk dat ik namens iedereen spreek als 

is zeg: enorm bedankt en hopelijk zijn jullie 

inderdaad  niet meer nodig voor 

bestuurswerk. Jullie hebben je rust verdiend. 

En hulde! En taart! En zoenen!  

Els 

Het volgende krantje wordt gemaakt op 16 

december 
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K A P E R I O L E N 

 

De eerste speelronde in de zaalcompetitie zit er alweer op. Het eerste wist de uitwedstrijd tegen 

Victum winnend af te sluiten. Het tweede incasseerde voor het eerst dit seizoen een nederlaag; 

tegen AW/DTV 2 werd met duidelijke cijfers verloren. Het is natuurlijk weer even wennen aan de 

donkere dagen en de stroeve sporthalvloer. Ik ben benieuwd wat de kansen zijn van onze senioren- 

en jeugdploegen in de zaal. 

Na een tweetal mislukte pogingen was de sportdag in De Struijck op donderdag 14 november een 

succes. Van twee scholen in de Rosmolenbuurt waren ruim honderd kinderen aanwezig die een 

sportieve ochtend beleefden in “onze” sporthal. Wij hopen natuurlijk dat een aantal van deze 

kinderen zich vaker in De Struijck laat zijn, het liefst in een ZKV shirt. Veel dank aan hen die deze dag 

hebben georganiseerd, met name Fleur Gruijs en onze mensen die de kinderen bij de verschillende 

activiteiten begeleidden. 

Annemiek de Kloe, Ruud Berkhof en ondergetekende waren eerder deze maand uitgenodigd bij de 

gemeente om namens ZKV op de hoogte te worden gebracht omtrent de herontwikkeling van 

sportpark Hoornseveld. In het kort komt het er op neer dat ZKV voor 15 december a.s. een 

programma van eisen in moet dienen met daarin de gewenste invulling van de verschillende ruimtes 

(kleedkamers, materiaalruimte, bestuurskamer, scheidsrechters/docenten kamers, etc.) in onze 

nieuwe accommodatie. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen van het college zal de 

kantine van ZKV herbouwd worden op een nieuwe locatie, zoals het er nu naar uitziet ergens in de 

buurt van ons huidige veld. ZKV heeft een werkgroep ingesteld die dit programma van eisen zal 

voorbereiden. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren al heel wat voorwerk verricht, dus daar 

kunnen we mooi gebruik van maken. 

Op maandag 18 november vond de jaarlijkse ledenvergadering van ZKV plaats; elders in ons clubblad 

kunt u het verslag lezen van de vergadering die door ruim 50 mensen werd bijgewoond. Naast de 

gebruikelijke onderdelen (jaarverslagen, jaarrekening en begroting en de huldiging van onze 

jubilarissen) stond de voorgestelde organisatiewijziging op het programma. Na de nodige discussie 

werd besloten om over te gaan naar een kleiner bestuur en uitvoerende commissies geleid door 

programma managers die in contact staan met een van de bestuursleden. Het goede nieuws is dat 

deze commissies vorm beginnen te krijgen en dat veel van de programma manager posities 

inmiddels zijn ingevuld. Van de vier bestuursleden zijn de namen bekend van de voorzitter en de 

secretaris: Lex Kaper en Ruud Berkhof. Voor de portefeuilles sport en financiën/facilitair is met 

verschillende mensen gesproken, maar kon voor aanvang van de vergadering nog geen definitieve 

toezegging worden gedaan. Tot het eind van dit jaar zullen Ivan Engel en Saskia van der Gulik deze 

functies waarnemen, zodat we toch met een voltallig bestuur van start kunnen gaan. We hopen dat 

we voor het nieuwe jaar de nieuwe bestuursleden kunnen presenteren. 

 

Lex Kaper. 
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AFSCHEID VAN BIJNA EEN EEUW BESTUURSWERK 

 

In het kielzog van de tijdens de ledenvergadering geaccordeerde organisatiewijziging van ZKV, namen 

we afscheid van een aantal prominente bestuursleden van onze vereniging. Hoewel het bestuur op 

de hoogte was van de plannen die waren voorbereid door de werkgroep geleid door Chris Kaper, en 

de aftredende bestuursleden een bloemetje kregen van de voorzitter, hadden deze mensen toch een 

mooier afscheid verdiend.  

Vice-voorzitter Annemiek de Kloe heeft, naast werk voor het jeugdbestuur, de kampleiding en meer 

dan veertig jaar schoolkorfbal, twintig jaar bestuurswerk verricht. Voor haar werk voor ZKV werd zij 

in 2003 benoemd tot Lid van Verdienste en, ook vanwege haar werk voor de pleegzorg, in 2015 Lid in 

de Orde van Oranje Nassau. Annemiek stond er toen voorzitter Kees Matthijssen plotseling overleed, 

speelde een cruciale rol bij het verkrijgen van de omvangrijke subsidie in het kader van Tijd voor 

Korfbal en was en is onmisbaar bij de onderhandelingen met de gemeente over onze accommodatie, 

om maar een paar zaken te noemen. Daarbij heeft Annemiek een verbindende persoonlijkheid waar 

het bestuur en ZKV vele jaren profijt van heeft gehad. 

Penningmeester Nel Duursma werd tijdens ons honderdjarig benoemd tot Lid van Verdienste 

vanwege haar jarenlange inzet voor jeugdbestuur en TC, en natuurlijk de afgelopen tien jaar 

penningmeesterschap. Nel voelt zich erg verantwoordelijk voor ZKV en is, samen met echtgenoot 

Roel, een onmisbare schakel in onze vereniging. Zij heeft tijdens haar penningmeesterschap de 

contributie achterstanden tot een minimum teruggebracht, onze accommodatie nieuwe impulsen 

gegeven en het jubileumjaar in balans afgesloten. Ondertussen heeft ZKV onder haar financiële 

leiding een gezonde reserve opgebouwd, met ondersteuning van Hannie Jager, Saskia van der Gulik 

en schoonzuster Frieda Duursma. 

