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VOORWOORD 

Vrede op aarde en in de mensen een wè- hèl- 

be-ha- ha-gen. 

Ik heb de neiging het hier bij te laten, lekker 

kort, dekt in het geheel mijn kerstgedachte. 

Maar dat is toch wel een beetje slordig, een 

lege kolom voor in het krantje. Beetje zonde 

van het papier ook. Laat ik dus de 

bovenstaande zin maar even uitwerken voor 

ons cluppie. Vrede op aarde, daar kunnen we 

in het klein best mee beginnen met z’n allen. 

Laten we ons bewust zijn van korte lontjes en 

agressie en laten we proberen op tijd aan de 

rem te trekken als we irritatie of boosheid in 

ons op voelen borrelen. In het veld, bij het 

beleid-maken en bij de dagelijks noodzakelijke 

clubactiviteiten gaat natuurlijk best wel eens 

wat mis, maar we zijn heus wel in staat wat 

nuances aan te brengen en onze emoties niet 

de vrije loop te geven. Laten we onze kinderen 

leren de korfbalvriendschappen te koesteren, 

want echt: als je lang blijft hangen bij de club, 

dan besef je pas hoe belangrijk die contacten 

zijn. En dan heb je daar meteen dat 

welbehagen. Welbehagen betekent natuurlijk 

gewoon dat je je prettig voelt. Je voelt je 

prettig als je lekker kunt sporten met aardige 

mensen. Daar wordt voor gezorgd bij ZKV, 

door een leger vrijwilligers, die op hun beurt 

zich weer prettig voelen door een goede 

samenwerking en het gevoel gewaardeerd te 

worden. We kunnen met z’n allen heel wat 

welbehagen genereren en dat niet alleen rond 

de kerstdagen. Ik wens jullie allemaal een erg 

gezellige tijd toe en hoop dat we in 2020 weer 

gezamenlijk verder kunnen werken aan het 

idee van vrede en welbehagen. (En nu had ik 

er graag een plaatje bijgeplaatst van zo’n 

engeltje met een aureooltje boven het hoofd, 

maar dat kan ik niet vinden, haha)  

Els 

Het eerste krantje komt volgend jaar uit op 

maandag 6 januari 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
mailto:jtc@zkvzaandam.nl
mailto:Elsbakker1955@ziggo.nl
mailto:pr@zkvzaandam.nl
mailto:clubblad@zkvzaandam.nl


 
 

4 
 

K A P E R I O L E N 

 

We maken ons op voor de afsluiting van dit decennium. Een bewogen jaar voor ZKV in de 

“aftermath” van het 100-jarig jubileum en een (bestuurlijk) nieuw begin. Ons vlaggenschip 

staat er sportief gezien goed voor. Op veld een gedeelde koppositie met Achilles uit Den 

Haag en in de zaal, na het gelijkspel afgelopen zaterdag uit bij Excelsior en de winst thuis 

tegen Fiducia en Spirit, aan kop met een punt meer dan streekgenoot BEP. Het tweede staat 

met 4 punten uit 4 wedstrijden in de middenmoot en ook het derde moet na 2 winstpartijen, 

een gelijk spel en een verlies voorlopig genoegen nemen met een plaats in de subtop. Wel 

erg leuk om deze oud-eerstelingen te zien spelen. 

ZKV heeft uitzonderlijke tijden achter de rug met jeugdploegen die op het hoogste landelijke 

niveau acteerden. Nu moeten we de “rode draad” weer oppakken. Beginnen bij de jongste 

jeugd (en daar hebben we een aantal talenten rondlopen) en langzaamaan opwerken naar 

een hoger sportief niveau. Ondertussen moeten we ons richten op het werven van talent en 

ervoor zorgen dat we een aantrekkelijke vereniging blijven voor jong en oud. Wetende dat 

wij omringd worden door grote verenigingen die trekken aan onze talenten. Maar wij 

moeten ook uitdragen dat wij een leuke korfbalvereniging zijn, op een mooie accommodatie, 

waar wedstrijd- en breedtesport goed met elkaar samen gaan. 

