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Colofon Jaargang 89 nr 4  

Secretariaat:  
Ruud Berkhof  
Spaarndamstr. 6  
1507 KB Zaandam  
0628939143  
Email: secretaris@zkvzaandam.nl  
 
Penningmeester:  
Saskia van der Gulik  
0646189360  
NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV 
penningmeester@zkvzaandam.nl  
 
Voorzitter: Lex Kaper  
0623286729  
 
Contactpersoon jeugd: 
Bart Nieuwenhuizen 
0640323764 
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  
27 januari  2020 

VOORWOORD 

Het moment dat bij ons in de tuin enorme 

bossen sneeuwklokjes tevoorschijn komen 

is voor mij heel belangrijk: al is het nog 

maar januari, het voorjaar komt er aan! 

Nieuwe tijden, nieuwe kansen, we gaan 

weer mooie momenten tegemoet.  Dat 

lekkere, positieve gevoel krijg ik ook als ik 

de stukjes lees die de nieuw-

samengestelde commissies voor dit 

krantje inleverden. Ze stellen zich voor en 

leggen uit wat de plannen en ideeën zijn 

voor de komende tijd. Ik zie dat er een 

mooie mix is van mensen: degenen die het 

klappen van de zweep al kennen en 

degenen die er met een frisse kijk op de 

zaken instappen. Zo met z’n allen gaat het 

vast en zeker weer lukken allemaal. En 

ach, jongens, natuurlijk gaan er ook wel 

weer wat dingen fout, maar waar gehakt 

wordt… Een leuke club met veel 

vrijwilligers kan wel wat hebben. Mèt het 

naderen van het voorjaar komt ons 

complex buiten weer in zicht. Zouden we 

dit jaar voor het laatst op ons vertrouwde 

plekkie zitten in onze vertrouwde Kiep? 

Hebben we echt op korte termijn een 

verhuizing voor de boeg, met al het 

bijkomende werk van dien? Dan wordt er 

een extra grote claim gelegd op alle ZKV-

ers om het goed te laten verlopen. En 

zoals het er nu voorstaat denk ik: we 

kunnen het! 

                                        Els 

Het volgende krantje komt  uit op 

maandag 17 februari 

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

 

Aan het eind van dit seizoen neemt Roy Gruijs afscheid als trainer/coach van ZKV 1. Roy had 

al eerder de selectie drie seizoenen onder zijn hoede, maar geeft aan dat hij zich volgend 

seizoen op iets anders wil richten. ZKV had graag nog een jaar verder gegaan met Roy, maar 

respecteert zijn beslissing. In het jubileumjaar lukte het helaas net niet om kampioen te 

worden, maar zowel op het veld als in de zaal staat het eerste dit seizoen bovenaan. In het 

nieuwe jaar won ZKV overtuigend thuis tegen BEP, zeker wat de uitslag betreft (23 – 15). 

Tegen de op papier mindere tegenstander RWA liet het eerste uit een punt liggen, waardoor 

de concurrentie weer iets kon inlopen. Afgelopen weekend won ZKV thuis van Synergo en 

staat met 12 punten uit 7 wedstrijden een punt voor op Excelsior en 4 punten op BEP dat de 

winst aan Excelsior moest laten. De climax in de competitie staat gepland voor maart 

wanneer het eerste thuis tegen Excelsior en uit tegen BEP uitkomt. 

Ondertussen sprokkelt het tweede onder leiding van Monne Jonker ook de puntjes bij 

elkaar. Afgelopen weekend werd gewonnen van de nummer twee; het derde staat nu op de 

derde plek van de Reserve Eerste Klasse. 

Het nieuwe bestuur heeft de eerste vergadering in het nieuwe jaar achter de rug. De 

bestuursleden houden voeling met de uitvoerende commissies die onder hen resulteren. Als 

het goed is, heeft menigeen inmiddels gemerkt dat zij door andere mensen worden 

benaderd voor een klus dan voorheen. Een leuk nieuw initiatief is het uitdelen van 

handtekeningen boekjes aan de jeugdleden die na de wedstrijd zich rond de spelers van de 

selectie voegen om een handtekening te vragen. Kortom, frisse ideeën en nieuwe mensen 

die zich inzetten voor ZKV. 

Het bestuur heeft inmiddels een bestuurder aansprakelijkheid verzekering afgesloten; dat 

stond al lang op de planning, maar is nu dus gerealiseerd. Wettelijk gezien zijn de 

bestuursleden namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor het besturen van de vereniging. Dus als 

er bijvoorbeeld geld verdwijnt of er sprake is van nalatigheid van het bestuur, zijn we daar 

nu voor verzekerd. Ook hebben we de inboedelverzekering van De Kiep opnieuw afgesloten. 

Op 3 februari aanstaande is er weer een overleg met de gemeente over de renovatie van 

sportpark Hoornseveld. We houden u op de hoogte. 

Lex Kaper. 
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UITSLAGEN 

Week 2 
    

Week 3 
   

         ZKV 1 - BEP 1 23-15 
 

RWA 1 - ZKV 1 21-21 

ZKV 2 - BEP 2 22-22 
 

RWA 2 - ZKV 2 22-24 

Phoenix 3 - ZKV 3 18-14 
 

ZKV 3 - AW/DTV 3 20-20 

ZKV A1 - BEP A1 16-22 
 

ZKV 4 - OKV 3 15-26 

Apollo A1 - ZKV A2 14-12 
 

KVA A1 - ZKV A1 18-11 

AW/DTV B2 - ZKV B2 8-7 
 

Helios A2 - ZKV A2 9-7 

SDO C1 - ZKV C1 4-14 
 

Haarlem B2 - ZKV B1 6-6 

Triaz D1 - ZKV D2 27-2 
 

ZKV B2 - ADOS B1 5-6 

Badhoeve F1 - ZKV F1 11-6 
 

DKV C1 - ZKV C1 4-4 

     
Haarlem D1 - ZKV D1 18-2 

     
ZKV D2 - Sp. Trigon D2 1-14 

     
ZKV E1 - Apollo E2 16-5 

     
ZKV F1 - ZKC'3 F1 5-9 

         

Week 4 
        

         ZKV 1 - Synergo 1 23-20 
     ZKV 2 - TOP (A) 2 25-23 
     Avanti 3 

 
ZKV 3 15-14 

     BEP 4 - ZKV 4 26-10 
     ZKV A1 - ZKC'31 A1 13-22 
     Gr. Geel A3 - ZKV A2 12-11 
     ZKV B1 - Apollo B1 17-10 
     Furore B1 - ZKV B2 12-12 
     ZKV C1 - Swift C2 8-6 
     ZKV D1 - Blauw Wit D1 2-13 
     ZKV D2 - Helios D1 11-10 
     Furore E2 - ZKV E1 7-8 
     Roda F2 - ZKV F1 niet gesp. 

