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Colofon

Voorwoord

Jaargang 88 nr 2

Secretariaat:
Ruud Berkhof
Spaarndamstr. 6
1507 KB Zaandam
0628939143
Email: secretaris@zkvzaandam.nl

In de loop der jaren, waarin korfbal zich van
een eenvoudig spelletje heeft ontwikkeld tot
één der meest beoefende sporten, heeft de
behoefte aan voorlichting zich steeds sterker
doen gevoelen, zowel binnen als buiten het
verband van de korfbalorganisatie. Men heeft
getracht daarin te voorzien, door het uitgeven
van de korfbalmasterz cursus, gericht op de
spelregels. Nu speelt de vraag natuurlijk is dit
wel genoeg?

Penningmeester:
Nel Duursma
Tel: 0756220013
NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV
penningmeester@zkvzaandam.nl

Korfbal is veel meer dan alleen de regels. Er is
geschiedenis, ontwikkeling en zelfs een wezen
van het korfbal. Waarom wordt ons dit niet
geleerd? Dit zijn dingen die we als echte
korfballers moeten weten. We willen meer
theorie!!!

Voorzitter:
Lex Kaper 0623286729
Voorzitter jeugdbestuur:
Denice van der Stelt 0631934538
Wedstrijdsecretariaat
Sen: Karin Engel 0646206248
A: Ron de Jong 0628738264
B, C: Anne-Mirl Biesot 0637292161
D, E, F: Sabina Kreuger 0680157200
Kangoeroes: Sabina Kreuger 0680157200

Ik stel voor dat we naast de trainingen een
extra dag voor de theorie inlassen. Waar we
met z’n allen worden bijgespijkerd over de
korfbaltraditie. Hiernaast moet deze
opgedane kennis natuurlijk ook getest worden
en vandaar zal er dan ook elk half jaar een
theorie examen korfbal gehouden worden. Zie
het als een halfjaarlijks spelregelbewijs. Dit zal
zwaar vallen bij degenen die het examen de
eerste keer niet halen, maar wees gerust voor
40 euro kunt u een herkansing aanvragen en
staat u maximaal maar 2 wedstrijden aan de
kant.

Vertrouwenspersoon:
Els Bakker
075-6351078/0636506921
Elsbakker1955@ziggo.nl
Club 75:
G. Stange-Huitema 075-6177941
NL41 INGB 0000163988
Communicatie:
Liam de Haas
0625001207
pr@zkvzaandam.nl

De hersenen zijn ook een spier en hier bij ZKV
vergeten we die niet.

De Kiep: 075-6176521
De Struyck: 075-6164465
Op beide locaties AED aanwezig

Groet,
De redactie

Contact scheidsrechters breedtesport
Jeugd: Anne-Mirl Biesot
0637292161/075-6150911
Sen: Ruud Berkhof 0628939143

Ps: het volgende krantje wordt op 8 oktober
uitgegeven

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl
17 september 2018
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KAPERIOLEN
Het eerste is de veldcompetitie voorspoedig begonnen: de uitwedstrijd tegen Dindoa werd
met 17 – 20 gewonnen en afgelopen zondag werd op ons veld EKC Naas met duidelijk
verschil (22 – 15) verslagen. Hierdoor staat ZKV 1 bovenaan in de Eerste Klasse A; Apeldoorn
heeft net als ZKV beide wedstrijden gewonnen. De sfeer in onze jonge selectie is goed en we
hopen natuurlijk dat Roy en Niels deze lijn zullen voortzetten. Het tweede van Monne is nog
niet in actie gekomen: de eerste competitieronde was vrij vanwege een vrijstelling van DES
2; deze uitwedstrijd is vastgesteld op 3 november a.s. en ZKV heeft vanwege de reunie op
die dag een verzoek ingediend om deze wedstrijd zo vroeg mogelijk te spelen. Ons nieuwe
derde heeft ook de eerste twee wedstrijden gewonnen; het vierde en het vijfde wisten ieder
een wedstrijd winnend af te sluiten.
Met ingang van de veldcompetitie is een tweetal wijzigingen in het Reglement van
Wedstrijden doorgevoerd: de senioren en A junioren spelen wedstrijden van 2 x 30 minuten
(was 2 x 35 minuten) en in de wedstrijdsport mogen 2 time-outs worden aangevraagd. Wat
mij ook is duidelijk geworden, is dat als je als jongen aan de wedstrijd begint, je die ook als
jongen moet eindigen. Dat klinkt logisch, maar als een meisje voor een jongetje speelt (met
een hesje) kan die met terug wisselen dus niet meer als meisje worden ingezet. Dat geldt
natuurlijk ook andersom.
De deadline voor ons ZKV 100 jubileumboek nadert met rasse schreden. De
jubileumcommissie, ondersteund door verschillende “freelancers”, heeft inmiddels een
dozijn hoofdstukken afgerond, foto’s en krantenstukken verzameld en ingescand, en pagina
voor pagina vorm gegeven. We hebben gekozen voor het ZKV verhaal verteld vanuit
verschillende gezichtspunten, door middel van interviews, thema’s en kortere
beschouwingen. Er zijn nog veel losse eindjes, maar het begint wel wat te worden. Ik ben
natuurlijk heel benieuwd, net als jullie, hoe het er straks in boekvorm uit komt te zien. We
streven er naar om het jubileumboek tijdens de viering van ons eeuwfeest te kunnen
presenteren.
Lex Kaper.