Goed nieuws is dat de vacatures (sport en financiën/facilitair) in het bestuur voor dit seizoen 

zijn ingevuld. Marco de Vries en Marije Kamphuis zullen deze functies in het bestuur op zich 

nemen. Daarmee is het “kleinere” bestuur zoals gehoopt voor het eind van dit kalenderjaar 

rond en kunnen we ons gaan richten op de belangrijke zaken die op dit moment binnen en 

buiten de vereniging spelen. Niet alles zal meteen goed gaan en ik vraag jullie begrip en 

medewerking daar waar het nodig is. De nieuwe bestuursleden en de daaronder gesorteerde 

commissies / projectgroepen zullen binnenkort de taken en verantwoordelijkheden met 

elkaar afstemmen. Gaandeweg het nieuwe jaar zullen we zien waar zo nodig de structuur 

moet worden aangepast. Tijdens de afgelopen ledenvergadering is afgesproken dat bij 

tijdige invulling van deze bestuursfuncties er geen (bijzondere) ledenvergadering hoeft te 

worden uitgeschreven. Dat zullen we dan ook niet doen. Ik ben erg blij dat Marco en Marije 

bereid zijn om samen met Ruud en mij het nieuwe elan in het kader van onze vereniging 

verder vorm te geven. Ik dank Chris Kaper en de werkgroep voor hun belangrijke bijdrage 

aan dit proces. ZKV staat voor belangrijke uitdagingen en een goed bestuur is noodzakelijk, 

met natuurlijk de steun van vele anderen. 

Ik wens iedereen Prettige Feestdagen en een goede start van het Nieuwe Jaar 2020. 

Lex Kaper. 
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UITSLAGEN 

Week 48 Week 49 
   

    

     
    

ZKV 1 -  Fiducia 1 32-20 

ZKV 2 - KCC 4 25-23 

KZ 3  - ZKV 3 22-16 

ZKV 4 - Furore 3 12-7 

ZKV A1 - Pernix A1 12-23 

DKV/Aur. A2 - ZKV A2 4-12 

ZKV B1 - KZ B2 3-12 

BEP B2 - ZKV B2 11-4 

ZKC D1 - Roda D1 4-6 

Madjoe D4                          - ZKV D2 6-11 

KZ E4 - ZKV E1 20-4 

Rohda F1 - ZKV F1 16-3 

        
 

ZKV 1 -  Spirit 1 23-20 

ZKV 2 - TOP (S) 4 16-27 

Tempo 3  - ZKV 3 17-25 

Trias 3 - ZKV 4 9-9 

ZKV A1 - Groen Geel  A2 18-20 

OKV  A2 - ZKV A2 10-14 

ZKV B1 - Groen Geel B2 13-11 

ZKV B2 - DSO B1 4-10 

AW.DTV C1 - ZKV C1 6-6 

Kl. Sluis D1                          - ZKV D2 4-3 

ZKV E1 - Furore E3 12-2 

ZKV F1 - Furore  5-16 

        
 

  
 

    
Week 50 

Excelsior 1 -  ZKV 1 22-22 

Excelsior 2 - ZKV 2 15-16 

ZKV 3  - Die Haghe 3 22-22 

ZKV 4 - Purmer 2 18-15 

KZ A2 - ZKV A1 26-10 

OKV B1 - ZKV B1 14-9 

Sp. Trigon D2 - DKV 2 9-5 

Gr. Geel E8 - ZKV E1 10-6 

DSO F1 - ZKV F1 
Niet 
gespeeld 

 

   
 

    

    
 

    

Bardiensten Struyck 

 

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 
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NIEUW LID: 

Kian de Haas   22-3-2010 

 

PROGRAMMA 
           

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 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

4-jan 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
ZKV (Za) C1 - Rapid C2 

 
15:15 

 
  