Bestuurslid algemene zaken Marian Stange is 28 jaar lid geweest van het bestuur. Van 1979 tot 1988 

was Marian secretaris in het bestuur, en in de jaren die volgden heeft zij veel werk verricht voor het 

jeugdbestuur, de sponsorcommissie en de arbitrage. In 2002 werd zij benoemd tot Lid van 

Verdienste en tijdens ons 100-jarig jubileum tot Erelid. Marian heeft onder andere de KTZ opgericht 

en vele tienduizenden euro’s voor ZKV binnengehaald met de sponsorcommissie. Daarnaast heeft zij 

vele jaren onderdeel uitgemaakt van de hoofdmacht van ZKV, met als sportief hoogtepunt de 

Hoofdklasse in 1974. Marian blijft het komende jaar actief in de sponsorcommissie onder aanvoering 

van Daan Horak. 

Bestuurslid Carla Forrer kreeg tijdens het eeuwfeest de Lex Kaper Award uitgereikt vanwege haar 

jarenlange inzet voor het beheer van onze kantine en haar werk, samen met haar man Maarten, voor 

de beheercommissie. Carla is meer van het uitvoeren dan het besturen en mag trots zijn op hoe onze 

accommodatie er vandaag de dag uit ziet. Haar zoon Wouter neemt dit seizoen het beheer van de 

kantine van Carla over, maar weet zich natuurlijk gesterkt door zijn beide ouders. 

Ivan Engel is al meer dan 11 jaar voorzitter van de TC en zit vanuit die hoedanigheid ook al vele jaren 

in het bestuur. Naast de verantwoordelijkheid voor de sportieve organisatie van ZKV, heeft Ivan een 

belangrijke bijdrage geleverd op verschillende terreinen, zoals trainen/coachen van onze jeugd en de 

renovatie van onze accommodatie. Ivan heeft vele jaren deel uitgemaakt van de selectie(s) van onze 
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jeugd en de senioren; bij Groen Geel heeft hij nog een aantal jaar in de Hoofdklasse geacteerd. Ivan is 

in 2012 benoemd tot Lid van Verdienste en het is erg prettig dat hij bereid is de komende maanden 

de vacature voor het bestuurslid sport in te vullen. Ook is hij lid van de werkgroep die de verhuizing 

op ons sportpark voorbereidt.  

Tenslotte wil ik graag Bart Nieuwenhuizen bedanken dat hij, vooruitlopend op de organisatiewijziging 

bij ZKV, de afgelopen tijd de jeugdcommissie in het bestuur heeft vertegenwoordigd. Zijn positieve 

grondhouding heeft bijgedragen tot het vertrouwen dat het bestuur heeft in de toekomst van ZKV. 

Op welke manier ZKV ook is georganiseerd, de vereniging drijft op de inzet en betrokkenheid van 

haar leden. De bijdrage van Annemiek, Nel, Marian, Carla, en Ivan aan het wel en wee van ZKV is van 

onschatbare waarde geweest en ik ben er van overtuigd dat wij ze de komende jaren nog vaak 

“binnen en buiten de lijnen” aan zullen treffen. Het is nu aan een nieuwe generatie ZKV-ers om het 

stokje over te nemen en daar heb ik alle vertrouwen in. 

 

Lex Kaper. 

 

CONTRIBUTIE 2e KWARTAAL SEIZOEN 2019/2020 

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de contributie voor het 2e kwartaal 2019/2020  

op 4 december door ZKV geïncasseerd worden. 

Heb je nog contributie achterstand, dan graag zo spoedig mogelijk betalen. 

 

UITSLAGEN 

Week 47 
    

    

     
    

Victum 1 -  ZKV 1 21-28 

AW/DTV 2 - ZKV 2 28-18 

ZKV 3  - Phoenix 2 26-19 

Blauw-Wit 5 - ZKV 4 22-10 

Fiks A1 - ZKV A1 15-11 

ZKV A2 - Helios A2 5-6 

KVA B1 - ZKV B1 7-5 

ZKV B2 - AW/DTV B2 9-12 

ZKC C1 - Furore C2 3-3 

ZKV D1                          - Rapid D1 7-7 

ZKV D2 - WWSV D2 6-21 

ZKV E1 - KZ/Thermo4u E6 8-4 

ZKV F1 - Groen Geel F3 11-6 
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Bardiensten Struyck 

 

30-11-2019 17.00 - 19.30 Jesse Kim 

 
19.30 - eind Hannie Jager 

   7-12-2019 17.00 - 19.30 Jayden Stook 

 
19.30 - eind Menno Dekker 

   11-1-2020 11.00 - 13.00 Lieke Neuman 

 
13.00 - eind Jenske Eikema 

   25-1-2020 17.00 - 19.30 Eden Beugeling 

 
19.30 - eind Rick Wals 

   1-2-2020 17.00 - 19.30 Kirsten Torenstra 

 
19.30 -eind Rianne Stadt 

   7-3-2020 17.00 - 19.30 Francis de Groot 

 
19.30 - eind Maartje ten Wolde 

   21-3-2020 17.00 - 19.30 Stephenie Elmers 

 
19.30 - eind Kevin Jager 

 

 

 
NIEUW LID: 

Loïs Vrickx   3-12-2013 
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PROGRAMMA 
           

dag 
 

wedstrijd 
 

30 nov/1 dec 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
ZKV 1 - Fiducia 1 

 
19:40 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV 2 - KCC 4 

 
18:05 

 
  

 
De Struyck 

zon 
 

KZ/Thermo4U 3 - ZKV 3 

 
13:10 

 
12:10 

 
Topsportcentrum De Koog 

zon 
 

ZKV 4 - Furore 3 

 
14:30 

 
  

 
De Struyck 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

JUNIOREN 
        zat 

 
ZKV A1 - Pernix A1 

 
16:40 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

DKV (IJ)/Aurora 
A2 - ZKV A2 

 
12:10 

 
10:45 

 
Zeewijk, IJmuiden 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
ZKV B1 - KZ/Thermo4U B2 

 
15:40 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

BEP B2 - ZKV B2 

 
16:00 

 
14:45 

 
MFSA de Beuk 

zat 
 

ZKV C1 - BEP C1 

 
13:35 

   
De Struyck 

           PUPILLEN 
        zat 

 
ZKV D1 - RODA D1 

 
14:35 

   
De Struyck 

zat 
 

Madjoe D4 - ZKV D2 

 
11:00 

 
09:30 

 
Middelmors, Rijnsburg 

zat 
 

KZ/Thermo4U E4 - ZKV E1 

 
10:00 

 
09:00 

 
Topsportcentrum De Koog 

zat 
 

Rohda F1 - ZKV F1 

 
11:00 

 
10:00 

 
Ookmeer, A'dam 

 