ZKV – EKC Nääs 22-15
Na de 17-20 overwinning vorige week zaterdag, speelde ZKV vandaag tegen promovendus
EKC Nääs.
Voor de rust kon EKC het nog aardig bijbenen, maar na de rust was ZKV duidelijk de betere.
Joost opende de score uit een vrije bal , 1-0. Na de 1-1 van EKC Nääs was het Fleur die 2-1
maakte uit een doorloopbal. EKC Nääs maakte 2-2, direct weer gevolgd door de 3-2 van
Bjarne, die uit een doorloopbal scoorde. Weer kwam EKC Nääs gelijk, 3-3. Sander scoort nu
4-3 uit een vrije bal en 5-3 met een afstandsschot. Na de 5-4 van EKC Nääs scoort Joost 6-4
uit een strafworp die hij zelf mee kreeg. Sander scoort van afstand 7-4, EKC Nääs maakt
daarna 7-5. Uit een doorloopbal scoort Joost 8-5, gevolgd door de 8-6 van EKC Nääs. Sander
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scoort weer van afstand, 9-6, maar EKC Nääs volgt weer met 9-7. Bjarne maakt daarna van
afstand 10-7. Even later krijgt Bjarne een strafworp mee, welke Joost benut, 11-7. EKC Nääs
maakt er 11-8 van, waarna Sander in de korfzone 12-8 scoort met een handige wegtrekbal..
Voor rust komt EKC Nääs nog terug tot 12-10.
Na de rust is er in eerste instantie maar 1 ploeg dat overtuigend speelt en scoort en dat is
ZKV. Richard scoort kort achter elkaar 13-10 en 14-10 van halve afstand en van afstand.
Mariska scoort 15-10 uit een wegtrekbal bij de korf, waarna Joost van afstand 16-10 maakt.
Richard scoort van halve afstand 17-10 en Fleur met een afstandsschot 18-10. Natasja scoort
uit een doorloopbal 19-10. Dan scoort eindelijk EKC Nääs weer eens een keer 19-11. Na de
20-11 van Sander uit een afstandsschot scoort Fleur uit een doorloopbal 21-11. EKC Nääs
maakt 21-12. Pjotr komt er dan in voor Bjarne en Leonieke voor Sabine. Pjotr scoort van
afstand 22-12. Het publiek wou de 25 bereiken, maar helaas zat dat er niet meer in. EKC
Nääs wist nog wel 3 keer te scoren, waardoor de eindstand op 22-15 werd bepaald.

FEESTELIJKE PUBQUIZ
Jullie hebben het toch wel gelezen? Er komt weer een pubquiz in de Kiep! Deze keer is het
een speciale jubileum-editie, met ook vragen over onze honderdjarige club en korfbal in het
algemeen.
Op vrijdag 5 oktober a.s. kan je met je ploeg (2 tot 6 personen) proberen je clubgenoten om
de oren te slaan met je feitenkennis en zo eeuwige roem vergaren…
We hopen op een stampvolle Kiep en strijd op het scherpst van de snede. Stel snel een ploeg
samen, want dit is zo leuk om te doen! De feestcommissie rekent op ons allemaal! Kijk
verder in dit krantje hoe je je op kunt geven. Gauw gauw, want straks is het vol!

LAPPENDEKEN/ SPANDOEK
Een van de leuke initiatieven in dit jubileumjaar is het maken van een heel groot spandoek,
samengesteld uit losse zwarte en witte lappen. De lappen, van ongeveer 30 x 30 cm, konden
gekocht worden en vervolgens door de koper thuis versierd met tekeningen en teksten over
ons ZKV. Alle lappen worden binnenkort aan elkaar genaaid, zodat er een grote zwart-witte
“lappendeken” ontstaat, die opgehangen wordt in de Struyck, als spandoek.
Er zijn nog mensen met lapjes thuis. Graag zien we dat je je versierde lappen voor eind
september inlevert bij Sheby Duursma, Frieda Duursma of Sandra van Ielen (Zeegers). Mocht
je hun niet zien, dan kan je lap ook in de doos op de bar gelegd worden.
Meiden, succes met het in elkaar zetten en we zijn benieuwd!
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Uitslagen
za 08/09 15:30
za 08/09 11:45
za 08/09 10:30
za 08/09 13:05
za 08/09 10:00
za 08/09 11:30
za 08/09 12:45
za 08/09 09:15
za 08/09 11:30
za 08/09 11:30
za 08/09 11:00

Dindoa 1 - ZKV 1
ZKV A2 - Tempo A2
ZKC '31 B1 - ZKV B1
ZKV B2 - Groen Geel B3
Celeritas B1 - ZKV B3
KZ / Thermo4U C2 - ZKV C1
ZKV C2 - ZKC '31 C2
DSO D1 - ZKV D1
ZKV D2 - Furore D2
ZKV E1 - Groen Geel E2
Roda E1 - ZKV E2

17 - 20
15 - 16
13 - 9
4-3
3- 4
12 - 2
4-5
5-3
2 - 12
5-6
12 - 2

zo 09/09 14:00
zo 09/09 11:00
zo 09/09 12:30

ZKV 3 - Blauw-Wit 5
ZKV 4 - Sporting Trigon 5
ZKV 5 - Celeritas 2

18 - 9
9 - 20
10 - 8

za 15/09 11:45
za 15/09 13:30
za 15/09 11:45
za 15/09 12:00
za 15/09 14:00
za 15/09 10:30
za 15/09 11:30
za 15/09 12:00
za 15/09 09:30
za 15/09 09:00
za 15/09 11:30
za 15/09 10:00