 
De Struyck 

 

           dag 
 

wedstrijd 
 

11-jan 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
ZKV (Za) 1 - BEP 1 

 
13:30 

   
De Struyck 

zat 
 

ZKV (Za) 2 - BEP 2 

 
11:50 

   
De Struyck 

zat 
 

Achilles (Hg) 3 - ZKV (Za) 3 

 
16:00 

 
14:30 

 
Sportcampus Zuiderpark 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

JUNIOREN 
        zat 

 
ZKV (Za) A1 - BEP A1 

 
10:30 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

Apollo A1 - ZKV (Za) A2 

 
15:55 

 
14:30 

 
Deimos, Heerhugowaard 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
AW/DTV B2 - ZKV (Za) B2 

 
11:45 

 
10:30 

 
Zeeburgereiland, A'dam 

zat 
 

SDO (H) C1 - ZKV (Za) C1 

 
13:15 

 
12:00 

 
De Vosse, Hillegom 

           PUPILLEN 
        zat 

 
Triaz D1 - ZKV (Za) D2 

 
12:25 

 
11:15 

 
De Pijp, A'dam 

zat 
 

Sp. Badhoeve. F1 - ZKV (Za) F1 

 
12:00 

 
10:45 

 
De Sporthoeve, Badh.dorp 
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Jaja het is zover we hebben eindelijk een instagram pagina!  

 

Instagram 
Volg ons op: zkvzaandam  

We zullen hier regelmatig leuke en belangrijke zaken posten. Als je nog geen instagram hebt maak dan snel een 

account aan, dan mis je niks! Heb je ideeën, foto's of wil je iets anders kwijt, laat me dat dan weten! 

Groet, 

Dyani Pfaltzgraff  

Namens de communicatie commissie            
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KLAVERJASSEN 

 

Dit jaar nog 2 keer klaverjassen op de agenda,  de eerste was op vrijdag 29 november en daarna ons traditionele 

kerstklaverjassen op 13 december.  

Op vrijdag 29 november waren er 15 spelers dus 1 tekort voor 4 tafels , dus snel de telefoon gepakt en gelukkig 

was de man van Chengla zo vriendelijk om naar de Kiep te komen zodat we konden beginnen.  

De spanning zat er goed in en het verschil tussen de nummer één en twee was maar 31 punten.  

De uitslag van de avond :    1e  Chengla Kesselaar        5253 punten  

                                                 2e  Jim Kitzen                      5222 punten 

                                                 3e  Wijbrand  Pfann           4976 punten  

De poedelprijs ging naar Saskia v d Gulik met 3848 punten  

En dan het kerstklaverjassen op 13 december helaas was niet iedereen aanwezig maar genoeg om met 3 tafels te 

beginnen.  

Er waren mooie prijzen die gedeeltelijk beschikbaar waren gesteld door sponsor Patricia's bloemboetiek en kreeg 

iedereen een leuke attentie mee naar huis.  

Ook de hapjes waren vanavond zeer lekker en gevarieerd en werden door onze vaste bardame Nanda met veel 

plezier uitgeserveerd, Anne_Mirl bedankt voor het verzorgen van de hapjes. 

Ruud Berkhof was deze avond oppermachtig en won met maar liefst 5783 punten met op grote afstand de 

nummer twee en drie, Martin Pfann en Marian Matthijssen.  

We hebben nu 5 avonden gehad en gaan natuurlijk in 2020 weer gezellig door, 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gezond 2020 toe. 

Dan nog de uitslag van vanavond   1e   Ruud Berkhof             5783  punten  

                                                              2e   Martin Pfann              4906  punten  

                                                              3e   Marian Matthijssen  4875  punten  

 

We vragen ook weer voor het nieuwe jaar of jullie nog mensen weten die het leuk vinden om onze groep te 

versterken, dus weet je iemand neem gerust een keer mee of lees je dit en denk je dat is iets voor mij kom dan 

op 17 januari naar de Kiep . 