          

           

dag 
 

wedstrijd 
 

7 dec/8 dec 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
ZKV 1 - Spirit 1 

 
19:50 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV 2 - TOP/SolarCompleet 4 

 
18:20 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

Tempo 3 - ZKV (Za) 3 

 
16:05 

 
14:30 

 

Limeshallen, Alphen a/d/ 
Rijn 

zat 
 

Triaz 3 - ZKV (Za) 4 

 
13:15 

 
12:00 

 
De Pijp, Amsterdam 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

JUNIOREN 
        zat 

 
ZKV (Za) A1 - GG/IJskoud de Beste A2 15:00 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

OKV A2 - ZKV (Za) A2 

 
13:30 

 
12:30 

 
Oostzaan 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
ZKV (Za) B1 - GG/IJskoud de Beste B2 17:10 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV (Za) B2 - DSO (A) B1 

 
16:10 

   
De Struyck 

zat 
 

AW/DTV C1 - ZKV (Za) C1 

 
13:45 

 
12:30 

 
Zeeburgereiland, A'dam 
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PUPILLEN 
        zat 

 
Kleine Sluis D1 - ZKV (Za) D2 

 
13:00 

 
11:30 

 
Veerburg, Anna Palowna 

zat 
 

ZKV (Za) E1 - Furore E3 

 
14:00 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV (Za) F1 - Furore F1 

 
14:00 

 
  

 
De Struyck 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

14/15 dec 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
Excelsior (D) 1 - ZKV (Za) 1 

 
17:50 

 
i.o. 

 
De Buitenhof, Delft 

zat 
 

Excelsior (D) 2 - ZKV (Za) 2 

 
19:15 

 
i.o.  

 
De Buitenhof, Delft 

zon 
 

ZKV (Za) 3 - Die Haghe 3 

 
14:30 

 
  

 
De Struyck 

zon 
 

ZKV (Za) 4 - Purmer 2 

 
15:40 

 
  

 
De Struyck 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

JUNIOREN 
        zat 

 
KZ/Thermo4U A2 - ZKV (Za) A1 

 
12:00 

 
i.o. 

 
Topsportcentrum De Koog 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
OKV B1 - ZKV (Za) B1 

 
12:00 

 
11:00 

 
Oostzaan 

           PUPILLEN 
        

zat 
 

Sporting Trigon 
D2 - ZKV (Za) D2 

 
11:30 

 
10:00 

 
5 Mei-hal, Leiden 

zat 
 

Groen Geel E6 - ZKV (Za) E1 

 
11:00 

 
10:00 

 
Groen-Geelhal, Wormer 

zat 
 

DSO (A) F1 - ZKV (Za) F1 

 
10:00 

 
08:45 

 
Oosterhout, Alkmaar 

           dag 
 

wedstrijd 
 

21-dec 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
KZ/Thermo4U B3 - ZKV (Za) B2 

 
15:15 

 
14:15 

 
Topsportcentrum De Koog 

           PUPILLEN 
        zat 

 
KZ/Thermo4U E6 - ZKV (Za) E1 

 
09:00 

 
08:00 

 
Topsportcentrum De Koog 
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Zeer geslaagde ZKV-Korfbalsportdag  

Op donderdag 14 november werd er voor het eerst onder schooltijd een “korfbalsportdag” georganiseerd door  

ZKV en mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Rabo. Een projectgroepje met betrokken ZKV-ers   

waaronder Mariska, Monne, Nadine, Merel, en Bram onder de bezielende leiding van Fleur hebben deze dag op 

poten gezet. Klasse! 

In overleg met de deelnemende  scholen, obs Kogerveldschool en obs ‘t Buut werd de datum van de sportdag 

bepaald.  

En op 14 november was het zo ver……………..Zestig in de Struyck rondrennende kinderen uit de groepen 3 en 4  

van ’t Buut, in afwachting van de start van de sportdag. Jelmer Knosse, (ZZP-er en  speler van Roda 1) ingehuurd  

om deze dag te leiden, startte de dag met een gezamenlijke warming up. Hierna werden er 6 groepen van 10  

gemaakt, waarna de diverse (bal)spellen  werden afgewerkt. Heerlijk om de inzet en het enthousiasme van  

de kinderen te zien. 

Tot slot allemaal bij elkaar komen.  Hoe leuk was deze  korfbalsportdag?  Wie wil nog een keer meetrainen?  

Spontaan schieten er een tiental vingers omhoog. Aandacht voor de gratis training,  hoe en bij wie je vader  

of moeder je kan  opgeven, wordt uitgelegd en dan ……………..Tijd voor limonade, daarna omkleden en de  

goodiebag met o.a. waterfles en stuk fruit in ontvangst nemen en lekker smullen maar.  

 

Daarna was het de beurt van de  Kogerveldschool met 37 kinderen ook uit groepen 3/4. Om de spellen 

aantrekkelijk te houden werden  er drie groepen gemaakt en onder de duidelijke leiding van Jelmer verliep alles 

gesmeerd. De ZKV kanjers die zich hiervoor vrij hebben gemaakt, maakten dit alles mogelijk, dus super bedankt 

Nadine, Daan, Jesse, Stephanie en Hidde en heel even Roos.  

Gerrit zorgde voor de catering, dus alles dik voor elkaar. 

Ik heb genoten, 

Marian  
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Jaarverslag ALV 18 november 2019 

 

1) Opening 

 

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

Marian Stange, Roel Duursma en Johan Bruins, de leden van verdienste, Bea Pfaltzgraff, Nel Duursma, 

Annemiek de Kloe, Erwin Horak, Ivan Engel, Els Bakker, Ed Staats, Frank Gouweleeuw en de iets later 

gearriveerde Leendert Saarloos en de leden die de Lex Kaper Award ontvangen hebben Saskia van de 

Gulik, Carla Forrer, Kees Buis en Ruud Berkhof. Ruud Berkhof heet ook Lex Kaper nog even welkom als 

zijnde erelid van ZKV. 

Lex merkt wellicht ten overvloede op dat er tijdens de vergadering niet gerookt mag worden.  