ZKV A1 - KZ / Thermo4U A2
Groen Geel A2 - ZKV A2
ZKV B1 - Haarlem B1
Haarlem B2 - ZKV B2
ZKV B3 - OKV B2
ZKV C1 - OKV C1
Apollo C2 - ZKV C2
ZKV D1 - WWSV D1
Apollo D2 - ZKV D2
Furore E1 - ZKV E1
ZKV E2 - Groen Geel E6
BEP F1 - ZKV F1

20 - 6
12 - 8
7 - 10
6-8
7 - 10
4 - 13
12 - 2
7-4
0-6
25 - 2
6-7
0 - 17

zo 16/09 14:30
zo 16/09 13:00
zo 16/09 14:30
zo 16/09 11:00
zo 16/09 13:00

ZKV 1 - EKC Nääs 1
ZKV 2 - Die Haghe 3
ALO 2 - ZKV 3
AW.DTV 4 - ZKV 4
Zaandam Zuid 2 - ZKV 5

22 - 15
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7 - 11
6 - 15
14 - 7

FEEST 100 JAAR ZKV
Op zaterdag 10 november a.s. bestaan we HONDERD JAAR!! Bijna niet te geloven
toch, als je kijkt naar wat een jeugdige, levendige club we zijn… En toch is het zo en we gaan
het vieren ook!
Er wordt een grote feesttent aan de Kiep vastgemaakt, waardoor we lekker veel ruimte
hebben voor een GROOT

FEEST met de superleuke coverband HET KABINET!

Deze band speelt zo’n beetje alle soorten muziek: Nederlandstalig, disco, rock en roll, funk, noem
maar op. Gedanst zal er worden!
De feestavond is bestemd voor

ALLE ZKV-ers en aanhang en voor diegenen die op welke wijze dan

ook betrokken zijn bij onze vereniging. De band gaat spelen vanaf 21.00 uur en de tent is open vanaf
20.00 uur.

KOM ALEMAAL ONS JUBILEUM MEEVIEREN!!!

REUNIE ZKV 100
Inmiddels hebben zo’n 180 mensen zich opgegeven voor de reünie, die ZKV organiseert
vanwege het honderdjarig bestaan van onze club. Op onderstaande lijst kan je zien wie er
allemaal komen. We denken dat we toch nog wel wat markante (oud-) ZKV-ers missen, dus
doen we bij deze nog een keer de oproep: Geef je snel op voor deze feestelijke bijeenkomst
of stuur je oude kennis gauw een berichtje dat hij/zij ook welkom is.
Heb je je wel opgegeven, maar vind je je naam niet terug op de lijst? Mail ons dan snel even:

zkv100@zkvzaandam.nl. Dit is ook het adres waar je jezelf of iemand anders op
kunt geven.







De reünie is voor leden en oud-leden vanaf ongeveer 35 jaar. Jongere dertigers die
ook graag komen zijn welkom vanaf ongeveer 19.00 uur.
We starten om 16.00 uur en de eindtijd is gepland rond 21.00 uur.
Er is muziek, verzorgd door Fred Kerkvliet.
De kosten bedragen 10 euro per persoon. Hiervoor krijg je 2 consumptiemuntjes en
lekker belegde broodjes. Het eten gebeurt gewoon tussen het kletsen door, niet
allemaal aan tafel.
Binnenkort ontvangt iedere deelnemer bericht over hoe de betaling gaat.

HET WORDT VAST EN ZEKER ENORM GEZELLIG! TOT GAUW!
Achterin het krantje staat een lijst met alle mensen die zich tot nu toe hebben opgegeven.
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Zaterdag 22 september

11:45 - 14:00 Merel Gruijs en Sabine de Vries <sleutel regelen
13:00 - 15:00 Maarten Brouwer
14:00 - Eind Onno Ferwerda en Fedor Batelaan
Zondag 23 september
13:15 - Eind Miranda Grootes en Stephanie Elmers <sleutel regelen
Zaterdag 29 september
09:00 - 11:30 Demi Oostveen en Daniël Schalk <sleutel regelen
11:00 - 13:00 Nigel Hilders en Mira siderius
13:00 - Eind Maarten, Carla, Sabina en Anne-mirl
Zaterdag 6 oktober
09:30 - 12:00 Monne Jonker en Kevin Jager <sleutel regelen
11:00 - 13:30 Giovanny Raghoenandan
12:00 - Eind Maartje ten Wolde en Romy Dasia
Zondag 7 oktober
10:15 12:30 Joren Eikema en Hidde Kim <sleutel regelen
12:00 14:15 Dijani Pfaltzgraff en Tom Horak
Zaterdag 13 oktober
10:30 13:00 Rick Wals, Raymond Walter en Laura Walter <sleutel regelen
13:00 Eind Maarten, Jos, Marian en Sabina
Zondag 14 oktober
12:15 14:30 Axel Ferwerda en Liam de Haas <sleutel regelen
14:00 Eind Vivian de Koord en Daphne Zwart
Zaterdag 20 oktober
09:15 11:15 Steven Blom en Gabriëlle Kreuger <sleutel regelen
14:15 Eind Sabina Kreuger
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Zondag 21 oktober
09:15 11:15 Demi Oostveen, Koen Ruwaard en Mariah Happe <sleutel regelen

Zondag 27 oktober
Maarten, Carla, Jos en Marian
Als er bij de bardienst staat “sleutel regelen”, dan kan men die ophalen bij Els Bakker
(Botterlaan 31).
Wel even van tevoren bellen graag (0636506921).
(natuurlijk kan je ook een sleutel lenen van iemand anders die een sleutel in zijn/haar bezit
heeft)
Mocht het nu voorkomen dat je je bardienst niet kunt doen dan moet je zelf voor
vervanging zorgen.

