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Colofon Jaargang 89 nr 10  

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  

VOORWOORD 

Wat er natuurlijk dreigt, bij zo’n van 

vrijdagochtend tot dinsdagavond ongebruikt leeg 

veld, is misbruik door de Natuur. 

In principe geen kwaad woord over de Natuur, 

want ik heb inmiddels geleerd politiek correct voor 

de dag te komen en ik ben zo langzamerhand 

dondersgoed in staat de wuivende bomen en 

tjilpende vogelepietjes te waarderen, maar……. 

Geef die Natuur één vinger en het is gedaan met je 

macht. Wanneer je dacht dat je je korfbalcomplex 

goed in de hand had qua onderhoud en gebruik, 

dan loop je nu in coronatijd wel eventjes het risico 

dat de boel onder je handen verandert, vergroeit 

en versloebert. 

Niet voor niets is er onlangs een waarschuwend 

schrijven van de Stichting Onderhoud Sportpark 

Hoornseveld uitgegaan naar alle (niet-) gebruikers: 

Pas op! Wees waakzaam! Houd anderhalve 

kilometer afstand! Op het complex is de Grote 

Boze Wolf gesignaleerd, die het, zoals jij en ik ons 

hele leven van onze (groot-)ouders hebben 

geleerd, heeft voorzien op onze arme kleine 

schaapjes van kinderen! Hij laat de fiks gegroeide 

hazenpopulatie en de kolonie suffe reigers links 

liggen maar loert vooral hongerig op kleine, 

sappige, in sportkleding (lekker!) gehulde 

mensenkindertjes. Hij is leip en bloeddorstig en als 

het hem zo uitkomt verwarrend vriendelijk: “Kom 

maar, lief kindje! Ik ben eigenlijk je oma!”  Maar 

dan…..!  

Een oplossing voor dit dreigende drama heb ik niet 

zo 1, 2, 3. Tenslotte is de wolf een in Nederland 

gewaardeerd lid van onze Natuur en zal 

verbanning naar de Jagersplas misschien wel het 

paard achter de wagen blijken te wezen, qua 

slachtoffertjes. Een idee is misschien: een grote 

schaar klaar te leggen en een voorraadje zware 

keien, plus het naaimandje van één van onze 

oma’s, zodat ons Bestuur na een onverhoopte 

smikkelbeurt van de wolf alsnog kan ingrijpen. 

Els 

Het volgende krantje komt uit op 22 juni

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 

2 juni 2020 
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K A P E R I O L E N 

Dit keer een kort bericht vanuit ons vakantiehuis op Texel. Met het sporten lijkt het weer de 

goede kant op te gaan. ZKV bereidt zich voor op een nieuw seizoen, zowel op sportief als op 

bestuurlijk vlak. Vanaf 1 juli mag de kantine weer in gebruik worden genomen en de hoop is 

dat we dan toch nog op gepaste wijze het afgelopen seizoen kunnen afronden. 

Ondertussen is ZKV met de gemeente in gesprek over de herindeling van sportpark 

Hoornseveld. De twee tennisverenigingen LTVZ en De Gouw krijgen een nieuw complex aan 

de Gouw (“het prutje”) en ZKV schuift een stukje op. Het nieuwe zwembad De Slag komt in 

het midden van het sportpark, met de voetbalverenigingen aan de andere kant van het 

zwembad. De door de gemeente geschetste eerste indeling geeft onvoldoende ruimte aan 

het tennis en het korfbal; in de tweede helft van juni krijgen we van de gemeente een 

nieuwe versie van het plan. Het is de bedoeling dat de definitieve indeling van het sportpark 

op1 augustus vastligt, zodat we aan de slag kunnen met het ontwerp van ons nieuwe 

clubgebouw. 

Deze week geven Daan Horak en Cees van de Water een terugblik bij de Rabobank wat 

betreft ons sponsorprogramma. Dat heeft vooral in het teken gestaan van de nieuwe opzet 

van de organisatie structuur van onze vereniging, met de ondersteuning van Chris Kaper. Nu 

willen we ons weer meer gaan richten op de ledenwerving. 

 

Lex Kaper. 