Lex memoreert het feit dat het een gedenkwaardige vergadering betreft. Enerzijds is het jubileum jaar 

vorige week afgesloten en anderzijds staat er toch wel een cruciale verandering te gebeuren wat betreft 

de organisatiestructuur. 

Ten aanzien van het jubileumjaar noemt Lex nog even de uitreiking van het prachtige jubileumboek en 

de benoeming van diverse leden tot erelid, lid van verdienste en de uitreiking van de Lex Kaper bokaal 

aan diverse leden, dit alles ter beloning voor de door hun verrichte werkzaamheden, veelal gedurende 

langere tijd voor ZKV.  Daarnaast noemde Lex nog even de succesvolle festiviteiten in het kader van het 

jubileumjaar. Veel oud-leden kwamen langs tijdens de reünie. De hoop was aanwezig dat we daar toch 

misschien weer wat leden aan over zouden houden, maar helaas is dat niet gebeurd. Wel hebben we 

aan het einde van het seizoen vrij veel leden verloren, maar ook veel jonge leden aan het schoolkorfbal 

over gehouden. Daarnaast is de groep Kangoeroes sterk gegroeid, daar moeten we het toch van hebben 

de komende jaren. Afgelopen donderdag is er in de Struyck een sportdag gehouden voor kinderen van 

Et Buut en Kogerveld, daar waren een kleine honderd kinderen actief. Daar hopen we natuurlijk ook 

leden aan over te houden. 

Chris Kaper is vorig jaar gestart met het aanpakken van de problematiek rond de KTZ en het 

Jeugdbestuur. Het leidde tot het opstarten van de JTC (jeugd technische commissie) welke met veel 

nieuwe energie aan de slag is gegaan. Daarna heeft Chris zich, tezamen met een vrij uitgebreide 

werkgroep gericht op de organisatiestructuur van ZKV. De voorzitter van PKC werd uitgenodigd om iets 

te vertellen over hoe een en ander bij hun is georganiseerd. Zo’n 40 ZKV-ers waren die avond aanwezig 

en zo’n 20 personen hebben daarna zitting genomen in een werkgroep die een en ander voor ZKV 

gingen uitwerken. 

Lex geeft aan dat we er later op de avond nader op in gaan.  
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Accommodatie 

Lex Kaper geeft aan dat er op korte termijn grote wijzigingen gaan plaatsvinden op ons sportpark. Zeker 

is dat het zwembad de Slag gaat sluiten en dat er op ons sportpark een nieuw zwembad komt. Deze 

komt of aan de kant van de Gouw of op het veld van Rood Wit Zaanstad (voorheen ZTS). Op 12 

November zaten Annemiek de Kloe, Lex Kaper en Ruud Berkhof bij de gemeente om over de situatie 

van ZKV op het sportpark te praten. Op de plaats van de Kiep zal een parkeerplaats komen. ZKV krijgt 

een nieuw clubhuis dat waarschijnlijk direct geschakeld zal zijn aan het clubhuis van de 

tennisverenigingen. Uiterlijk 15 december dient ZKV een programma van eisen in te dienen bij de 

gemeente. Om dit op te stellen vormen Maarten Brouwer, Monne Jonker, Annemiek de Kloe, Ivan Engel 

en Lex Kaper een werkgroep. In 2022 zal het zwembad geopend moeten worden, dus een en ander zal 

op korte termijn opgestart worden.  

Naast de verhuizing op het sportpark zal ook in de omgeving van het sportpark een en ander gaan 

veranderen, met name de ontsluiting naar het sportpark en de nieuwe Kogerveldwijk. Het idee is om de 

A7 af te waarderen naar een weg waar nog maar 50 km per uur. Vanaf deze weg zal dan een directe 

afslag naar het sportpark komen en tevens een oprit richting rotonde. 

Sponsorcontract 

Het sponsorcontract met de Rabobank is opengebroken en loopt nu van 1-1-2020 tot 1-1-2022, met een 

sponsorbijdrage van € 5000 per jaar. Bij de besprekingen met de Rabobank was naast Lex Kaper en Cees 

van de Water, ook Daan Horak aanwezig. Daan zit in de ledenraad van de Rabobank en als nieuw lid van 

de sponsorcommissie droeg hij direct zijn steentje bij. 

Vaststellen agenda. 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

2) Mededelingen en ingekomen stukken  

Afberichten 

Afbericht voor de ledenvergadering hebben we ontvangen van Piet Duursma, Frieda Duursma, Liam de 

Haas, Rick Wals, Richard Schuszler, Kevin Jager, Nikkie Sicking, Dennis Brand, Randolph Happe, Inge de 

Vries en Siem Engel. 

3) Vaststelling notulen ledenvergadering 15 oktober 2018 

 

Bij het verslag van de redactiecommissie hoort te staan dat Lex Els bedankt voor het maken van het 

verslag (stond nog de naam van Axel Ferwerda).  

Vanuit de vergadering komen verder geen opmerkingen n.a.v. de notulen, dus deze worden 

goedgekeurd. 

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van de notulen. 
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4) Jaarverslagen 

Bestuur  

Lex haalt nog even aan dat gedurende het afgelopen jaar Coba Dekker-Schagen is overleden, zij was het 

oudste nog levende lid van onze vereniging. Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van het verslag. 

Jeugdbestuur 

Ondanks dat Kees Buis al enige tijd geleden gestopt was met het secretariaat van het Jeugdbestuur 

heeft hij nog een zeer uitgebreid jaarverslag gemaakt. Els merkt op dat er staat dat Eelke Eikema de 

Kangoeroes heeft getraind, maar dit moet haar tweelingzus Ieke zijn. Verder zijn er geen opmerkingen. 

Lex bedankt Kees Buis voor het maken van het verslag. 

Technische Commissie 

Geen opmerkingen, Lex bedankt Sanne Mensink voor het maken van het verslag. 

Beheercommissie 

Geen opmerkingen, Lex bedankt Carla Forrer voor het maken van het verslag. 

Sponsorcommissie  

De sponsorshirts van Exceldent zijn uiteindelijk naar de D1 gegaan. Ze waren te klein voor de C1. 

Lex bedankt Marian Stange voor het maken van het verslag.  

Activiteitencommissie  

Geen opmerkingen. 

Lex bedankt Mariska Speekhoudt voor het maken van het verslag. 

Redactiecommissie (PPC) 

Geen opmerkingen.  

Lex bedankt Els voor het maken van het verslag. 