SPANDOEK 100 jaar
Het is bijna zover. Het 100 jarig van ZKV wordt in november gevierd. En dan willen we
spandoeken aanbieden.
Veel mensen hebben een lap stof gekocht, zodat er een groot spandoek ontstaat van vele
leden.
We hebben echter lang nog niet alle lappen terug, dus LEVER DE LAPJES IN!!
Bij Sheby, Frieda, Anne Mirl, Sonja en Sandra. Er staat ook een doos op de bar in de Kiep
waar je ze in kunt doen.
Voor zaterdag 6 oktober willen we alle lapjes weer retour hebben.
Er zijn al vele leuke creaties ingeleverd, het wordt al een flink spandoek, DUS VERGEET HET
NIET.
Er zijn nog lappen over, dus als je nog mee wilt doen aan dit giga spandoek kun je nog een
lap stof kopen voor 2,50, op wedstrijddagen!! Van de opbrengst wordt een spandoek
gekocht!
Lever dus in, of koop!

Welkom!
Sinds de zomervakantie hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.
Welkom bij onze vereniging: Joey (24), Natasja (18), Sanne (14), Jayden (14), Bram (11),
Ninthe (7).

Ziekenboeg
Afgelopen weekend is Nanda Bruis gevallen met de fiets, hierbij liep zij een vervelende
hoofdwond en een hersenschudding op. Ze werd opgenomen in het AMC maar mocht
gelukkig zondag weer naar huis. Beterschap Nanda, doe vooral rustig aan!
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Programma
VELD
dag
SENIOREN
zon
zon
zat
zon

wedstrijd

22/23 september aanvang

vertrek

-

ZKV 1
ZKV 2
ZKC '31 2
Refleks 5

14:30
14:30
15:15
14:00

i.o.
i.o.

zon

OKO/BIES 1
Groen Geel 3
ZKV 3
ZKV 4
Oosterkwartier
3

-

ZKV 5

11:30

10:15

JUNIOREN
zat
zat

SKF A1
ZKV A2

-

ZKV A1
SDO/BlijWerkt A1

12:30
16:30

i.o.

Groen Geel B2
ZKV B2
Purmer B1
ZKV C1
KZ/Thermo4U
C5

-

ZKV B1
Rapid B2
ZKV B3
BEP C1

12:00
13:45
12:00
12:15

i.o.

-

ZKV C2

11:30

-

ZKC '31 D2

12:15

zat

ZKV D1
KZ/Thermo4U
D4

-

10:00

09:00

zat
zat
zat

ZKV E1
ZKC '31 E2
ZKV F1

-

ZKV D2
WWSV
E1
ZKV E2
DSO F1

12:00
11:00
11:00

10:00

dag

wedstrijd

ASPIRANTEN
zat
zat
zat
zat
zat
PUPILLEN
zat

SENIOREN
zat
zat
zon
zon
zon

ZKV 1
ZKV 2
Swift (A) 3
HKV/Ons Eibernest
5
ZKV 5

29/30 september

11:00

10:30

aanvang

vertrek

- Apeldoorn 1
- Tempo 3
- ZKV 3

15:30
14:00
13:00

12:00

- ZKV 4
- Oosterkwartier 3

13:30
14:00

JUNIOREN
10

12:15

zat
zat

ZKV A1
Fiducia A1

- OVVO/De Kroon A1
- ZKV A2

12:30
12:30

ASPIRANTEN
zat
zat
zat
zat
zat

ZKV B1
Rapid B2
ZKV B3
BEP C1
ZKV C2

-

Groen Geel B2
ZKV B2
Purmer B1
ZKV C1
KZ/Thermo4U C5

11:00
12:30
14:30
12:30
09:50

PUPILLEN
zat
zat
zat
zat
zat

ZKC '31 D2
ZKV D2
WWSV E1
ZKV E2
Groen Geel F3

-

ZKV D1
KZ/Thermo4U D4
ZKV E1
ZKC '31 E2
ZKV F1

09:30
11:15
10:45
11:15
09:00

08:30

dag

wedstrijd

aanvang

vertrek

- ZKV 1

14:30

i.o.

-

11:30
12:30
11:00
13:00

i.o.

SENIOREN
zon

6/7 oktober

zon
zon
zon
zon

AKC (Al) 1
HKV/Ons Eibernest
3
ZKV 3
ZKV 4
Celeritas 2

JUNIOREN
zat
zat

DVO/Accountor A2 - ZKV A1
- Fortissimo A1
ZKV A2

ASPIRANTEN
zat
zat
zat
zat
zat

ZKV B1
Groen Geel B3
ZKV B3
ZKV C1
ZKC '31 C2

-

ZKC '31 B1
ZKV B2
Celeritas B1
KZ/Thermo4U C2
ZKV C2

13:00
12:50
13:00
10:15
11:30

PUPILLEN
zat
zat
zat
zat
zat

ZKV D1
Furore D2
Groen Geel E2
ZKV E2
ZKV F1

-

DSO (A) D1
ZKV D2
ZKV E1
Roda E1
Apollo F1

10:30
10:00
11:00
11:15
10:15

ZKV 2
OKV 3
OKV 4
ZKV 5
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15:30
11:30

11:15

11:15
11:30

09:45
08:00

11:45

i.o.