 

Veilig korfballen doen we samen (richtlijnen ZKV) 
 
Deze richtlijnen zijn te vinden in de Krielkiep. 
 

Trainingstijden. 

 

Dinsdag: 

18:00 - 19:00   Kangoeroes + F      Veld 1 

18:45 - 19:45   C1                           Veld 2 

19:15 - 20:15   A2                           Veld 1 

20:00 - 21:00   Selectie1 & 2          Veld 2 

 

Donderdag: 

18:00 - 19:00     D1/2 + E               Veld 1 en 2 

19:15 - 20:15     B1/2                      Veld 2 

19:45 - 20:45     A1                         Veld 1 
20:30 - 21:30     Selectie1 & 2        Veld 2                
21:00 - 22:00     3 & 4                     Veld 1 
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Krielkiep 
 

Het volgende krantje komt uit op 22 juni. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

Juna van Pardo 20 juni 

 

Trainingstijden. 

 

Dinsdag: 

18:00 - 19:00   Kangoeroes + F      Veld 1 

18:45 - 19:45   C1                           Veld 2 

19:15 - 20:15   A2                           Veld 1 

20:00 - 21:00   Selectie1 & 2          Veld 2 

 

Donderdag: 

18:00 - 19:00     D1/2 + E               Veld 1 en 2 

19:15 - 20:15     B1/2                      Veld 2 

19:45 - 20:45     A1                         Veld 1 
20:30 - 21:30     Selectie1 & 2        Veld 2                

21:00 - 22:00     3 & 4                     Veld 1 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 
Vanaf 1 juni kregen we een stuk meer vrijheid in de strijd tegen het Corona virus. De terrassen zijn 

weer open en ook in de horeca kan er weer gegeten en gedronken worden. De Kiep moeten we nog 

even dichtlaten maar als alles goed gaat mag ook die op 1 juli weer open. De beste versoepeling is  

dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar bij het sporten nog wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot 

elkaar houden, maar dat het normaal spelcontact wel weer is toegestaan. Dit betekent bij partijtje 

dat je elkaar weer mag verdedigen en dat je dan de 1,5 meter niet hoeft te respecteren. Ga elkaar 

echter niet onnodig aanraken. Blijf zelf nadenken en neem je verantwoordelijkheid. 

Complimenten voor alle spelers en trainers we hebben met elkaar bovenstaande versoepeling 

verdiend, laten we hopen dat de overheid de regels kan blijven versoepelen.  

Ook al klinkt het nog ver wij zijn ons op de achtergrond hard aan het klaarmaken voor het nieuwe 

seizoen. We willen de opstellingen in het volgende krantje publiceren. 

De jeugdtrainingen draaien zeker ook in de maand juni nog lekker door. Ook daarna zal ZKV niet in de 

vakantiemodus komen. Ondanks dat het kamp niet doorgaat zal ons complex gebruikt worden om  

hier toch een geweldig kampgevoel te kunnen neerzetten.  Op 8 juli voor de F tot en met C en op 10 

juli voor de B en A.  Waarbij deze zelfs een nachtje blijven slapen ! Super leuke actie, vanuit de 

kampleiding. Geef je snel op, want dit wil je natuurlijk niet missen. 

Bart 

KAMPNIEUWS!!! 

De kampleiding heeft heel hard gewerkt om een paar super leuke dagen te organiseren. Zo krijgen 

wij dit jaar het geweldige kamp gevoel bij onze eigen vereniging! 

Op 8 juli willen wij met de jongste jeugdleden (F t/m C) er een onvergetelijke dag van maken! 

Hoe gaat de dag er ongeveer uit zien? (F t/m C) 

Ochtendspel 9.30 - 11.30 

Lunch 11.30 - 12.30 

Middagspel 12.30 - 16.00 

Avondeten 17.00 - 18.00 

Avondprogramma 19.30 - 22.30 

  

Voor de jeugd vanaf de B en ouder ziet de dag planning er iets anders uit. 

Wij gaan namelijk één nachtje overnachten op het ZKV terrein van 10 t/m 11 juli!  

Op 10 juli zullen wij rond 12.30 de dag starten en op 11 juli is het kamp rond 16.00 afgelopen. 