    
 

 
   

    

    
 

    

    
 

    

Bardiensten Struyck 

 

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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PROGRAMMA 
          

dag 
 

wedstrijd 
 

1/2 feb 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
ZKV 1 - Victum 1 

 
19:30 

   
De Struyck 

zat 
 

ZKV 2 - AW/DTV 2 

 
17:50 

   
De Struyck 

zon 
 

Phoenix 2 - ZKV 3 

 
13:15 

 
11:45 

 
De Veur, Zoetermeer 

zon 
 

ZKV 4 - Blauw-Wit (A) 5 

 
14:30 

 
  

 
De Struyck 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

JUNIOREN 
        zat 

 
ZKV A1 - Fiks A1 

 
16:30 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV A2 - DTS (E) A1 

 
14:20 

 
  

 
De Struyck 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
ZKV B1 - KVA B1 

 
15:30 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV C1 - SDO (H) C1 

 
13:15 

 
  

 
De Struyck 

           PUPILLEN 
        zat 

 
Rohda D1 - ZKV D1 

 
12:00 

 
11:00 

 
Ookmeer, A'dam 

zat 
 

Helios D1 - ZKV D2 

 
10:00 

 
08:45 

 
De Enterij, Limmen 

zat 
 

ZKV F1 - DSO (A) F1 
 

12:15 
 

  
 

De Struyck 

 

dag 
 

wedstrijd 
 

8/9 feb 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
Fiducia 1 - ZKV 1 

 
17:40 

 
i.o 

 
Europahal, Vleuten 

zat 
 

KCC 4 - ZKV 2 

 
16:00 

 
i.o 

 
Schenkel, Capelle a/d Ijssel 

zat 
 

ZKV 3 - KZ/Thermo4U 3 

 
14:30 

 
  

 
De Struyck 

zon 
 

Furore 3 - ZKV 4 

 
11:45 

 
10:45 

 
Het Trias, Krommenie 

  
 

      

 
  

 
  

 
  

 
JUNIOREN 

        zat 
 

Pernix A1 - ZKV A1 
 

20:30 

 
i.o. 

 
De Zijl, Leiden 

zat 
 

ZKV A2 - DKV/Aurora A2 

 
15:15 

 
  

 
De Struyck 

           ASPIRANTEN 
        zat 

 
KZ/Thermo4U B2 - ZKV B1 

 
14:25 

 
i.o. 

 
Topsportcentrum de Koog 

zat 
 

ZKV B2 - BEP B2 

 
16:30 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

Rapid C2 - ZKV C1 

 
13:40 

 
12:30 

 
Zeewijk, IJmuiden 
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PUPILLEN 
        zat 

 
ZKV D1 - Swift (A) D1 

 
14:15 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV D2 - Madjoe D4 

 
13:15 

 
  

 
De Struyck 

zat 
 

ZKV E1 - KZ/Thermo4U E4 
 

12:15 
   

De Struyck 

zat 
 

ZKV F1 - Rohda F1 
 

13:15 
   

De Struyck 
 

 

           dag 
 

wedstrijd 
 

15-feb 
 

aanvang 
 

vertrek 
 

sporthal 

           SENIOREN 
        zat 

 
Spirit 1 - ZKV 1 

 
19:40 

 
i.o. 

 
De Voorde, Voorthuizen 

zat 
 

TOP (S)4 - ZKV 2 

 
21:00 

 
i.o. 

 
De Korf , Sassenheim 

           PUPILLEN 
        zat 

 
Rapid D1 - ZKV D1 

 
12:05 

 
10:50 

 
Kennemer Sportcentrum 

 

          

 

 

           

VOORSTELRONDJE COMMISSIES 
 
Even voorstellen: 

 

Vrijwilligerscommissie: 

In dit stukje maak je kennis met de vrijwilligerscommissie. 

Ik ben Sabine de Vries, speel nu een paar jaar in de selectie en ben al van jongs af aan te vinden op  

de korfbalvelden van ZKV. Naast mijn hobby korfbal, sta ik met veel plezier en enthousiasme voor de klas.  

Op dit moment zit ik nog alleen in de commissie maar mocht je nog iets willen doen voor de club,  

zou ik nog wel wat hulp kunnen gebruiken. 

Ik regel onder andere de zaaldiensten, bardiensten en zorg ervoor dat we als club vrijwilligers werven  

en behouden. 

De vrijwilligerscommissie is een belangrijke tak voor onze club, want zonder vrijwilligers zouden wij  

niet bestaan! 

Mocht je nog vragen hebben of graag willen helpen, ben ik te bereiken via sabinenicole@msn.com. 
          

mailto:sabinenicole@msn.com.
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De Communicatie Commissie: 

De Communicatie Commissie is een nieuwe commissie die als doel om zowel de interne als de externe 

communicatie van ZKV te onderhouden/ deel van uit te maken. 

We willen gaan vernieuwen, er staat alweer een hele nieuwe generatie klaar die gebruik maakt van  

social media (mn instagram). De manier van communiceren verandert en wij willen daarin meegaan,  

zodat ZKV niet alleen gezellig, familiair is, maar ook een beetje hip is.  

Taken die hiertoe behoren zijn:  

- Beheren social media 

- Promoten ZKV 

- Persberichten 

- Beheren website 

- Helpen bij beleid schrijven en uitdragen 

- Connectie maken met de andere commissies en samenwerken waar nodig 

- Helpen bij maken van nieuwsberichten 

Wie zijn wij dan? 

- Dyani Pfaltzgraff, zij zorgt voor beheer op instagram en indien nodig op FB. Zorg dat je ook op 

instagram bent want daar gebeurt het! Iedereen deelt de mooie doelpunten die gemaakt  

worden in zijn of haar verhaal en op ZKV instagram. Dat zorgt voor een mooie verbinding, dus  

neem eens een kijkje en volg ZKVZaandam. Daarnaast speelt Dyani in de selectie (2e) en coacht  

en traint ze de B2 samen met Tamera. 