PR en Werving  

Geen opmerkingen. 

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

Scheidsrechterscommissie 

Lex bedankt Arnoud Huijgen voor het maken van het verslag. 
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5) Financiën 

 

Lex geeft het woord aan Nel Duursma, onze penningmeester 

a) Financieel resultaat seizoen 2018/2019 

Nel geeft aan dat ze blij is dat het feestjaar op een financieel goede manier is afgesloten. De kosten van 

het jubileum vielen weg tegen de gedane reserveringen en de inkomsten van de diverse activiteiten, de 

reünie en de feestavond. 

b. Verslag kascommissie 

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

Schuszler, die nog niet in staat was om de controle uit te voeren), hebben de boeken gecontroleerd en 

vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat daarmee akkoord. 

c. Verkiezing kascommissie 

Tijdens de vergadering zijn er geen kandidaten gekozen, maar Leendert Saarloos en Ed Staats zijn wel 

bereid gevonden samen de kascommissie te vormen.  

 

d. Vaststelling begroting 2019/2020 

 

De begroting wordt goedgekeurd. Wel wordt er aan de vergadering een mandaat gevraagd om 

tussentijds een contributieverhoging te mogen doorvoeren indien daar door tegenvallende financiële 

resultaten aanleiding toe is. Dit mandaat wordt toegekend. 

Contributievoorstel  

De nieuwe contributie is in het voorjaar van 2019 gepubliceerd in het krantje en op de website. 

 

 

6) Huldiging jubilarissen 

 

25 Jaar: Monne Jonker, Rianne Stadt, Nikkie Sicking en Dennis Brand 

 

Monne en Rianne zijn aanwezig. Zij worden allebei toegesproken door voorzitter Lex Kaper en zij krijgen 

een zilveren speldje en een oorkonde van het KNKV en een mooie bos bloemen van ZKV. 
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40 Jaar: Miranda Jongewaard, Frank Gouweleeuw, Inge de Vries, Randolph Happe 

Frank is als enige van deze jubilarissen aanwezig. Ook hij wordt toegesproken door Lex en omdat het 

voor de bond geen officieel jubileum is ontvangt hij alleen een mooie bos bloemen van ZKV. 

50  Jaar: Ed Staats 

Ed Staats is aanwezig en ook hij wordt door Lex toegesproken en ontvangt een gouden   speldje en een 

oorkonde van het KNKV en een mooie bos bloemen. Zelf neemt Ed ook nog even het woord en aan het 

eind van zijn toespraak meldt hij dat hij er weer een taakje bij heeft, hij is de nieuwe penningmeester 

van Club75. 

60  Jaar: Fred Goossens en Piet Duursma 

Door omstandigheden kon Piet vandaag helaas niet aanwezig zijn. 

Fred wordt door Lex toegesproken en in de bloemetjes gezet. Ook Fred neemt nog even het woord. Hij 

vindt het geen prestatie van zichzelf dat hij 60 jaar lid is, maar complimenteert ZKV dat wij een sociale 

vereniging zijn waar hij graag lid van is.  

70  Jaar: Siem Engel 

Door privé omstandigheden kon Siem helaas niet aanwezig zijn deze avond. 

              Pauze 

7) ZKV bestuur nieuwe stijl 

 

Voordat Lex Kaper het onderwerp ZKV bestuur nieuwe stijl aan de orde stelt vraagt hij Kees Buis om 

even naar voren te komen. Lex bedankt Kees voor het feit dat hij, ondanks dat hij eigenlijk tussentijds 

gestopt was, toch nog een aantal taken is blijven uitvoeren en beloont hem daarvoor met een mooie 

bos bloemen.  

Van het huidige bestuur gaan alleen Ruud Berkhof en Lex Kaper door in het nieuwe bestuur. Daarom wil 

Lex ook Carla Forrer, Ivan Engel, Nel Duursma, Marian Stange en Annemiek de Kloe nog even in het 

zonnetje zetten voor de vele jaren die zij voor ZKV actief zijn geweest. Tijdens het jubileumjaar zijn 

meerdere van hen al in het zonnetje gezet, maar Lex wil ze ook nu nog even bedanken voor hun inzet 

en geeft ook hun een mooie bos bloemen. Tevens bedankt hij Bart Nieuwenhuijzen, die tussentijds was 

toegetreden in het bestuur als coördinator van het JTC. 

Daarna krijgt Chris Kaper het woord om een voorzet te geven over de nieuwe organisatie. Chris gebruikt 

daarvoor het projectiescherm waarop hij het organogram laat zien waarop de nieuwe 

organisatiestructuur ingetekend staat.  

Bovenaan staan vier functies benoemd, die van voorzitter, die van sport, die van facilitair/financieel 

manager en die van secretaris. Deze vormen tezamen het nieuwe bestuur. Voor de functie van 
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voorzitter is Lex Kaper bereid gevonden die functie te vervullen, voor die van secretaris is Ruud Berkhof 

bereid gevonden die in te vullen. Voor de andere twee functies zijn verschillende mensen benaderd, 

maar op dit moment heeft nog geen van de kandidaten toegezegd. 

Onder de vier bestuursleden staan de diverse commissies/werkgroepen ingetekend waar voor de 

meeste wel al een manager bereid gevonden is om die commissie/werkgroep voor te zitten. Voor 

sommige wordt nog verder gezocht. 

Ieder bestuurslid heeft een aantal commissies/werkgroepen onder zich, waar hij of zij verantwoordelijk 

voor is. 

Lex geeft aan dat er in zijn ogen twee opties zijn. De eerste is dat het oude bestuur demissionair 

aanblijft totdat de twee vacatures ingevuld zijn. De tweede is dat Nel Duursma, als facilitair/financieel 

manager en Ivan Engel als manager sport tijdelijk aanblijven. Het blijkt dat de eerste optie voor een 

aantal bestuursleden onbespreekbaar is, blijft over de tweede optie, waarbij aangetekend moet worden 

dat dit tot uiterlijk 1 januari 2020 zal duren. Dan dienen de 2 vacatures ingevuld te zijn.  

Saskia van der Gulik, die in de nieuwe organisatie de rol van uitvoerend penningmeester op zal pakken, 

geeft aan dat zij tijdelijk wel de rol van facilitair/financieel manager op zich wil nemen, ondanks dat ze 

aangegeven had eigenlijk niet in het bestuur te willen.  