 

Dus zoals vermeld de volgende avond is op vrijdag 17 januari,  de koffie en thee staat klaar vanaf 20.00. 

 

Groeten Marian en Johan.  
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ZKV – Fiducia 32-20 gespeeld op 30 november 2019 

Voor de wedstrijd van ZKV 1 werden per jeugdteam de beste verkopers van de Grote Club Actie in het zonnetje 
gezet. Bij de Kangoeroes was dat Mairo Forrer, bij de E1 was dat Björn Lamphen, bij de D1 Jamie-Lee Schoute, bij 
de D2 Defne Demir en bij de C1 was dat Daan Jamin. Mairo, Björn en Jamie-Lee (zie foto) waren aanwezig en 
kregen een leuk presentje uitgereikt. 

 

 

De wedstrijd tegen Fiducia, dat vorige week verrassend van Excelsior had gewonnen, was een wedstrijd tussen de 
veel scorende dames van Fiducia en de veel scorende heren van ZKV. De laatsten wisten dat ruimschoots in hun 
voordeel te beslissen vandaag.   

Joost opende de score van afstand, 1-0. Na de 1-1 van Fiducia is het direct Bjarne die uit een doorbraak 2-1 
maakt. Fiducia maakt 2-2, waarna Pjotr van afstand 3-2 maakt en Joost uit een vrije bal 4-2 maakt. Na de 4-3 van 
Fiducia maakt Sabine van afstand 5-3. Pjotr maakt van afstand 6-3 en even later herhaalt hij dat kunstje, 7-3. 
Nadine scoort van afstand 8-3, waarna Fiducia 8-4 maakt. Joost maakt van afstand 9-4 en even later is het weer 
Joost die van afstand 10-4 maakt. Bjarne benut een strafworp, 11-4, na een domme overtreding van een dame 
van Fiducia bij een vrije bal van ZKV. Fiducia maakt 11-5 en 11-6. Pjotr maakt van afstand 12-6. Na de 12-7 van 
Fiducia scoort Koen van afstand 13-7. We zitten nog steeds in de eerste helft en Fiducia maakt 13-8. Pjotr scoort 
uit een doorloopbal 14-8. Na de 14-9 van Fiducia maakt Bjarne uit een doorloopbal 15-9, Joost benut een zelf 
meegekregen strafworp, 16-9 en Fleur bepaalt de ruststand op 17-9 met een afstandsschot. 

Na rust scoort Bjarne uit een doorloopbal 18-9. Fiducia maakt dan 18-10. Pjotr scoort van afstand 19-10, waarna 
Joost van halve afstand 20-10 maakt. Bjarne maakt van afstand 21-10. Na de 21-11 van Fiducia scoort Joost van 
afstand 22-11, gevolgd door Fiducia 22-12. Sabine maakt dan van afstand 23-12, waarna Fiducia 23-13 en 23-14 
maakt. Fleur komt dan ongelukkig ten val en valt met een zware knieblessure uit, waarvan de diagnose nog niet 
bekend is. Voor haar komt Dominique in het veld. Joost maakt van halve afstand 24-14. Koen en Bjarne scoren 
allebei van afstand, 25-14 en 26-14. Fiducia scoort 26-15,waarna Pjotr met een doorloopbal actie 27-15 maakt. 
Na de 27-16 van Fiducia maakt Sabine van afstand 28-16 en Joost van onder de korf 29-16. Joost benut ook nog 
een zelf meegekregen strafworp, 30-16. Fiducia maakt 30-17 en 30-18. Joost benut weer een zelf meegekregen 
strafworp, 31-18, Fiducia 31-19. Nadine denkt de eindstand op 32-19 gebracht te hebben uit een schot van halve 
afstand, maar in de slotseconde bepaalt Fiducia de eindstand op 32-20.   