11:45

10:30

09:00
10:00

Klaverjassen
Het is 14 september de eerste klaverjas avond stond op het programma.
Het is altijd weer een verrassing heeft iedereen het krantje gelezen en wie komt er opdagen.
Nou dat viel niet mee we hadden 3 tafels maar het was erg gezellig .
Hopen dat er de volgende keer op 28 september weer meer komen, nu hoor ik sommige al
denken 28 september ? Het was toch 5 oktober maar op die datum stond de jaarlijkse
pubquiz op het programma, dus gaan wij een week naar voren.
Onze vaste bardame Nanda was ook weer van de partij en verzorgende ons weer goed.
Na 2 rondens was het spannend in de top Chengla en Johan B stonden dicht bij elkaar
en na 3 rondes was het 5 punten verschil in het voordeel van Johan.
Carla ging er met de 3e prijs van door en Dia won de vel begeerde poedelprijs.
Uitslag van de avond : 1e
punten
2e
punten
3e
punten

Johan Bruins

5176

Chengla Kesselaar 5171
Carla Forrer

5086

De poedelprijs ging naar Dia Horak met 3683 punten.
Zoals eerder vermeld is de volgende avond op vrijdag 28 september I.P.V 5 oktober.
De andere data zijn:
16 november
07 december
21 december kerstklaverjassen.
18 januari
08 februari
01 maart
22 maart
12 april
03 mei
24 mei
We hebben al jaren een vaste groep en we kunnen natuurlijk altijd uitbreiding gebruiken dit geldt
niet alleen voor ZKV leden maar ook voor ouders van onze jeugd leden dit het leuk vinden om te
klaverjassen, of weet je iemand die het leuk vind om te kaarten neem die dan gerust een keer mee.
We spelen om een paar leuke prijsjes maar vooral om de gezelligheid en aan het eind van alle
avonden hebben we een wisselbeker. Je bent absoluut niet verplicht om alle avonden te komen dus
kom gerust een keer langs. De kosten zijn €2.50 daar krijgt u bij binnenkomst een kopje koffie of thee
en een koekje en tijdens het kaarten is er nog een lekker hapje, de drankjes zijn natuurlijk op eigen
kosten.

Groeten Marian en Johan.
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Uit de oude doos

Z.K.V. 2
Tydens een der wedstryden in het seizoen 1924 / 1925
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Voorlopige agenda jaarlijkse ledenvergadering ZKV
Maandag 15 oktober
Aanvang: 20:00 uur in de KIEP

1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststelling notulen ledenvergadering 2 oktober 2017
Jaarverslagen
 Bestuur
 Jeugdbestuur
 Technische Commissie
 Korfbal Technische Zaken
 Beheercommissie
 Sponsorcommissie
 Activiteitencommissie
 Redactiecommissie
 PR en Werving
5. Financieën
 Financieel resultaat seizoen 2017/2018
 Verslag kascommissie
 Verkiezing kascommissie
 Vaststelling begroting 2018/2019
 Contributievoorstel
6. Huldiging jubilarissen
7. Verkiezing bestuur en benoeming commissies
8. Bestuursbeleid
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting vergadering
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15

16

Voor als je even niet meer weet bij wie je moet
afberichten:
A Ron de Jong 06 28738264
B Anne-Mirl Biesot 06-37292161
C Anne-Mirl Biesot 06-37292161
D Sabina Kreuger 06-80157200
E Sabina Kreuger 06-80157200
F Sabina Kreuger 06-80157200
Kangoeroes Sabina Kreuger 06-80157200