Gedurende de discussie die daarna ontstaat hoe nu verder te gaan geeft Marije Kamphuis aan dat ze 

nog geen definitief nee heeft gezegd tegen de functie van facilitair/financieel manager, maar dat ze 

daar nog over nadenkt en ook de vergadering van vanavond mee wil laten wegen in haar besluit.  

Leendert Saarloos brengt aan de orde dat het verstandig is om in eerste instantie de toestemming van 

de vergadering te vragen of zij akkoord gaan met de nieuwe organisatie structuur. Lex vraagt daarop de 

vergadering of iemand hier bezwaar tegen heeft, waarop niemand reageerde. De nieuwe 

organisatiestructuur zal dus toegepast gaan worden.  

  

8) Verkiezing bestuur/ Benoeming commissies 

 

Uiteindelijk wordt aan de vergadering het voorstel voorgelegd dat Saskia van der Gulik tijdelijk de 

functie van facilitair/financieel manager zal invullen en Ivan Engel tijdelijk die van manager sport, met 

daarnaast natuurlijk Lex als voorzitter en Ruud als secretaris. De vergadering gaat daarmee akkoord. 

Daarbij is duidelijk de afspraak gemaakt dat dit geldt tot 1 januari 2020. 

De verdere invulling van de nog openstaande bestuursfuncties en commissies/werkgroepen zal 

opgepakt worden door de werkgroep van Chris en zal afgestemd worden met Lex. 
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9) Bestuursbeleid 

 

De situatie rond het sportpark vraagt de nodige aandacht, maar daarnaast speelt ook nog een vraagstuk 

rondom de toekomst van sporthal de Struyck. Lex zal hierover nauw contact onderhouden met Gerard 

Klitsie. Lex vraagt de vergadering of er verder nog vragen zijn over het beleid. Hierop komt geen reactie. 

 

10)   Wat verder ter tafel komt 

Er zijn geen andere punten ingebracht. 

11)    Rondvraag 

Margje Kamphuis vraagt of de uren die ZKV in de Zuiderzee gebruikt niet weggestreept kunnen worden 

tegen de uren die het Zuiderzee gebruik maakt van onze accommodatie. Het bestuur acht dit niet 

wenselijk. Uren blijven gewoon wederzijds gedeclareerd worden. 

 

12)     Sluiting vergadering 

Om 22.40 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Victum - ZKV 21-28 gespeeld op 23 november 2019 

De eerste zaalwedstrijd, in een poule waar gelukkig een keer nooit echt ver gereden hoeft te worden, was de 
uitwedstrijd tegen Victum in Houten. Misschien toch nog een beetje onwennig weer in de zaal? De eerste helft 
waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Direct in het begin van de 2e helft werd een beslissend gat geslagen, 
wat uiteindelijk tot een comfortabele zege leidde. Victum opent de score, 1-0, waarna Bjarne 1-1 maakt. De 2e 
aanval kan de korf nog niet vinden en Victum maakt 2-1 en 3-1.  Koen scoort 3-2, gevolgd door Victum 4-2. 
Dominique zorgt weer voor aansluiting, 4-3, waarna Victum 5-3 maakt. Bjarne benut een strafworp, 5-4.  Victum 
scoort weer 6-4, waarna Pjotr 6-5 en 6-6 maakt. Victum maakt er 7-6 van, waarna Bjarne weer een strafworp 
benut, 7-7. Victum scoort dan 8-7 en 9-7. Bjarne zorgt voor de 9-8, maar Victum brengt het verschil weer op 2, 
10-8. Thalia maakt er 10-9 van en even later maakt ze ook 10-10. Nadine zet ZKV voor het eerst op voorsprong, 
10-11. Victum komt weer gelijk 11-11 en ze maken ook nog 12-11. Joost benut een strafworp, 12-12 en Koen 
brengt de ruststand op 12-13.Na rust scoort Koen direct 12-14 en even later maakt Pjotr 12-15. Wat een luxe, 3 
punten voor! Dominique maakt de 12-16, waarna Victum een keer tegen scoort, 13-16. Koen maakt 13-17 en 
even later is het Thalia die 13-18 maakt. Victum maakt er weer eens eentje, 14-18. Nadine maakt 14-19, Victum 
15-19. Thalia maakt de 20e, 15-20. Pjotr doet ook een duit in het zakje en maakt 15-21. Bjarne benut een 
strafworp, 15-22. Fleur komt er dan in voor Dominique. Nadine maakt de 15-23. Victum scoort 2 keer achter 
elkaar, 16-23 en 17-23. Sabine maakt er 17-24 van. Victum 18-24, gevolgd door een doelpunt van Fleur, 18-25 en 
een van Pjotr 18-26. Sabine maakt nog 18-27. Zo’n 4 minuten voor tijd zet Victum nog een keer aan en scoort 19-
27, 20-27 en 21-27. Tot slot maakt Koen er nog 21-28 van. Al met al een goed begin van de zaalcompetitie. 

De doelpunten kwamen vandaag van Bjarne, Pjotr en Koen 5, Thalia 4, Nadine 3, Dominique en Sabine 2 en Fleur 
en Joost ieder 1. 
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 STANDEN 

1e klasse C 
        1 ZKV 1 1 1 0 0 2 28 21 7 

1 BEP 1 1 1 0 0 2 20 14 6 

1 Synergo 1 1 1 0 0 2 29 23 6 

1 Fiducia 1 1 1 0 0 2 25 22 3 

5 Excelsior 1 1 0 0 1 0 22 25 -3 

5 RWA 1 1 0 0 1 0 23 29 -6 

5 Spirit 1 1 0 0 1 0 14 20 -6 

5 Victum 1 1 0 0 1 0 21 28 -7 

          Reserve Overgangsklasse C   

1 AW.DTV 2 1 1 0 0 2 28 18 10 

1 KCC 4 1 1 0 0 2 25 21 4 

1 BEP 2 1 1 0 0 2 26 22 4 

1 TOP 2 1 1 0 0 2 26 23 3 

5 TOP / SolarCompleet 4 1 0 0 1 0 23 26 -3 

5 RWA 2 1 0 0 1 0 22 26 -4 

5 Excelsior 2 1 0 0 1 0 21 25 -4 

5 ZKV 2 1 0 0 1 0 18 28 -10 

          KNKV Reserve 1e klasse E  

1 Avanti / Post Makelaardij 3 1 1 0 0 2 21 13 8 

1 KZ / Thermo4U 3 1 1 0 0 2 24 17 7 

1 ZKV 3 1 1 0 0 2 26 19 7 

4 AW.DTV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Achilles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Phoenix 2 1      1  0 0 0        19 26 -7 