- Liam de Haas technisch wonder, zorgt voor alle beheer website, FB etc. Liam speelt ook bij ZKV  

in het 4e en coacht de A2 

- Sander Abbring, vader van jongens die bij ZKV  korfballen, heeft zelf ook altijd gekorfbald.  

Sander gaat zich bezig houden met communicatie richting ouders (vooral ook nieuwe ouders). 

Daarnaast ook betrokken bij alle berichtgeving en maken van de connecties richting andere 

commissies.   

- Ruud Berkhof, secretaris, ook beheerder en aanspreekpunt voor het krantje. 

- Sonja Pfaltzgraff, voorzitter van de commissie. Altijd gekorfbald, nu groot fan van de selectie en  

ik hoop dat we meer mensen kunnen laten genieten van deze wedstrijden.    

Mocht je ergens over mee willen denken/praten of heb je iets te melden? Zoek ons dan op we zijn er  

heel vaak! Mocht dat niet lukken dan kun je ons mailen op:  

communicatie@zkvzaandam.nl 

 
De Jeugd Technische Commissie: 

De JTC heeft als doel om samen met de trainers een zo goed mogelijk korfbal klimaat te creëren.   

Waarin ontwikkeling, samenspel en korfbal plezier voorop staat. Hierin heeft de trainerscoördinator een 

belangrijke rol. Hij of zij begeleidt de trainers en is het eerste aanspreekpunt als er zaken spelen die           

mailto:communicatie@zkvzaandam.nl
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niet enkel met de trainer(s) opgelost kunnen worden. 

  
Rick Wals A en C 
Bram van de Water B en D 
Laura Walter Kangoeroes, F en E 

 

Verder wordt het wedstrijdsecretariaat gedaan door Karin Engel en is Bart Nieuwenhuizen de  

overkoepelende coördinator. 

De belangrijkste taken van de JTC zijn: 

- Aanstellen en begeleiden van trainers 

- Verantwoordelijk voor de kwaliteit van trainingen en coaching bij wedstrijden 

- Verantwoordelijk voor de opstellingen(selecties) per team 

- Aanspreekpunt voor ouders en leden bij vragen, die de trainers niet kunnen beantwoorden 

- Contacten met de bond ten aanzien van wedstrijden en teamindelingen 

- Trainingsindeling opstellen samen met de TC  (tijden en plaats) 

- Oefenwedstrijden, toernooien en zaalhuur regelen. 

- Acteren bij problemen betreffende invallers/reserves (trainers regelen dit in basis onderling)  

- Sfeer bewaken binnen alle jeugdteams, gevraagd en ongevraagd meedenken om zaken nog  

beter te laten verlopen 

- Voordragen spelers voor de RTC 

Als er issues/zaken spelen, maak dit dan (tijdig) bespreekbaar, zodat we met elkaar naar een juiste 

oplossing kunnen zoeken.  

Contact: 
Spreek een van ons aan tijdens wedstrijden of stuur ons een mail op jtc@zkvzaandam.nl 
We komen graag met je in contact. 
 

           
 

De Technische Commissie 

Beste ZKVérs, vanaf nu mogen wij ons de TC noemen. De TC staat voor technische commissie, samen  

met alle seniorenspelers gaan wij ervoor om alles voor de senioren zo goed mogelijk te regelen.  

Een greep uit de taken van de TC: 

 Opstellen van een meerjarenplan TC, monitoren van de voortgang en actualiseren van dit plan. 

 Samenstellen van de teams, eventueel i.o.m. trainers/coaches. 

 Communicatie met KNKV over bovengenoemde teams. 

 Het aanstellen van coaches, begeleiders, trainers. 

 Begeleiden van trainers, teambegeleiders, medische staf en/of als klankbord fungeren. 

 Zorg dragen voor goede communicatie naar andere commissies, spelers/trainers en bestuur.           

mailto:jtc@zkvzaandam.nl
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Mocht er iets zijn waarvan je denkt dat het voor ons belangrijk is, dan horen wij dat graag. Je kunt ons  

daarvoor bereiken via: TC@zkvzaandam.nl of door één van ons aan te spreken bij de club.  

Omdat we qua samenstelling iets zijn veranderd, stellen we ons graag even voor: 

 

Karin Pfaltzgraff: Ik ben al jaren actief in het jeugdbestuur. Ik regel van alles met de bond en  

in sportlink voor de hele vereniging. Ik ben verzorgster bij de selectie en ben aanspreekpunt voor de  

spelers van het 1ste en 2de. 

Sanne Mensink: Na meerder jaren actief te zijn geweest als spelend lid zit ik sinds een aantal jaren  

in de TC. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de senioren leden met plezier in het veld staan en  

zich gehoord voelen binnen ZKV. Vanaf heden ben ik het aanspreekpunt voor de spelers van het 4de. 

Sander van der Straten: inmiddels speel ik alweer een aantal jaren in de selectie bij ZKV.  

Daarnaast ben ik ongeveer 1,5 jaar geleden met Chris Kaper bezig een aantal organisatieveranderingen  

bij ZKV te begeleiden. Los van dit meer tijdelijke traject is het leuk om structureel in een commissie bij  

te dragen aan de club, vandaar mijn rol in de TC met Margje, Sanne en Karin. Vanaf heden als  

aanspreekpunt voor het derde. 

Margje Kamphuis: Na 20 jaar actief bij ZKV op het korfbalveld te zijn geweest, nu actief in de TC.  

Ik ben de voorzitter van de TC en zal daarom goed contact hebben met het bestuur. Daarnaast ben ik  

ook aanspreekpunt voor de spelers van het 1ste en 2de.  

 

KLAVERJASSEN 

Het nieuwe jaar is ook voor de klaverjassers weer begonnen,  met 4 tafels met dank aan Anne Kesselaar die 

bereid was om de 16 vol te maken , gingen we de strijd aan. 

Het was de zelfde Anne die er met de poedelprijs vandoor ging,  dit kwam waarschijnlijk omdat hij zich niet  

goed heeft kunnen voorbereiden omdat hij op het laatste moment gebeld werd om te komen kaarten.  