Mariah Happe
Dilara Ulucan
Krijn Abbring
Nio Hoogerwerf
Naila Plet
Georgina Blankendaal
Hugo Abbring
Pjotr Kim
Beau Jansen
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Wat een nachten wat een spellen, KAMP
2018
Kamp 2018 begon dit jaar op zaterdag 28 september. Voor het eerst in de tweede week van de
zomervakantie in plaats van de eerste. Je zou denken, misschien levert dit problemen op voor
kinderen en is het wel een stuk rustiger. Maar nee hoor! Ook dit jaar was het weer gezellig druk en
heeft iedereen mooi de vakantie voor of na kamp gepland! Bestemming van dit jaar:
Kampeerboerderij Kuijpershoefke te Loon op Zand. Een mooie grote boerderij met een groot
privébos en een groot grasveld voor al onze sport- en spelactiviteiten. Nadat alle koffers en tassen in
een rap tempo waren uitgeladen kwam de vraag bij iedereen al op, bij wie slaap ik op de kamer? Het
waren bijna alleen maar grote kamers, dus grote groepen gezellig op een kamer. Nadat iedereen
gewend en gesetteld was rende iedereen alweer heen en weer om alles klaar te zetten voor de
avond, de themadisco. Dit jaar het thema: 100, natuurlijk ter ere van het honderdjarige bestaan van
ZKV. Honderd euro, honderd flessen, honderd jaar? Voor ieder wat wils. Het thema werd creatief
geïnterpreteerd. Sommigen hadden briefjes van honderd over hun hele lichaam gewikkeld, en
sommigen hadden shirts en hoedjes die de cijfers 1-0-0 vormden. We zagen kinderen uit 100 jaar in
het verleden, 100 jaar vooruit in de toekomst en zelfs soldaten uit de Eerste Wereld oorlog van 100
jaar geleden.
Door de week heen zijn er allerlei spellen voorbijgekomen. Telkens beginnend met het ochtenddeel,
gevolgd door de lunch door twee assistentes van de leiding, om vervolgens met nieuwe krachten
aan het middagdeel te beginnen. We hebben codes moeten kraken om bommen te ontmantelen, we
zijn in de wereld van Fortnite en Minecraft beland tijdens een ultimate game-spel en lekker
ouderwetse (sport)spellen spelen op het veld. We zijn een dag zelfs beland in de wereld van Ikea!
Meubels sjouwen, kamers ontwerpen en Zweeds geneuzel, dat was werkelijk een bijzondere
ervaring. Ik heb niet vaak kinderen én (jong)volwassenen zo enthousiast te werk zien gaan. In de
middag lieten we de zelfgebouwde kamers even voor wat ze waren en gingen de teams aan de gang
met Ikea-gerelateerde spellen. Stop zoveel mogelijk spekkies in je mond en zeg ‘knäckebröd,’
verhuisdozen sjouwen en nog veel meer! En telkens als de bel ging, moesten de oudste junioren zo
snel mogelijk naar Smäland, vormgegeven door een kleine afgezette speeltuin. Helemaal in het
element van een klein kind konden de junioren allerlei spelletjes spelen, niet lief doen hè kinderen,
toch Laura? Tot de bel weer ging en ze hun team weer konden bijstaan met de Ikea-spellen. Omdat
we zulk prachtig weer hadden zijn we ook een dagje naar het zwembad gegaan. Iedereen heeft
enorm genoten van de zon en het verkoelende water!
Naast de fantastische spellen overdag hadden we natuurlijk ook de avond/nacht spellen. Terwijl we
na het eten spellen op het terrein aan het spelen waren werden langzaamaan de oudste kinderen
een voor een weggeplukt. Helemaal chaos, want de groepjes vielen uit elkaar. Dat was de avond van
de dropping. Een voor een gingen de groepjes op pad, wederom net als vorig jaar een leiding erbij.
Neem je de directe route naar huis? Of kom je pas tegen zonsopgang aan bij het kamphuis? Ook de
spooktocht had weer een interessant begin. Een spannende film ging vooraf van de nachtelijke
wandeling door het bos. De een deed geen oog dicht die nacht, en de ander ging trotseerde zonder
angst de spooktocht.
De avond van de barbecue was er nog een speciale verrassing, Monne en Rogier kwamen even kijken
hoe kamp verliep nu ze er zelf niet bij waren. Het dierengeluiden spel dat daarop volgde werd dus
nog even spannender met de aanwezigheid van Rogier en Monne in het bos! Pjotr als plaaggeest
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joeg iedereen de stuipen op het lijf en de leiding, nu nederlandse zangers, zaten ook erg goed
verstopt!
Het was zoals elk jaar weer een vermoeiende, maar onvergetelijke week! Dit jaar zijn we ook weer
een aantal nieuwe dingen te weten gekomen!
Wist je dat…
-

De gehaktbal platgeslagen ook best prima te eten is
Rogier en Monne stiekem toch geen afscheid kunnen nemen van het kamp
De Kneu sinds dit jaar de meest gewaardeerde vogel is
Jesse en Hidde nog steeds hits scoren met hun karaoke-duetten
Spekkies met knoflooksaus op zich niet aan te raden is
Patrick daarentegen appel met knoflook prima te eten vindt
Laura haar telefoon niet zo goed kan stuiteren

Juniorenlied
Couplet

-

melodie: De Kneu

Pjotr Pjotr Pjotr Pjotr Pjotr Pjotr Pjotr Pjotr,
Winnie Winnie Winnie Winnie Winnie Winnie Winnie Winnie,
Vallen Vallen Vallen Vallen Vallen van de trap
Paaltjes pakken bordjes trekken Daantje liet het toe,
Paaltjes pakken bordjes trekken Daantje liet het toe.
Richard komt de kamer binnen alle jongens wakker,
En zelf zelf zelf zelf slapen op de dropping
Refrein

-

melodie: Take me home, country road

Take me home, Loon op zand,
Wat een kamp, dit jaar weer.
Wat een nachten, wat een spellen,
Take me home Loon op zand.
Couplet

-

melodie: Joost

Joost die speelt altijd vals,
Joost speelt vals voor zijn team.
Lekker zichzelf dat is helemaal waar,
Maar Joost, die speelt altijd vals.
Patrick die koop je zo om,
Patrick die koop je zo om.
Geef hem een biertje of een zakje snoep,
Want Patrick die koop je zo om.
Refrein
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Couplet

-

melodie: Dominique

Dominique, als ik een vraag heb dan zeg jij ik weet het niet,
Je bent wel nieuw, maar toch Dominique je weet het niet.
Vraag iets aan Wouter hij zegt in de rechterla,
Je kan ook niet eens koken kijk maar naar de vla.
Refrein
Couplet

-

melodie: Eén kopje koffie

Dennis brand wilt één kopje koffie
(elk uur)
Eén kopje koffie
(elk uur)
Hij heeft geen
(rekeningen)
Geen
(rekeningen)
Dames en heren, Löra Walter wilt graag opgehaald worden uit Smäland.
“Niet lief doen kinderen!”
Laura heeft een
(kapot scherm)
Hij lag in de put
(Bijna!)
Refrein
Couplet