6 Tempo 3 1 0 0 1 0 17 24 -7 

6 Die Haghe 3 1 0 0 1 0 13 21 -8 

          KNKV Reserve 4e klasse K   

1 Blauw-Wit 5 1 1 0 0 2 22 10 12 

1 BEP 4 1 1 0 0 0 28 18        10 

1 Furore 3 1 1 0 0 0 11 10 1 

4 OKV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Purmer 2 0 0 0 1 0 10 11 0 

5 Triaz 3 0 0 0 1 0 18 28 -10 

5 ZKV 4 0 0 0 1 0 10 22 -12 
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A-junioren 1e klasse E   

1 ZKC '31 A1 1 1 0 0 2 28 12 16 

1 BEP A1 1 1 0 0 2 25 14 11 

1 KZ / Thermo4U A2 1 1 0 0 2 16 11 5 

1 Fiks A1 1 1 0 0 2 15 11 4 

5 ZKV A1 1 0 0 1 0 11 15 -4 

5 Pernix A1 1 0 0 1 0 11 16 -5 

5 KVA A1 1 0 0 1 0 14 25 -11 

5 GG/IJskoud de Beste A2 1 0 0 1 0 12 28 -16 

          A-Junioren poule 031   

1 DTS A1 1 1 0 0 2 21 8 13 

1 OKV A2 1 1 0 0 2 16 10 6 

1 Helios A2 1 1 0 0 2 6 5 1 

4 Apollo A1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ZKV A2 1 0 0 1 0 5 6 -1 

5 DKV / Aurora A2 1 0 0 1 0 10 16 -6 

5 GG/IJskoud de Beste A3 1 0 0 1 0 8 21 -13 

          B-aspiranten 2e klasse D   

1 GG/IJskoud de Beste B2 1 1 0 0 2 22 5 17 

1 KVA B1 1 1 0 0 2 7 5 2 

1 KZ / Thermo4U B2 1 1 0 0 2 12 11 1 

4 Haarlem B2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 OKV B1 1 0 0 1 0 11 12 -1 

5 ZKV B1 1 0 0 1 0 5 7 -2 

5 Apollo B1 1 0 0 1 0 5 22 -17 

           B-aspiranten poule 031   

1 BEP B2 1 1 0 0 2 10 5 5 

1 AW.DTV B2 1 1 0 0 2 12 9 3 

3 Furore B1 1 0 1 0 1 5 5 0 

3 Ados B1 1 0 1 0 1 5 5 0 

5 DSO B1 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 ZKV B2 1 0 0 1 0 9 12 -3 

6 KZ / Thermo4U B3 1 0 0 1 0 5 10 -5 

           C-aspiranten poule 038   

1 SDO C1 1 1 0 0 2 9 4 5 

1 Swift C2 1 1 0 0 2 11 8 3 

3 Furore C2 1 0 1 0 1 3 3 0 

3 ZKV C1 1 0 1 0 1 3 3 0 

5 Rapid C2 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 AW.DTV C1 1 0 0 1 0 8 11 -3 

6 DKV C1 1 0 0 1 0 4 9 -5 
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           D-pupillen poule 037   

1 Swift D1 1 1 0 0 2 15 6 9 

2 Rapid D1 1 0 1 0 1 7 7 0 

2 ZKV D1 1 0 1 0 1 7 7 0 

4 Haarlem D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Blauw-Wit D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Rohda D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Roda D1 1 0 0 1 0 6 15 -9 

           D4-pupillen poule 08   

1 Kleine Sluis D1 1 1 0 0 2 16 1 15 

1 WWSV D2 1 1 0 0 2 21 6 15 

1 Triaz D1 1 1 0 0 2 12 6 6 

4 Helios D1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Sporting Trigon D2 1 0 0 1 0 6 12 -6 

5 Madjoe D4 1 0 0 1 0 1 16 -15 

5 ZKV D2 1 0 0 1 0 6 21 -15 

          E-pupillen poule 063   

1 KZ / Thermo4U E4 1 1 0 0 2 27 3 24 

1 Furore E2 1 1 0 0 2 10 6 4 

1 ZKV E1 1 1 0 0 2 8 4 4 

4 Apollo E2 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 GG/IJskoud de Beste E8 1 0 0 1 0 6 10 -4 

5 KZ / Thermo4U E6 1 0 0 1 0 4 8 -4 

5 Furore E3 1 0 0 1 0 3 27 -24 

          F-pupillen poule 030   

1 Badhoevedorp F1 1 1 0 0 2 16 4 12 

1 ZKV F1 1 1 0 0 2 11 6 5 

1 Roda F2 1 1 0 0 2 7 4 3 

1 Furore F1 1 1 0 0 2 5 2 3 

5 DSO F1 1 0 0 1 0 4 7 -3 

5 Rohda F1 1 0 0 1 0 2 5 -3 

5 GG/IJskoud de Beste F3 1 0 0 1 0 6 11 -5 

5 ZKC '31 F1 1 0 0 1 0 4 16 -12 
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Klaverjassen 

Aanstaande vrijdag, 29 november, wordt er weer een klaverjasavond gehouden. Zoals altijd is iedere 

 kaartliefhebber van harte welkom. 

 

Kerstklaverjassen 

 

Het Kerstklaverjassen stond gepland voor vrijdag 20 december, maar omdat al bekend is dat een flink  

aantal vaste klaverjassers die avond niet kunnen is deze verschoven naar vrijdag 13 december. 

 

 Groeten Marian en Johan  

 
        

ZIEKENBOEG 

Johan Bruins is onlangs aan zijn voet geopereerd, een hamerteen werd terug in het gelid gezet. Eerst 

ging Johan nog met een kruk door het leven maar hij kan alweer steeds beter lopen. Hopelijk ben je 

straks weer even snel als vroeger, Johan, sterkte! 