De top 3 zat dicht bij elkaar , maar uiteindelijk ging Anne-Mirl er met de 1e prijs vandoor op de voet gevolgd  

door Ruud en Chengla.  

Het was weer een gezellig avond die eigenlijk meer spelers, dan de 16 die we nu hebben, verdient. 

Dus als je iemand weet die het leuk vind om te klaverjassen neem hem of haar gerust mee.  

De uitslag van vanavond      1e  Anne-Mirl Biesot         5340 punten  

                                                  2e  Ruud Berkhof              5255 Punten  

                                                  3e  Chengla Kesselaar      5221 punten  

mailto:TC@zkvzaandam.nl


 
 

11 
 

De poedelprijs ging naar  Anne Kesselaar  met 3527 punten  

De volgende avond is op vrijdag 7 februari,  de koffie en thee staat klaar vanaf 20.00. 

Groeten Marian en Johan. 

STANDEN 

KNKV 1e klasse C (zaal) 

1 ZKV 1 7 5 2 0 12 172 139 33 
 

2 Excelsior 1 7 5 1 1 11 160 145 15 
 

3 BEP 1 7 4 0 3 8 172 164 8 
 

4 RWA 1 7 2 2 3 6 157 154 3 
 

4 Victum 1 7 3 0 4 6 167 171 -4 
 

4 Synergo 1 7 3 0 4 6 153 161 -8 
 

7 Spirit 1 7 2 1 4 5 146 156 -10 
 

8 Fiducia 1 7 1 0 6 2 145 182 -37 
 

           Reserve Overgangsklasse C (zaal) 

1 TOP / SolarCompleet 4 7 5 1 1 11 180 135 45 
 

2 TOP 2 7 5 0 2 10 157 141 16 
 

3 ZKV 2 7 4 1 2 9 146 160 -14 
 

4 AW.DTV 2 7 3 2 2 8 160 145 15 
 

4 BEP 2 7 3 2 2 8 171 161 10 
 

6 KCC 4 7 3 0 4 6 156 160 -4 
 

7 Excelsior 2 7 1 0 6 2 124 150 -26 
 

7 RWA 2 7 1 0 6 2 139 181 -42 
 

           KNKV Reserve 1e klasse E (zaal) 

1 Avanti / Post Makelaardij 3 7 7 0 0 14 138 106 32 
 

2 KZ / Thermo4U 3 7 5 0 2 10 155 118 37 
 

3 Die Haghe 3 7 3 1 3 7 147 147 0 
 

4 ZKV 3 7 2 2 3 6 137 133 4 
 

4 Tempo 3 7 3 0 4 6 123 138 -15 
 

6 AW.DTV 3 7 3 1 3 5 130 124 6 *P
 

7 Achilles 3 7 2 1 4 4 138 154 -16 *P
 

8 Phoenix 2 7 0 1 6 1 123 171 -48 
 

 
*P = punten in mindering gebracht 

           KNKV Reserve 4e klasse K (zaal) 

1 BEP 4 6 6 0 0 12 146 90 56 
 

2 Blauw-Wit 5 6 5 0 1 10 111 86 25 
 

3 OKV 3 6 2 2 2 5 95 104 -9 *P
 

3 ZKV 4 6 2 1 3 5 74 105 -31 
 

3 Furore 3 6 2 1 3 5 71 79 -8 
 

6 Triaz 3 6 1 1 4 3 76 97 -21 
 

7 Purmer 2 6 0 1 5 1 85 97 -12 
 

 
*P = punten in mindering gebracht 
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A-junioren 1e klasse E (zaal) 

1 BEP A1 7 7 0 0 14 184 120 64 
 

2 KZ / Thermo4U A2 7 5 1 1 11 151 90 61 
 

2 ZKC '31 A1 7 5 1 1 11 169 104 65 
 

4 Pernix A1 7 4 0 3 8 134 114 20 
 

5 
Groen Geel / IJskoud de 

Beste A2 
7 3 0 4 6 116 143 -27 

 

6 Fiks A1 7 2 0 5 4 90 154 -64 
 

7 KVA A1 7 1 0 6 2 86 150 -64 
 

8 ZKV A1 7 0 0 7 0 91 146 -55 
 

           Breedtekorfbal Junioren poule 031 (zaal) 

1 DTS A1 6 6 0 0 12 83 40 43 
 

2 
Groen Geel / IJskoud de 

Beste A3 
5 4 0 1 8 50 54 -4 

 

3 Helios A2 6 4 0 2 8 51 47 4 
 

4 Apollo A1 5 2 0 3 4 36 40 -4 
 

5 ZKV A2 6 2 0 4 4 61 55 6 
 

5 OKV A2 6 2 0 4 4 52 66 -14 
 

7 DKV / Aurora A2 6 0 0 6 0 46 77 -31 
 

           B-aspiranten 2e klasse D (zaal) 

1 KZ / Thermo4U B2 6 6 0 0 12 83 40 43 
 

2 OKV B1 6 5 0 1 10 85 46 39 
 

3 
Groen Geel / IJskoud de 

Beste B2 
6 3 0 3 6 87 53 34 

 

4 ZKV B1 6 2 1 3 5 53 60 -7 
 

5 KVA B1 6 2 0 4 4 53 67 -14 
 

5 Haarlem B2 6 1 2 3 4 33 81 -48 
 

7 Apollo B1 6 0 1 5 1 41 88 -47 
 

           Breedtekorfbal B-aspiranten poule 031 (zaal) 

1 BEP B2 6 5 1 0 11 54 25 29 
 

2 DSO B1 5 4 1 0 9 37 24 13 
 

3 AW.DTV B2 6 4 1 1 9 49 40 9 
 

4 Furore B1 6 1 3 2 5 38 47 -9 
 

5 Ados B1 5 1 1 3 3 23 33 -10 
 

6 KZ / Thermo4U B3 5 1 0 4 2 35 40 -5 
 

7 ZKV B2 7 0 1 6 1 47 74 -27 
 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 038 (zaal) 

1 ZKV C1 6 3 3 0 9 52 23 29 
 

1 Furore C2 6 4 1 1 9 37 32 5 
 

3 SDO C1 6 4 0 2 8 54 41 13 
 

3 Swift C2 6 4 0 2 8 43 33 10 
 

5 AW.DTV C1 6 2 1 3 5 44 42 2 
 

6 Rapid C2 6 1 0 5 2 25 64 -39 
 

7 DKV C1 6 0 1 5 1 25 45 -20 
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Breedtekorfbal D-pupillen poule 037 (zaal) 