-

melodie: Will Griggs on fire

Sas gaat aan de wandel,
Ze ging toch naar bed toe?
Trekken aan die lakens,
Dat vinden wij maar gek.
En Dennis gooit met voedsel,
Hij kan er ook niks van.
Hij kan alleen maar roeren,
Ja roeren in de pan.
Romy heeft regels,
Geen water op terras.
Sabine deed dom,
Gooide haar bierdopjes weg.
Sabine en Romy, lachen om hun eigen kaarten,
LACHEN!
HA HA HA HA HA HA HA, HA HA HA HA HA, HA HA HA HA HA HA HA,
Zo grappig was het niet.
Einde
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Kampliedjes
Snollebollekes – Vrouwkes
Een week in het jaar, gaan alle remmen los.
Beginnen op de zaterdag met vlagby in het bos.
Shoarma in een broodje, de hoeveelheid die ik at
en ’s avonds rare dansjes want we draaiden aan een rad.
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Tweede couplet! (Pjotr)
V-bucks gaan verzamelen en bouw een plattegrond,
Daarna dikke slierten kip tandoori in je mond.
Laddercompetitie, stijg een plekje in de rang.
Weggestuurd in busjes en de dropping duurde lang.
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Derde couplet! (Pjotr)
Etappes naar het zwembad en genieten van het weer.
We sprongen in het water van de duikplank keer op keer.
Puzzeltjes oplossen, kraak de code van de bom.
Een pubquiz in de avond, ben je slim of ben je dom?
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Vierde couplet! (Pjotr)
Welkom in Ikea, bouw een woning van een doel
Een junioor in Smalland en 10 spekkies in je smoel.
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BBQ met worstjes, oude leiding onverwacht.
Plaaggeest in de bosjes, karaoke in de nacht.
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Vijfde couplet! (Pjotr)
Vier het jubileum, 100 spellen op het veld.
Wedden op je maten en verdubbel zo je geld.
Kijken naar een fillem met een hand voor je gezicht,
Pupillengriezelavond, altijd stoppen voor rood licht.
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Laatste couplet! (Pjotr)
33 graden, man dat is toch veel te heet.
Sponzen in je kontzak en je ogen vol met zeep.
Nog één keer aan de pasta en vanavond feestgedruis
Genieten tot het einde want we moeten weer naar huis.
Refrein
We zijn op kamp, in Loon op Zand.
We spelen, zweten, zwemmen en we schieten in een mand
Een week op kamp, te laat naar bed.
Ik krijg er geen genoeg van, ik heb knotsknetterpret.
Tututututututututututututututututututututu.. Loon…. Op Zand
Ennnn klaar!
(Leiding out  Mic drop)
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Jouw bil is een krokodil
Jouw bier is geen microfoon,
Bram, Bram, zing je lied op toon.
Als jij in het zwembad ligt,
klapt Lin-da je gezicht.
La Bamba
Noor kan niet kwartetten
Nigel kan niet kwartetten
Oh wat een grap
Oh wat een grap
Oh wat een grap
Lief klein konijntje
Lieve kleine Mexie
tilt konijntjes uit de kooi.
Lieve kleine Mexie
is allergisch voor het hooi.
Lieve kleine Mexie
dikke ogen niet zo mooi.
Met een ijszak op je kop
Mambo nr. 5
Daar staat Romy op het gras
maar ik dacht dat het Sabine was.
Kijk daar Saskia op het veld
Romy heeft de kinderen net geteld.
Hier Sabine op het terras
En in de verte zie ik Sas
Duke heeft moeite met alle drie
Want hij weet echt niet wie is wie!
Pizza
Pizza, pizza, ooooooh pizza
Jarno, nasi, oooooooop je pizza
la, la, la, la etc.
Een klein indiaantje
De helft van een tweeling,
die met die lange haren.
Tijdens spellen aan het dollen
zomaar door een hommel rollen
Oh, dat doet pijn
Oh, dat doet pijn
Drama – Bizzey
Jenske, Joren, kom niet met die blaren
Het lijkt wel of jullie ze sparen
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Als jullie nou de enige waren..
Ieke Eelke ook, Ieke Eelke ook.
Zing een liedje voor mij alleen
Oh Jesse, zing een liedje voor jou alleen
Oh Jesse, volgend jaar gaan we niet meer heen.
Oh Hidde, zing het liedje eens op de maat
Oh Hidde, je bent elke keer weer te laat.
Oh Sverre, zing het liedje eens op de toon.
Oh Sverre, de baas van de microfoon.
Oh Gio, zing een liedje van Hazes mee
Oh Gio, want zo denken we neeeeee
Zing een liedje voor me Frans
Stop een spekkie in je mond
Stop elf spekkies in je mond
Knackebrodje in het rond
Krijn die was de beste
Captain Jack
Eyo, ik ben blind (2x)
Weet je wat Koen daarvan vindt? (2x)
Brailleschrift is overbodig (2x)
Dat hebben dóve mensen nodig (2x)
Ik loop in het bos (2x)
Op zoek naar leiding op een post (2x)
Jarno maak je alles wijs (2x)
Zo win je nooit de eerste prijs (2x)
Ik wil niet in bad (2x)
Want dan word ik kleddernat (2x)
Tamera bijt wel van zich af (2x)
en met een slipper afgestraft (2x)
Ik ben lit
Wie is dat?
Pjotr in het bos
Koen die is de klos
Schrikt zich echt kapot
Arm joch.
Spring maar achterop bij mij
Leg maar in mijn nek die vlecht,
vlechten met elkaar.
We missen Marjolein niet meer,
Val en Dev zijn goed met haar.
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FEEST VOOR DE JEUGD: GOOCHELAAR
Op zaterdag 10 november a.s. bestaat ZKV honderd jaar!