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 11, Pjotr 7, Bjarne 6, Sabine 3, Nadine en Koen 2 en Fleur 1. 
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ZKV – Spirit 23-20 gespeeld op 7 december 2019 

Vandaag de wedstrijd tegen Spirit. Het was vandaag niet te merken dat Spirit nog 0 punten heeft. Ze speelden 
vrijuit en hebben het ZKV vrij lang moeilijk gemaakt. In de laatste 10 minuten besliste ZKV de wedstrijd in hun 
voordeel. 

Pjotr  opende de score van afstand, 1-0. Na de 1-1 van Spirit heeft de 2e aanval moeite om de korf te vinden en is 
het Spirit dat 1-2 en 1-3 scoort. Joost forceert een strafworp en benut die zelf, 2-3. Dominique maakt van afstand 
gelijk, 3-3. De 2e aanval weer voor de korf. Kansen worden er wel gecreëerd, maar niet benut. Spirit maakt 3-4 en 
3-5. Dominique maakt uit een soort van verre omdraaibal 4-5. Spirit maakt dan 4-6. Dan wordt er een tijdje niet 
gescoord. Gelukkig scoort Bjarne dan van afstand 5-6 en even later maakt Bjarne uit een doorloopbal 6-6. ZKV 
lijkt nu hun draai te vinden en Joost maakt 7-6 van afstand en even later herhaalt Joost dat kunstje vanaf de 
achterlijn maakt hij 8-6. Na een time out komt Koen op de plaats van Daan. Spirit heeft echter moed geput uit de 
time-out, zij scoren kort achter elkaar 8-7, 8-8 en 8-9. Pjotr bepaalt de ruststand op 9-9 door van afstand te 
scoren.  

Spirit scoort na rust als eerste, 9-10. Koen wordt foutief afgestopt en Bjarne benut de strafworp, 10-10. Na de 10-
11 van Spirit krijgt Thalia een strafworp mee, bij een omdraaibal, welke door Joost benut wordt. Spirit maakt dan 
direct  weer 11-12. Koen maakt dan van afstand 12-12. Nu komt de 1e aanval even niet tot scoren en Spirit 
profiteert daarvan 12-13 en 12-14. Bjarne maakt direct daarna 13-14 door van afstand te scoren.  Even later 
herhaalt Bjarne dit kunstje en staat het 14-14. Toch is het weer Spirit dat op voorsprong komt, 14-15. Van afstand 
maakt Joost 15-15. Voor de eerste keer na rust is het ZKV dat op voorsprong komt door een afstandsschot van 
Koen, 16-15. Even later maakt Koen 17-15 van afstand. Spirit komt nog even terug tot 17-16, maar dan scoort 
Joost van afstand 18-16. Koen breidt de voorsprong verder uit door van afstand 19-16 te maken. Ook Bjarne 
scoort van afstand, 20-16. Na de 20-17 van Spirit is het Joost die van halve afstand 21-17 maakt na een doorbraak 
actie van Pjotr. Spirit komt nog even terug door 21-18 en 21-19 te maken. Joost benut een kans onder de korf, 
22-19. Dominique maakt van halve afstand 23-19, waarna Spirit de einduitslag op 23-20 bepaalt. 

 De doelpunten kwamen vandaag van Joost 8, Bjarne 6, Koen 4, Dominique 3 en Pjotr 2. 

Andere uitslagen deze week zijn RWA – Excelsior  18-23, Synergo – BEP 27-23, Fiducia – Victum 20-25. 

De stand wordt daardoor 

ZKV  3 6 

BEP  3 4 

Excelsior  3 4 

Synergo 3 4 

Victum  3 2 

RWA  3 2 

Fiducia  3 2 

Spirit 3 0 
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Excelsior - ZKV 22-22 gespeeld op 14 december 2019 