1 Haarlem D1 6 5 0 1 10 85 28 57 
 

1 Blauw-Wit D1 6 5 0 1 10 70 36 34 
 

3 Swift D1 7 5 0 2 10 71 62 9 
 

4 Roda D1 7 3 1 3 7 53 52 1 
 

5 Rapid D1 5 1 0 4 2 22 55 -33 
 

6 Rohda D1 5 0 1 4 1 24 62 -38 
 

7 ZKV D1 4 0 0 4 0 15 45 -30 
 

           Breedtekorfbal D4-pupillen poule 08 (zaal) 

1 Triaz D1 6 6 0 0 12 133 27 106 
 

2 WWSV D2 6 5 0 1 10 121 44 77 
 

3 Sporting Trigon D2 5 4 0 1 8 75 26 49 
 

4 Kleine Sluis D1 6 2 1 3 5 47 72 -25 
 

5 ZKV D2 7 2 0 5 4 39 91 -52 
 

6 Helios D1 6 1 1 4 3 43 109 -66 
 

7 Madjoe D4 6 0 0 6 0 16 105 -89 
 

           E-pupillen poule 063 (zaal) 

1 KZ / Thermo4U E4 6 5 1 0 11 84 31 53 
 

2 ZKV E1 7 5 0 2 10 61 54 7 
 

3 
Groen Geel / IJskoud de 

Beste E8 
6 4 1 1 9 65 29 36 

 

4 Furore E2 6 4 0 2 8 59 39 20 
 

5 Apollo E2 6 2 0 4 4 45 53 -8 
 

6 KZ / Thermo4U E6 7 1 0 6 2 27 62 -35 
 

7 Furore E3 6 0 0 6 0 7 80 -73 
 

           F-pupillen poule 030 (zaal) 

1 Furore F1 7 6 1 0 13 66 32 34 
 

2 Rohda F1 7 6 0 1 12 87 27 60 
 

3 Badhoevedorp F1 8 5 1 2 11 84 48 36 
 

4 
Groen Geel / IJskoud de 

Beste F3 
7 3 1 3 7 39 59 -20 

 

5 ZKC '31 F1 7 3 0 4 6 47 60 -13 
 

6 Roda F2 7 1 1 5 3 43 72 -29 
 

7 ZKV F1 6 1 0 5 2 35 64 -29 
 

8 DSO F1 7 1 0 6 2 29 68 -39 
 

 

ZIEKENBOEG 

Deveny Boonekamp, speelster van de A2, is zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Groen Geel 
door haar enkel gegaan. Ze zit nu met een drukverband om haar enkel en moet zeker een 
week rust houden. Volgende week terugkomen bij de huisarts. Sterkte Deveny!  
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ZKV – BEP 23-15 gespeeld op 11 januari 2020 

Vandaag een dagje ZKV - BEP in sporthal de Struyck. Eerst de A1 die tegen koploper BEP A1 
een knappe pot speelden. Kort voor tijd nog teruggekomen op 2 punten en uiteindelijk werd 
het 16-22. Daarna het 2e, waar het de gehele wedstrijd spannend bleef. Even leek het 23-22 
te worden, maar het doeltreffende schot van Pjotr verliet zijn handen net na het eindsignaal, 
waardoor het 22-22 werd. Dat beloofde veel voor de topper ZKV 1 – BEP 1. In de praktijk viel 
de spanning tegen. Alleen in een korte fase na de rust leek het even spannend te worden, 
ZKV heeft deze wedstrijd geen een keer achter gestaan! 

Thalia opende de score met een omdraaibal, 1-0, waarna Joost uit een vrije worp 2-0 maakt. 
De 2e aanval had moeite de korf te vinden waardoor BEP terugkwam tot 2-2. Koen scoort van 
afstand 3-2 en even later volgt Joost zijn voorbeeld, 4-2. Na de 4-3 van BEP was het Daan die 
van halve afstand 5-3 maakt. Joost maakt van afstand 6-3, gevolgd door BEP 6-4. Daan maakt 
van afstand 7-4, waarna Sabine voor de 8-4 zorgt van halve afstand.  Joost maakt van afstand 
9-4 en even later weer van afstand 10-4. BEP maakt dan 10-5 en 10-6. Dominique maakt van 
afstand 11-6 en Koen maakt er 12-6 van door onder de korf een schitterende pass van Joost 
netjes af te ronden. Dit was tevens de ruststand. 

Na rust startte BEP heel sterk (of was ZKV even te gemakzuchtig?) en scoorde binnen 4 
minuten 4x, waardoor de stand op 12-10 gebracht werd. Mariska kwam er toen in voor 
Nadine, waarna Nadine in het andere vak Thalia verving, die last had van haar kuit. Mariska 
maakt uit een kans onder de korf 13-10, waarna BEP 13-11 maakt. Nadine scoort van halve 
afstand 14-11, weer gevolgd door BEP, 14-12. Daarna is het over met BEP. Bjarne scoort kort  
achter elkaar twee keer van afstand, 15-12 en 16-12. In de aanval komt Pjotr er dan in voor 
Koen. In het vervolg wisselen Pjotr en Koen steeds zo dat Koen verdedigt en Pjotr aanvalt. 
Joost maakt van halve afstand 17-12, waarna Pjotr van afstand 18-12 maakt. BEP maakt 18-
13, waarna Daan van afstand 19-13 maakt. Dominique zorgt van afstand voor 20-13. Na de 
20-14 van BEP, maakt Daan met een doorloopbal 21-14 en even later scoort Daan van 
afstand 22-14. Na de 22-15 van BEP bepaalt Nadine van afstand de eindstand op 23-15.  

De doelpunten werden vandaag gemaakt door Joost 6, Daan 5, Nadine, Dominique, Koen en 
Bjarne 2 en Pjotr, Thalia, Sabine en Mariska ieder 1.  