VERHUISD 

Jan Bloetjes is in oktober j.l. verhuisd. Hij woont nu met Marjan samen op de Dominee Keppellaan 44, 

3958 JC Amerongen. 

           

           

           

           

           
Inleveren lotenboekje 
 
 
Beste lotenverkopers, 
 
Als jij jouw lotenboekje nog niet hebt ingeleverd, dan mag jij dit deze week aan jouw trainer geven. 
 
Beste trainers, 
Ik ben deze week in de zaal aanwezig en zal dan de lotenboekjes bij jullie ophalen. 
 
Groet, 
Cilia de Graaf 
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VOOR ALLE ZKV’ERS EN NIET ZKV’ERS!  
 
Lieve leden en niet-leden van ZKV,  
Zoals jullie hebben gemerkt zijn er een aantal veranderingen in de commissies van ZKV. Dit geldt ook voor de 
kledingcommissie.  
 
Wij stellen ons graag voor als nieuwe chefs van de kleding.  
 
Dus mocht jij vragen of goede ideeën hebben? 
Of, heb je kleding van de club gekregen en is dit kapot of ben je dit kwijtgeraakt?  
Laat dit dan voortaan aan ons weten!  
 
P.S. heb jij of werk jij bij een bedrijf en lijkt het jou leuk om met jouw logo op onze wedstrijdkleding te staan?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Je kunt ons altijd even opbellen of Whatsappen via 06-34923118 (Merel) of 06-40138088 (Nadine).  
 
Liefs,  
 
Nadine en Merel         
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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 16 December. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Melanie Kreuger 26 november 

Zoë Engel 26 november 

Siem Abbring 30 november 

Loïs Vrickx 3 december 

Akasya-Zeynep Okur 5 december  
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Van de jeugdcoördinator 

De Sint is weer in het land met zijn pieten. We hebben veel oefenwedstrijden vorig weekend uit 

moeten spelen, omdat De Struijk door het sinterklaasfeest niet beschikbaar was. Voor dit feest 

maken wij natuurlijk graag ruimte. De Sint had ook direct uitgepakt voor de C1, hier hebben alle 

spelers zowel een witte als een zwarte sportsok gekregen met een mooi gedicht. De sokken hadden 

ze allemaal keurig aan bij de eerste competitie wedstrijd afgelopen weekend.  De C1 is in de zaal 

lager ingedeeld dan buiten en dat was te zien, de wedstrijd was veel spannender. Helaas zorgde een 

tegendoelpunt in de laatste minuut voor een gelijkspel. Ook de A2 is lager ingedeeld en ook daar was 

de wedstrijd veel spannender, maar deze wedstrijd werd net aan niet gewonnen. 

De F-tjes en E-tjes zijn de competitie goed begonnen door de eerste wedstrijden te winnen. Net als 

de C1 speelde de D1 ook gelijk. De rest van de teams hadden het iets moeilijker, al zijn er door alle 

ZKV jeugdploegen het afgelopen weekend wel 65 doelpunten gescoord. Dit biedt perspectief, op 

naar volgende week ! 

Al deze wedstrijden konden niet gespeeld worden zonder de scheidsrechters , ik wil alle 

scheidsrechters van ZKV bedanken voor hun inzet, leuk om te zien dat er ook weer een aantal 

jeugdleden wedstrijden hebben begeleid.  

Groeten, 

Bart 

 

 

SCHEMA VAN JEUGDPLOEGEN DIE OPLOPEN BIJ DE THUISWEDSTRIJDEN VAN ZKV 1 

 

Datum Tijd Wedstrijd     Oplopend team 

            

30-nov 19.40 ZKV 1 Fiducia 1   Grote Club actie 

7-dec 19.50 ZKV 1 Spirit 1   D2 

11-jan 13.30 ZKV 1 BEP 1   Kangoeroes 

25-jan 19.40 ZKV 1 Synergo 1   E1 

1-feb 19.30 ZKV 1 Victum 1   F1 

7-mrt 19.50 ZKV 1 Exceldior (D) 1   D1 

21-mrt 19.50 ZKV 1 RWA 1   C1 

 

De spelers/speelsters dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn. 
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Sint komt naar ZKV! 
 

De JOEP heeft ook dit jaar het bericht van Sinterklaas gekregen dat 

hij graag naar ZKV komt!  

 

Wanneer? Woensdag 27 november  

Tijd? 17.30 tot 18.30  

Voor Wie? Kangeroes, F & E  

Kosten? Geen 

Waar? In de Kiep 

Broertjes en zusjes zijn ook welkom! 
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Feitje van de maand! 
Wist je dat mensen en bananen voor 50% hetzelfde DNA 

hebben?  
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De Krielkiep’s moppentrommel 

 

Tijd 

‘Ik kan het hele jaar door overdag aan de zon zien hoe laat het is’, zegt 

Sandra. ‘Ik kan ’s nachts op elk moment de juiste tijd zeggen’, vertelt 

Caroline. ‘Hoe dan?’ vraagt Sandra jaloers. Caroline: ‘Door op mijn 

wekker te kijken.’ 
 

Au! 

Jantje gaat naar de dokter. Hij zegt: 'Als ik hier duw doet het pijn en 

als ik hier duw doet het ook pijn. En als ik hier duw doet het ook pijn!' 

De dokter zegt: 'Ik zie het al. Je vinger is gebroken! 
 

Beroofd 

Winkelbediende: 'De man die gisteren het warenhuis beroofde is er 

weer!' Politieagent: 'Rustig maar, wij komen eraan. Sluit alle uitgangen 

af!' Even later, als de agent arriveert, is de man weg. De agent zegt: 

'Hoe kan dat nou?' Winkelbediende: 'Hij is ontsnapt via de ingang...' 
 

Onleesbaar bord 

Jantje zit helemaal achter in de klas en zegt tegen de meester: 

'Meester, ik kan het bord niet lezen.' Meester: 'Ruil dan met degene 

voor je van plek.' Even later zegt Jantje: 'Meester, ik kan het bord nog 

steeds niet zien!' Meester: 'Ruil dan maar weer met degene voor je.' 

Even later zegt Jantje weer: 'Meester, ik kan het bord nog steeds niet 

lezen!' Meester: 'Hoe kan dat nou? Je zit helemaal vooraan.' Jantje: 

'Nou meester, u staat ervoor!' 
  

https://www.kidsweek.nl/tijd
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-656
https://www.kidsweek.nl/beroofd
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1283
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