ZKV had slechte herinneringen aan de uitwedstrijd vorig seizoen tegen Excelsior in sporthal  De Buitenhof. Er 
werd toen met 28-20 een kansloze nederlaag geleden. Naast de langdurig geblesseerde Fleur was vandaag ook 
Koen niet beschikbaar. Hij was donderdag op de training tegen een harde elleboog aangelopen, wat een heftige 
bloeding tot gevolg had bij zijn wenkbrauw welke in het ziekenhuis gehecht moest worden. 
Het begin vandaag was voor Excelsior dat op 1-0 en 2-0 kwam. Joost antwoordde met een afstandsschot, 2-1. 
Excelsior, dat veel makkelijk scorende dames heeft, maakt 3-1 en 4-1. Bjarne maakt dan van halve afstand 4-2. 
Thalia maakt er van halve afstand 4-3 van en even later herhaalt ze dat kunstje en maakt er 4-4 van. Excelsior 
maakt dan 5-4 en 6-4. Pjotr scoort van afstand 6-5 en even later maakt Pjotr ook 6-6 door met een doorloopbal 
te scoren. Bjarne brengt ZKV voor het eerst en naar later bleek ook voor het laatst op voorsprong door uit een 
strafworp, die hij zelf meekreeg, te scoren, 6-7. Excelsior scoort 3x op rij waardoor de stand op 9-7 komt. Bjarne 
maakt dan van afstand 9-8, maar weer scoort Excelsior 3x op rij. De stand is nu 12-8. Daan maakt dan van halve 
afstand 12-9. Na de 13-9 van Excelsior scoort Joost van halve afstand 13-10 en maakt Pjotr van afstand 13-11. Dit 
werd ook de ruststand. 

Sabine maakt er 13-12 van door van halve afstand te scoren. Na de 14-12 van Excelsior maakt Dominique van 
halve afstand 14-13. Helaas komt ZKV niet gelijk maar loopt Excelsior uit naar 17-13. Na de 17-14 van Pjotr, een 
afstandsschot, maakt Excelsior 18-14. Sander komt er dan in voor Daan. Na de 19-14 van Excelsior maakt Sander 
van afstand 19-15. Mariska komt er dan in de aanval in voor Nadine. Excelsior maakt 20-15, waarna Pjotr foutief 
afgestopt wordt en Joost de strafworp benut, 20-16. Excelsior scoort 21-16, gevolgd door een afstandstreffer van 
Sander, 21-17. Helaas is het weer Excelsior dat scoort, 22-17. In de laatste 7 minuten breekt het “Zaans 
kwartiertje” aan. Door een domme overtreding van een Excelsior dame bij de zijlijn, met nog 2 seconden op de 
schotklok, krijgt ZKV een strafworp mee, die door Joost benut werd, 22-18. Sander maakt van afstand 22-19 en 
even later maakt hij er weer van afstand 22-20 van. Even later maakt Pjotr van afstand 22-21. Een paar minuten 
later scoort Pjotr 22-22 van afstand. Er is dan nog 2,5 minuut te spelen. Zou er nog een overwinning inzitten? Het 
had gekund, maar het bleef 22-22. Een overwinning was misschien ook wel iets teveel zijn geweest, een gelijkspel 
gaf de krachtsverschillen wel goed weer. 

De doelpunten kwamen vandaag van Pjotr 6, Joost en Sander 4, Bjarne 3, Thalia 2 en Dominique, Sabine en Daan 
ieder 1. 

ZIEKENBOEG 

Jara (A2) is nog steeds niet fit. Deze maandag gaat ze naar het ziekenhuis en dan hoopt ze meer te weten. 

Vervelend, Jara. We hopen dat het snel goed komt met je! 

Ivan (B1) is onlangs geopereerd aan zijn enkel. Dat betekent dat hij nog wel een tijdje te revalideren heeft, maar 

daarna ben je er vast en zeker weer bij, Ivan. Sterkte! 

Luka (B2) is vorige week door haar enkel gegaan. De banden zijn verrekt en er zit een stukje bot los. Binnenkort 

hoort Luka in het ziekenhuis wat er verder moet gebeuren. Balen meid, we wensen je een goed herstel! 