 

RWA - ZKV 21-21 gespeeld op 18 januari 2020 

Vandaag op bezoek in Rhoon, bij RWA. Het 2e speelde een spannende wedstrijd en wist op 
het eind de punten mee naar Zaandam te nemen, het werd 22-24. Het 1e speelde een 
moeizame wedstrijd waar het eind van de 1e helft  weg leek te lopen van RWA. RWA knokte 
zich echter terug in de wedstrijd en ZKV mocht uiteindelijk de handen dichtknijpen dat het 
nog een puntje mee wist te nemen naar Zaandam.  

RWA opende de score, 1-0, maar direct daarna maakt Pjotr 1-1 van afstand. Na een 
doorbraak actie van Bjarne scoorde Daan van halve afstand 1-2. Na de 2-2 en 3-2 van RWA 
zorgt Koen van afstand voor 3-3. Ook Bjarne scoort van afstand, 3-4. Weer is het RWA dat 4-4 
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maakt en even later 5-4. Koen maakt van afstand 5-5. Weer breekt Bjarne door en plaats de 
bal door naar Daan, die van halve afstand 5-6 maakt. RWA maakt dan weer gelijk, 6-6. Joost 
komt er dan in voor Pjotr. Koen scoort van afstand 6-7, maar RWA komt weer langszij. Pjotr 
komt er dan weer in voor Joost. Bjarne maakt van afstand 7-8. Even later wordt Daan foutief 
afgestopt, waarna Bjarne de strafworp benut, 7-9. Pjotr maakt van afstand 7-10. Dan breekt 
er een slordige fase aan waarvan RWA gebruik maakt en weer langszij komt, 10-10. Thalia 
maakt van afstand 10-11 en Pjotr benut een vrije worp, 10-12. Dit was de ruststand. 

Na rust maakt RWA 11-12, waarna Bjarne een strafworp benut nadat hij zelf foutief was  
afgestopt, 11-13. Helaas was dit niet de aanzet tot een goede 2e helft. Kansen waren er wel 
maar helaas scoorde ZKV 10 minuten niet. RWA boog de 11-13 achterstand om in een 15-13 
voorsprong. Joost komt er dan in voor Pjotr. Thalia scoort dan van afstand 14-15 en Joost 
maakt 15-15 van afstand. Mariska komt er dan in voor Nadine. RWA  maakt 16-15, waarna 
Sabine van afstand 16-16 maakt. Koen scoort van afstand 16-17. RWA maakt echter weer 17-
17 en 18-17. Daan wordt foutief afgestopt, waarna Bjarne de strafworp benut, 18-18. Joost 
scoort van afstand 18-19, maar RWA komt weer gelijk 19-19 en maakt 20-19 met nog 2 
minuten te spelen. Bjarne scoort dan uit een doorbraak 20-20. Nadine komt er in de aanval 
nog in voor Thalia. Met nog iets minder dan een minuut te gaan scoort RWA 21-20. Roy 
neemt meteen een time-out om te bespreken wie ZKV in de punt moet zetten en dat is Joost. 
Na een aantal mislukte pogingen en sterk afvangen van de rest van het vak, wist Joost van 
afstand de 21-21 binnen te schieten. Kort daarna floot de scheidsrechter af. Ondanks de 
achterstand kort voor tijd voelde het wel als het verliezen van een punt. Echter, nog steeds 
ongeslagen. Volgende week thuis weer winnen van Synergo. De nummers 2 en 3, BEP en 
Excelsior, moeten dan tegen elkaar in Delft. 

De doelpunten werden vandaag gemaakt door Bjarne 6, Koen 4, Pjotr en Joost 3, Thalia en 
Daan 2 en Sabine 1.  

ZKV – Synergo 23-20 gespeeld op 25 januari 2020 

Wedstrijden van ZKV  zijn zelden saai, zo ook vandaag weer.  Nadat eerst een zeer goed 
spelend 2e koploper TOP, mede door een flitsende start welke leidde tot een 6-0 voorsprong, 
met 25-23 had verslagen,  startte ook het 1e prima. Het allereerste afstandsschot van Pjotr 
was direct raak, 1-0. Bij Synergo speelde een erg schotvaardige dame, die dan ook direct 
antwoordde, 1 -1. Na een actie van Bjarne werd Koen in stelling gebracht en die maakte er 2-
1 van met een afstandsschot. Bjarne maakt er zelf 3-1 van met een doorloopbal. Pjotr scoort 
van afstand 4-1 en Joost benut een strafworp, 5-1. Koen maakt van halve afstand 6-1, nadat 
Bjarne een vrije bal direct op hem geplaatst had. Een prima start dus, even onderbroken 
door twee treffers van Synergo, 6-2 en 6-3. maar daarna maakt Pjotr van halve afstand 7-3 
en even later is het Bjarne die er uit een afstandsschot 8-3 van maakt. Daarna stokte de score 
aan ZKV kant en langzamerhand kwam Synergo terug tot 8-6. Dan komt Bjarne bij een 
doorbraakpoging ongelukkig terecht en valt vol op zijn stuitje. Hij schreeuwde het uit van de 
pijn en het duurde zo’n kleine 10 minuten, voordat hij weer op de been was, maar van verder 
spelen kon geen sprake zijn. Daan kwam hem vervangen. Nadat het spel hervat was leek ZKV 
wel even van slag door deze tegenslag en ze hadden het er moeilijk mee om de draad weer 
op te pakken. Synergo profiteerde daarvan en van 8-6 werd het 8-10 met de rust. Zo 
geweldig als de wedstrijd gestart was door ZKV, zo verontrustend was deze tussenstand. 
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Na rust is het Synergo dat de stand op 8-11 bracht. Dan krijgt Koen een strafworp mee en 
benut die zelf 9-11. Na de 9-12 van Synergo maakt Pjotr van afstand 10-12. Weer scoort 
Synergo, 10-13, waarna Nadine van halve afstand 11-13 maakt. Joost zorgt van afstand voor 
de aansluittreffer, 12-13. Helaas scoort ook  Synergo, 12-14. Sander komt er dan in voor 
Koen. Synergo maakt 12-15, waarna Sander van afstand voor 13-15 zorgt. Koen komt er dan 
in voor Pjotr. Synergo maakt 13-16, waarna Joost uit een door Dominique meegekregen 
strafworp 14-16 maakt. Sander maakt dan van afstand 15-16 en even later herhaalt hij dit 
kunstje en staat het 16-16. Pjotr komt er dan in voor Sander. Het vertrouwen is er gelukkig 
weer en Joost maakt van afstand 17-16. Synergo komt weer gelijk 17-17. Pjotr behoudt dan 
zijn plek in de aanval en beloont dat vertrouwen met twee afstand treffers, 18-17 en 19-17. 
Sander komt er dan in voor Koen en Thalia komt er in voor Nadine. Synergo maakt er 19-18 
van, maar Sander herstelt de voorsprong van twee punten weer door van afstand 20-18 te 
scoren. Pjotr maakt er dan 21-18 van met een afstandsschot. Synergo geeft nog niet op en 
maakt 21-19. Supersub Sander scoort van afstand 22-19 en even later benut hij een vrije 
worp en staat het 23-19. De laatste treffer komt van Synergo, 23-20. Al met al een positief 
resultaat na een gekke wedstrijd. Hopelijk valt de blessure van Bjarne mee en herstelt hij 
snel.  