Tip: het is handig om alvast je tent te zoeken =) 

Deze ontzettend leuke dagen kunnen alleen doorgaan bij een minimaal aantal kinderen.  

Wij vragen een kleine bijdrage bij deelname aan de kampdag(en). 

Inschrijven kan vanaf donderdagavond 4 juni om 18.00 op de website tot uiterlijk 18 juni! 

Wij hebben er heel veel zin in!  Jij toch ook? 

 

Groetjes, 

De kampleiding 
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Veilig korfballen doen we samen (richtlijnen ZKV) 

Lees hieronder de huidige richtlijnen. 
 
Hieronder uiteraard de basisregels van het RIVM, zoals ook voorgeschreven door het NOC-NSF: 
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 
 

Om te zorgen dat we veilig kunnen sporten binnen onze korfbalvereniging zijn de volgende richtlijnen 
opgesteld: 
 We gebruiken voor toegang tot het ZKV-complex de brug van de buren (de voetbalclub), bij het 

verlaten van het complex gebeurt dit via onze eigen brug. 
 De kantine en de kleedkamers zijn gesloten ook tijdens de trainingen; toiletten zijn alleen 

beschikbaar in uiterste nood, en er mag maar 1 persoon tegelijk naar binnen. 
 Bij het betreden en verlaten van het sportveld is het desinfecteren van de handen verplicht; de 

club zorgt voor de aanwezigheid van desinfectiegel. 
 Iedereen dient alleen naar het veld te komen en weer alleen naar huis te gaan, niet in groepjes 

en zeker niet blijven hangen 
 Onderling moet er 1,5 meter afstand worden gehouden met uitzondering van de jeugdspelers 

vanuit de kangoeroes, F, E, D. C, B en A.  
  

Attributen en voorwerpen 
  
 Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) 

wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel;  
 De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel;  
 Laat iedereen zijn of haar eigen bidon meenemen en alleen daaruit drinken. 
Enkele tips 
 Ga vóór de training thuis naar de wc 
 Neem je eigen gevulde fles/bidon van huis mee; bidons of flessen mogen niet gedeeld worden 
 Kom niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang van de training, en verlaat het terrein direct ná de 

training 
  
Corona-coördinator  

Er is bij elke training minimaal één of meer ‘Corona-coördinatoren’ aanwezig, die toezicht houden op 
het gebruik van de accommodatie. Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de 
protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele 
trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de 
trainers verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of 
een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-coördinatoren 
eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de 
sportaccommodatie te verlaten. 

Bij vragen kan er contact met ons worden opgenomen via de mail tc@zkvzaandam.nl of 
jtc@zkvzaandam.nl  of eventueel via de trainer. 
 

mailto:tc@zkvzaandam.nl
mailto:jtc@zkvzaandam.nl
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Slakkengang 

Twee slakken staan op de stoep. De ene slak zegt tegen de andere: 

‘Kom, we steken over.’ Zegt de andere slak: ‘Nee, niet doen! Volgende 

week komt er een bus voorbij!’ 

 

 

Taxiritje 

Karin neemt een taxi naar huis. Als ze er zijn, zegt de chauffeur: ‘Dit 

ritje is dan tien euro, mevrouw.’ ‘Oh nee’, schrikt Karin. ‘Ik heb maar 

acht euro bij me. Kunt u niet een stukje achteruit rijden?’ 

 

 

Vissendokter 

Een vis gaat naar de dokter. De dokter kijkt even op en zegt: 'Oh, ik zie 

het al. Uit de kom!' 

 

 

Achteruit 

De juf vraagt aan Jantje: 'Jantje, kun je vanaf 0 tot 10 tellen, maar 

dan achteruit? Jantje zegt: 'Oké, 10 9 7 6 5 4 3 2 1 0. Dan zegt de juf: 

'Jantje, je bent de 8 vergeten.' 'Nee hoor juf, want u zei 8 eruit!' 

 

  

https://www.kidsweek.nl/slakkengang
https://www.kidsweek.nl/taxiritje
https://www.kidsweek.nl/taxiritje
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-579
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-951
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