Björn (E1) heeft een bal op zijn vinger gekregen. Ai, pijnlijk. Hij heeft er nu een spalkje om en a.s. donderdag 
hoort hij in het ziekenhuis hoe het verder gaat. Doe voorlopig maar heel voorzichtig, Bjorn, dan herstel je het 
beste!  
Elly Stadt kreeg vorige maand een nieuwe knie. Dat viel eerst bepaald niet mee, maar inmiddels gaat het steeds 

een beetje beter. Hopelijk gaat het verdere herstel ook goed, Elly en kan je over een poosje knie nummer twee 

tegemoet zien! 

Frieda Duursma miste een paar weken geleden een tree op de trap…. en kwam lelijk ten val. Gelukkig had ze 

niets gebroken, maar alles was bont en blauw en erg pijnlijk. Knap maar weer goed op Frieda en blijf alsjeblieft 

heel verder! 
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                                 Volleybal en nieuwjaarsborrel 

 
  

 

 

Wanneer: 5 januari 

Tijd: 14.00-16.00 uur 

(De eerste wedstrijd start om 14.00 uur) 

Wie: Senioren + A-junioren 

Na afloop is er een Nieuwjaarsborrel voor alle leden. 

(Van 16.00-20.00 uur) 

 Ik ga ervan uit dat de volgende mensen mee doen:  

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 

Joost Bjarne Koen Pjotr Daan H. 

Hidde Roy Monne Wouter Fleur 

Tamera Dyani Kevin Dennis Raymond W. 

Mariska Maartje Eden Kirsten Hannie 

Jessica Jiri Liam Onno Steven 

Jayden Roos Stephanie Puck Alina 

Jara Thomas Francis Valerie Jaïr 

Tom Lieke  Merel Daan ten W. 

Team 6 Team 7 Team 8 Team 9  

Sander Sverre Michael Bram vd W  

Sabine Thalia Dominique Nadine  

Jesse Rick Thijs Rianne  

Miranda Esmee Annemiek G. Niels  

Giovanny Maarten Bas Daphne  

Deveny Georgina Fedor Menno  

Sanne W. Reza Jens Daan N.  

Jenske Levi Duke   

Sta je er niet tussen en wil je wel graag mee doen, of kan je helaas niet en sta je wel op de lijst. Stuur 

dan even een berichtje naar 

 Sanne Mensink: 0623991413  
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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 6 Januari. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

Roby Elders   17 december 

Esther Koopman  20 december 

Puck Gruijs   22 december 

Frances de Groot  26 december 

Jessica de Vries  6 januari 
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Beste ZKV-ers, 

Ik kreeg de vraag weer een stukje voor het kantje te schrijven. Ik dacht dat de inkt van mijn vorige 

stukje nog nat was, maar goed wat is er binnen de jeugd gebeurd de afgelopen weken. Ik had vorige 

week een dagje ZKV, waarbij ik veel wedstrijden heb gezien en ouders heb kunnen spreken. Hierbij 

een verslag van een dagje ZKV. 

Ik ging met mijn zoon Sven mee met de C1 naar de wedstrijd tegen AW/DTV uit Amsterdam. Ze 

mochten spelen in een nieuwe hal in Zeeburg. Wat hier erg bijzonder aan was is dat de zaal op de 

eerste verdieping lag. Het team van Bram en Thalia had veel moeite om hun kansen af te maken, 

daarentegen werden bij de tegenstanders de kansen makkelijker afgemaakt, terwijl wij sterker waren 

als team.  Het werd een spannende wedstrijd, die eindigde in 6-6.  

Daarna door naar de Struyck waar ik de A1 heb zien spelen.  De A1  mocht aantreden tegen Groen 

Geel. Na een paar minuten stond ZKV al op een aardige achterstand. Maar door heel hard werken en 

veel doelpunten lukte het bijna om het gat te dichten. Toch was Groen Geel de winnaar van de 

wedstrijd met 18-20. Wel werd door de A1  het 100ste thuis doelpunt gemaakt, laat de taart maar 

komen!!  