De treffers kwamen vandaag van Pjotr 7, Sander 6, Joost 4, Koen 3, Bjarne 2 en Nadine 1. 

 

GOEIE SPULLEN… 

Dit jaar houden we ons schoolkorfbaltoernooi weer midden in juni. In alle komende  

maanden worden jullie opgejut om aardige spulletjes te doneren voor de loterijen  

die we op alle vier avonden organiseren.  

In de Kiep kan je terecht met je prijzen en prijsjes: alles is welkom (mits ongebruikt). 

Zijn er misschien ZKV-ers die via het bedrijf waar ze werken aan prijsjes kunnen komen? 

Denk bijvoorbeeld aan overgebleven spul van spaaracties of promotiemateriaal.  

Ook met dat soort dingen zijn wij heel blij. 

Alvast bedankt allemaal. 

De Schoolkorfbalcommissie 
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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 17 februari. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

 

Defne Hira Demir 30 januari 

Jamie Anne de Jong  31 januari 

Tessa Jamin  31 januari 

Kelly Korver  1 februari 

Daphne Korver  1 februari 

Daan Pronk  4 februari 

Ivan Olfers   8 februari 

Dilara Yilmaz  13 februari 

Antonio Elmers  15 februari 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

We zijn halverwege de zaalcompetitie, er worden wedstrijden gewonnen, verloren en gelijk 

gespeeld. Voor de C1 en de E1 heeft dit geleid tot een positie op de ranglijst dat ze nog kampioen 

kunnen worden, succes met de laatste wedstrijden en op naar het kampioenschap!! 

Verder zijn er ook drie teams die al hun 100ste thuis doelpunt hebben gemaakt,  dit zijn de A1, C1 en 

E1. Gefeliciteerd met jullie taarten,  jullie hebben ze verdiend. Sabina, bedankt voor het bijhouden en 

regelen van de taarten,  dat je er nog maar veel mag uitreiken de komende wedstrijden.  

We zien per week teams beter worden en zijn blij met alle invallers die ervoor zorgen dat  

wedstrijden gespeeld kunnen worden. We hebben per week nog steeds veel afmeldingen, zo kon de 

F1 het afgelopen weekend helemaal niet uitkomen  Ik heb het eerder geschreven, zeg enkel af als dit 

niet anders kan. Doe dit zoveel mogelijk op tijd zodat we als verenging de mogelijkheid hebben om 

alsnog iets te kunnen regelen. Dit kan zijn; invallers regelen dan wel de wedstrijd verplaatsen. Dit 

kunnen we echter niet altijd op vrijdagavond voor elkaar krijgen, buiten ziekte is het dus gewenst om 

ruim op tijd afmeldingen bespreekbaar te maken. 

We zijn als JTC gestart met de voorbereidingen van het volgende seizoen, we zijn ook aan het kijken 

naar hoe we de JTC kunnen versterken. Er gaat veel goed maar er zijn ook nog wat aandachtpunten 

waar we hard aan werken. 

Groeten, 

Bart 

 

De kleinste sterren van de vereniging 

Sinds afgelopen september mag ik mij met trots trainer van de Kangoeroes noemen. Ik heb het stokje 
overgenomen van zusje Sas, die vorig seizoen al een flink stel bij elkaar heeft weten te ronselen en te 
behouden.  
Hoe het precies komt weet ik niet, maar binnen een aantal weken gingen we van een stuk of 8 kleine 
opdonders, naar 20 kinderen! Een enórme groep met kleintjes in de leeftijd van 3-6 jaar. 
Waarschijnlijk was het de aantrekkingskracht van Ieke, die ook al een poosje meedraait met de 
kangoeroes. Of de 'oude garde' binnen dit groepje heeft heel hard zijn best gedaan om de 
Kangoeroeklup te promoten, want ze kwamen van alle kanten aangerend! 
Daartoe heb ik moeten besluiten versterking aan te nemen. Dus Jesse is bij de trainersgroep 
gekomen.  
In de zaal overzag ik het, ondanks sterke Jesse aan mijn zijde, helemaal niet meer. Ik dacht een 
ervaren vakleerkracht te zijn, maar nee....dit bleek andere koek. Gelukkig waren daar Sanne en 
Mariska, als mijn reddende engelen. Sinds die tijd hebben we de kangoeroes gesplitst in 2 groepen: 
de 3- en 4-jarigen trainen met afwisselend Sanne en Mariska en de 5- en 6-jarigen trainen met mij. 
Jesse helpt waar de meeste handen nodig zijn. 
Nou, al met al hadden we het vanaf toen aardig onder controle. Het werd dus wel eens tijd voor een 
nieuwe uitdaging; oplopen met het 1e! 
Stel je voor dat je een jaar of 4 oud bent en je hoort dat je mee mag oplopen met het 1e....dat je met 
een 'groot mens' aan de hand een stukje het veld oprent en dat ze dan je naam omroepen door een 
microfoon en dat je dan moet zwaaien naar heel veel publiek en dat je dan op de tribune gaat kijken 
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naar 'echt' korfbal. Daar kunnen deze kleuters zich totaal geen voorstelling bij maken. Hier moest dus 
op getraind worden. 
Bijzonder toevallig werd onze training de week voorafgaand aan het spektakel voor een keer 
verplaatst naar de Struijck (normaliter trainen we in de Zuiderzee). Veel kinderen waren hier nog 
nooit geweest! Deze training hebben we uitvoerig de Struijck bestudeerd. We hebben de tribunes 
getest, de kleedkamers verkend, de wc's opgezocht én het oplopen geoefend. 
De A1 stond klaar om bijna met hun training te starten. Zij zijn voor de kangoeroes natuurlijk ook al 
best 'grote mensen', dus daar konden we prima mee oefenen. Met 1 of 2 kinderen aan de hand 
liepen deze grote mensen naar ongeveer het midden van de zaal. Daar werden hun namen 
opgenoemd en moesten ze zwaaien naar de ouders, die toen nog even op het bankje beneden zaten. 
De ouders oefenden ook vast hun applaus voor die komende zaterdag. Dus, hierna waren we er 
helemaal klaar voor. 
Zaterdag stonden ze allemaal keurig op tijd klaar in hun kangoeroe-shirtjes. Ouders (en trainers :) een 
tikkeltje gespannen, kinderen hadden géén idee wat er ging gebeuren. Met z'n allen togen we naar 
de beroemde hoek van het veld. Daar werden een paar honderd groepsfoto's van ons gemaakt. We 
moesten nog even wachten en de kinderen hadden toen even de tijd te wennen aan de atmosfeer. 
Het 2e was nog bezig. Zoiets hadden ze nog nooit gezien! Na een paar bewonderende minuten was 
het leuker om met Jesse te stoeien en met Mariska rondjes te draaien. Toen kwamen de grote 
mensen met wie ze op mochten lopen. Bijna al die grote mensen hadden 2 kangoeroetjes aan de 
hand. Er werden weer een paar honderd foto's gemaakt en toen dimde het zaallicht. Het begon. 
Ouders en trainers zaten klaar met telefoons en zwetende oksels.  
De kinderen gaven geen krimp. Op het moment van oplopen huppelden ze vrolijk mee. Sommigen 
high-fiveden er lustig op los met de eerste-lieden en op het moment van voorstellen zwaaiden ze 
alsof ze dit al járen deden. (En er werden nog een paar duizend foto's gemaakt.) Het duurde wel een 
tijdje, de spelers van BEP kregen het er koud van... 
Toen het voorstellen klaar was bleef een aantal nog even lekker staan, die hadden er nog geen 
genoeg van! Makkie dus! 
 