Er wordt een grote feesttent naast de Kiep neergezet, waar ’s avonds een band speelt.
Voor alle ZKV-ers van 3 tot ongeveer 12/13 jaar treedt op die zaterdag een goochelaar op.
Hoe laat dat wordt horen jullie nog.
De toegang is gratis. Broertjes en/of zusjes mogen ook meekomen.

WE REKENEN ER OP DAT JULLIE ALLEMAAL KOMEN!
HET WORDT SUPER LEUK!

LAAT JE ZIEN IN HET DONKER!
Het wordt weer steeds vroeger donder. Als je op de fiets naar het veld gaat om te trainen, is
het belangrijk dat je gezien wordt door andere weggebruikers. Maar o, wat gebeurt het vaak
dat je voor- of achterlichtje nét toevallig stuk of leeg is…
Bij ZKV kan je voor 1 euro een lampje kopen. Rood of wit. Voor zó weinig geld zó veilig
thuiskomen, dat wil je toch allemaal?

ECHT, ZORG DAT JE GEZIEN WORDT!
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Deelnemers reünie
Sander Abbring
Bert den Adel
André Albers
Ton van den Ancker
Dica van de Ancker-van
Halderen
Kim Arzbach
Fred Baar
Els Bakker
Pieter Bakker
Marian Bart-Prins
Gerard Bart-Prins
Ruud Berkhof
Sandra Berkhof
Anne-Mirl Biesot
Jan Bloetjes
Nelleke Blom
Gré Boom-Kopper
Bram Borgers
Marella Bouva
Johan Bruins
Nanda Bruins
Jos Buhrs
Sylvia Buhrs
Cees Buis
Anke Cluwen
Marcel Cluwen
Johan Cuypers
Joffrey Daniëls
Deniece Derlagen
Harry Derlagen
Liesbeth Derlagen-Happe
Paula Dil
Sander Dil
Jill Djemani
Jan Doeves
Frederiek Doeves
Mieke Doeves
Tim Doeves
Niels Doeves
Maaike Doeves
Dorien Doeves
Fanny Doeves
Fred Dolsma
Thea Dolsma-Riem
Roel Duursma
Paul Duursma
Piet Duursma

Tim Duursma
Lex Duursma
Nel Duursma-Siekerman
Frieda Duursma-Wiffrie
Riek Eikema
Ivan Engel
Siem Engel
Wim Engel
Frank Engel
Karin Engel-Pfaltzgraff
Karin Exalto
Gerrit Exalto
Johnny Fernand
Carla Forrer
Maarten Forrer
Bert Gallas
Thea Geerlings
Ton Geerlings
Sonja Geerlings-Sint
Bastiaan Gerrits
Johan Giskes
Henk Giskes
Nella Glandorf-Sint
Monique Goos
Fred Goossens
Frank Gouweleeuw
Miranda Grootes
Saskia van der Gulik
Martin Haagendoorn
Ans Haagendoorn-van
Dalsem
Sylvia Heistek
Ray Heistek
Cindy Hetteling
Marten Hoekstra
Nico van 't Hof
Truus van 't Hof-Henneke
Afke Homma
Erwin Horak
Hans Huitema
Mariët Huitema
Frank Huitema
Agnes Huitema-de Vos
Jola Huitema-van Westrop
Sandra van Ielen
Arif Ilgün
Hannie Jager
Carla Jongens
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Erna Lubbes
Wietske Luii
Tonny Luii
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Edwin Muller
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Michel Munts
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Laura Overdijk
Peter van Pelt
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Wijbrand Pfann
Ingrid Pfann
Martin Pfann
Chiara Pino
Fabio Pino
Afke de Poel-Heiligers
Yolanda Pool
Peter Resoort
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Dick Rijswijk
Nel Rijswijk
Leendert Saarloos
Lida Schaap
Rob Schaap
Kim Schat
Frans Schippers
Frans Schippers

Ploneke Scholtsz
Jacqueline Sibbel
Tamara Sibie
Marjon Sipma
Linda Smit
Ed Staats
Simon Stadt
Elly Stadt-Riem
Jan Stange
Hans Stange
Gonnie Stange-Huitema
Marian Stange-Huitema
Henk Stuurman
Joke Stuurman
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Frans Valkenburg
Nathalie Veldman
Saskia de Vente
Marcolino Vet
Sjaak Veth
Jan Visser
Lia Visser
Annemiek Visser
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Martine van Vliet
Ramon de Vries
Dirk de Vries
Marco de Vries
Inge de Vries-van Walstijn
Thijs Vrolijk
Coby Wagenvoort
Ed van der Wal
Frank Wals
Raymond Walter
Cees van de Water
Lianne van de Water-Sloep
Francis van der Werff
Gerrit Wiepjes
Stefan Wiffrie
Dennis Wijga
Frank de Wildt
Maartje ten Wolde
Ruud Zaaijer
Joyce Zaaijer
Marleen Zoutendijk
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