Toen de B2, het dames team, er werd goed rond gespeeld, maar de meiden hadden moeite met het 

afronden van de kansen. DSO was net iets sterker helaas en het werd 6-10. Balen voor Luka, zij 

raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd, we hopen dat ze er weer snel bij is. 

Daarna de B1, het team onder leiding van Bram en Tom, zij moesten het opnemen tegen Groen Geel. 
Dit was ook een hele spannende pot ze waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk trokken wij toch aan 
het langste eind en werd de zeer spannende pot gewonnen door ZKV met  13-11. Leuk om te zien 
hoe iedereen in het veld echt tot de laatste minuut heeft ”gevochten” om deze overwinning binnen 
te halen. 

Eerder die dag had onze F1 verloren van Furore terwijl de E1 met een ruimte overwinning de 

wedstrijd met Furore had gewonnen. 

In de Struyck kwam ik een enthousiaste Liam tegen, de A2 had de uit wedstrijd gewonnen met 10-14. 

Leuk om te horen dat de A2 in de zaal wedstrijden aan het winnen is.  

Hield ik de D2 nog over deze hadden hun wedstijd jammer genoeg verloren met 4-3  

Ondanks dat niet alle wedstrijden werden gewonnen, was er bij de wedstrijden die ik gezien wel een 

leuke sfeer.     

Na de jeugdwedstrijden heb ik nog naar het tweede en eerste gekeken en de avond afgesloten aan 

de bar in de Struyck.  Het  was een geslaagd dagje ZKV. Met een trots gevoel keerde ik in de loop van 

de avond naar huis. 

Groeten, 

Bart Nieuwenhuizen 
Jeugd coördinator ZKV  
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JOEP’s oudjaarsgourmet 
 

 

Ook dit jaar is het weer zover! Geen kerst maar een oudjaarsgourmet dit keer. 

We hopen jullie allemaal te zien om gezellig samen lekker te eten! 

 

Wanneer? Zondag 29 December 

Tijd? 18.30 tot 21.00 

Voor Wie? D t/m A en 1
e
 jaars senioren  

Kosten? 6 euro 

Waar? In de Kiep 

Inschrijven op de inschrijflijst in de Struijck!  
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Feitje van de maand! 
Wist je dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 
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De Krielkiep’s moppentrommel 

Bus 

Er zit een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur: 'Hé!! Kom 

er eens af!' 

 

Bij de tijd 

Oma vraagt: Angela, kun jij al klokkijken? Angela: ‘Ja oma, maar ik weet 

dan alleen niet hoe laat het is!’ 

 

Stoplicht 

Er staat een oen voor het stoplicht. Het licht staat op rood. De oen 

zegt; ‘Ah, wat een mooie kleur!’ Het licht springt op oranje. Weer is de 

oen onder de indruk van de kleur. Als het licht daarna groen wordt, 

kijkt hij met open mond toe. Dan springt het licht weer op rood. ‘Hé, die 

heb ik al gezien’, zegt hij. En hij rijdt weg. 
 

Talen 

Een man komt bij een restaurant en ziet een bordje staan met de tekst: 

'In dit restaurant wordt Nederlands, Engels, Deens, Frans, Italiaans, 

Turks en Duits gesproken.’ De man loopt naar binnen en vraagt aan de 

ober: ‘Dat zijn veel talen! Wie spreekt die allemaal?' Antwoordt de 

ober: ‘De gasten, meneer!’ 
 

Oenig 

Een oen loopt over een brug. Het is net 12 uur 's middags. Hij eet zijn 

brood maar half op en dan gooit hij de rest naar beneden. Een man die 

net voorbij loopt, krijgt het brood op zijn hoofd. Hij vraagt: 'Was dat 

met opzet?' Zegt de oen: 'Nee, met jam!' 

https://www.kidsweek.nl/bus
https://www.kidsweek.nl/bij-de-tijd
https://www.kidsweek.nl/stoplicht
https://www.kidsweek.nl/talen
https://www.kidsweek.nl/oenig
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