Alsof het nog niet genoeg was werden de kinderen toen verwend met drinken en chips. Én, zij kregen 
als eerste jeugdspelers óóit een handtekeningenboekje, dat ze na de wedstrijd mochten laten vullen 
door de hele selectie. Wat een feest! 
De wedstrijd werd op de tribune gevolgd, althans, de kinderen waren op de tribune. Na de wedstrijd 
was het een knus gebeuren met allemaal op de grond zittende selectiespelers, die ook niet wisten 
wat ze overkwamen. Dit heb ik me helaas moeten laten vertellen. Ik stond intussen al lang en breed 
in Den Haag een (helaas ook nog vreselijk slechte) wedstrijd te ballen. 
Maar wat waren we trots met z'n allen, de ouders, de trainers, de spelers en álle andere aanwezigen. 
Daar stond toch mooi even een grote groep toekomst!  
 
Levi, Jeali-Ann, Siem, Dane, Roby, James, Kai, Mairo, Lauren, Loïs, Robin, Jente, Oliwia, Asli en Joah, 
wat deden jullie het goed! Zoë, Fay, Mees, Ayselina, Mena en Kiara waren er deze keer niet bij, maar 
zullen vast en zeker volgend jaar ook shinen daar op het veld! 
En anders staan jullie daar misschien over een jaar of 15 zelf, met kleine kangoeroetjes aan de hand! 
 

Maartje 

Foto’s van de kangoeroes staan op de volgende pagina! 
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GOEIE SPULLEN… 

Dit jaar houden we ons schoolkorfbaltoernooi weer midden in juni. In alle 

komende maanden worden jullie opgejut om aardige spulletjes te doneren 

voor de loterijen die we op alle vier avonden organiseren.  

In de Kiep kan je terecht met je prijzen en prijsjes: alles is welkom (mits 

ongebruikt). 

Zijn er misschien ZKV-ers die via het bedrijf waar ze werken aan prijsjes kunnen 

komen? Denk bijvoorbeeld aan overgebleven spul van spaaracties of 

promotiemateriaal. Ook met dat soort dingen zijn wij heel blij. 

Alvast bedankt allemaal. 

De Schoolkorfbalcommissie 
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Bowlen met de JOEP! 
 

Zet je beste beentje voor want we gaan weer bowlen met de JOEP!  

Na het bowlen staat er wat lekkers te eten klaar in de Kiep dus zorg 

   dat je op de fiets komt!  

 

 Wanneer? Zaterdag 22 februari  

 Tijd? 16.40 tot 19.30 

 Voor Wie? C t/m A  

 Kosten? 5 euro 

 Waar? Verzamelen bij het 

  bowlingcentrum in Zaandam 

 Vrieschgroenstraat 3 1503 MC Zaandam 

 Inschrijven op de inschrijflijst, bij het prikbord naast 

  de kleedkamers in de Struijck! 

 Let op: inschrijven kan tot 9 februari! 
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Feitje van de maand!  

Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit 

wordt?  
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Pannendief 

Een boef rent een kookwinkel uit met een pan. Een agent houdt hem aan. 

Hij zegt: ‘Waarom ren jij weg zonder te betalen?’ ‘Nou,’ zegt de boef, 

‘het zijn steel-pannen!’ 

 

Hoogwerker 

Peter: ‘Hoe gaat het nu op je werk, Jan?’ Jan: ‘Goed hoor! Er werken al 

driehonderd man onder me.’ Peter: ‘Zo snel al?’ Jan: ‘Ja, ik werk op de 

derde verdieping.’ 

 

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.’ 

 

 

Aanbellen 

Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje dat niet 

bij de bel kan. Behulpzaam als hij is, helpt hij haar en drukt op de bel. 

Waarop het meisje zegt: 'Bedankt! En nu moeten we heel hard 

wegrennen!' 

 

Huis zonder bad 

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar ik 

hoef geen bad in mijn huis.’ Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: 

‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’ 

https://www.kidsweek.nl/pannendief
https://www.kidsweek.nl/hoogwerker
https://www.kidsweek.nl/geluk
https://www.kidsweek.nl/aanbellen
https://www.kidsweek.nl/huis-zonder-bad
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




