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Colofon Jaargang 89 nr 11 

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 
 
En zo komt er een eind aan het seizoen dat 

nooit begon…. “Het seizoen dat nooit begon”, 

mooie titel voor een boek! Een seizoen om 

later met verwondering op terug te kijken, 

want wonderlijk waren de laatste maanden. 

Geen spectaculair einde van de 

zaalcompetitie, maar een nachtkaars, die 

doofde met wat sputterende niet-gevierde 

kampioenschappen, om vervolgens over te 

gaan in een groot, leeg, ongezellig tijdvlak. Een 

gesloten sportpark, een gesloten Kiep, wat 

een narigheid. Geen trainingen en 

wedstrijden, geen feesten en borrels, geen 

schoolkorfbal, geen kamp, geen gezelligheid 

van ZKV-ers onder elkaar. 

 Gelukkig mochten de laatste maand de 

trainingen wel weer hervat worden en heeft 

de kampleiding een leuk alternatief “klein 

kampie” georganiseerd in de vakantie. Ook 

wordt er op bescheiden schaal geprobeerd 

wat nieuwe kinderen naar ZKV te lokken, maar 

dat lijkt al met al niet erg op dat waar we in 

het echie zo goed zijn, ieder jaar. Wonderlijk 

leeg en saai was het, ( en ook wel erg lekker 

rustig af en toe, geef toe…) maar ook dit gaat 

voorbij! 

 Als de zomervakantie erop zit hopen we 

elkaar weer te treffen op ons veld, in ons 

clubhuis en dan starten we een Nieuw 

Seizoen. Een seizoen met veel activiteit en een 

bruisend clubleven. Een seizoen dat dit vorige 

steeds verder naar de achtergrond zal 

verdrijven, lekker. 

Allemaal een heerlijke zomer toegewenst!! 

Doeg, 

Els 

Het volgende krantje komt uit op 10 augustus

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 

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

Het is een vreemd einde van ons korfbalseizoen. Gelukkig wordt er inmiddels weer getraind en ziet 

men uit naar de start van de nieuwe competitie. We werden in de zaal kampioen zonder de 

verwachte spannende ontknoping; op het veld stonden we stevig bovenaan, maar beginnen we in 

september weer op nul. Het schoolkorfbaltoernooi kon geen doorgang vinden en dat scheelt ons 

zeker een tiental nieuwe jeugdleden. Wie weet dat het “mini-schoolkorfbal” met de Hannie Schaft 

nog voor wat ledenwinst zorgt. Gelukkig waren er maar weinig bedankjes dit jaar. Het kamp gaat niet 

door, maar de kampleiding organiseert volgende week een kampdag voor de kampgangers. Zo krijgt 

de jeugd toch weer een beetje het ZKV gevoel. 

Vorige week zaterdag nam de selectie met een barbecue (met toestemming van de gemeente) 

afscheid van trainer Roy Gruijs. Roy heeft nu twee periodes de selectie geleid en mag terugkijken op 

een geslaagde tijd. Mooi dat hij met een kampioenschap zijn trainerschap van het eerste van ZKV kon 

beëindigen en het stokje overdraagt aan Monne Jonker. Mariska Speekhoudt en Sander van der 

Straten keren aanstaand seizoen niet terug bij de selectie. De selectie bedankte ook Wouter Forrer 

en Karin Engel voor de begeleiding van de selectie. Ondanks de anderhalve meter afstand werd het 

een heel gezellige avond. 

Ondertussen gaan de onderhandelingen tussen de gemeente en de sportverenigingen op ons 

(nieuwe) sportpark verder. Het is letterlijk een kwestie van duwen; als het zwembad een stukje 

verderop komt, is er voldoende ruimte voor het tennis (aan de Gouw) en het korfbal. Met de 

gemeente wordt gewerkt aan een concept overeenkomst ten behoeve van de realisatie van ons 

nieuwe clubgebouw. Een aantal zaken dient nog te worden opgehelderd: ZKV zal opdrachtgever 

worden voor de bouw, dit in verband met het terugvorderen van de BTW, maar dat heeft wellicht 

ook financiële risico’s tot gevolg die wij natuurlijk van te voren willen uitsluiten. Parallel aan dit 

proces lopen de besprekingen tussen de voetbalverenigingen FC Zaandam en Zaanlandia met de 

gemeente over het gebruik van de voetbalvelden, naast elkaar of met elkaar. 

Ik wil onze PPC bij deze hartelijk danken voor weer een seizoen van de ZKVer. Ook ben ik onze 

andere kaderleden veel dank verschuldigd voor hun inzet voor ZKV. We hopen zodra het weer kan 

een medewerkersavond te organiseren. Rest mij nog om jullie allemaal een prettige zomervakantie 

te wensen en de hoop uit te spreken dat we vanaf september elkaar weer spreken op ons veld. 

Lex Kaper. 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021 

Een aantal seizoen geleden is op de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur het 

mandaat gegeven in het laatste kwartaal van het lopende seizoen de contributie vast te 

stellen voor het komende seizoen.  

Het bestuur stelt voor om voor komende seizoen geen contributieverhoging door te voeren. 

HET BESTUUR 
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Club 75 ZKV 
 

 
 

Hierbij eindelijk eens een berichtje in het clubblad van ZKV over onze Club 75. 
U zult mogelijk wel gedacht hebben, bestaat de Club 75 ZKV nog wel? 
 
Ja dus, maar vanwege de coronaperikelen waarmee iedereen te maken heeft vanaf half maart was 
het er nog niet van gekomen om iets van ons te laten horen… Wij hopen dat u allen in goede 
gezondheid verkeert. 
U ziet aan het fotootje een ander gezicht dan u gewend was bij de Club 75. Niet dat ik geheel 
onbekend ben bij veel ZKV’ers, ik was in een wat verder verleden 11 jaar penningmeester van ZKV 
zelf, maar toch even een uitleg. 
Eind van vorig jaar heeft Klaas van Kalsbeek te kennen gegeven dat hij als penningmeester wilde 
gaan stoppen bij de Club 75 ZKV. En toen kwamen ze op mijn naam en ben ik door Anke Cluwen en 
Gonnie Stange gevraagd om het penningmeesterschap over te willen nemen. Tegen deze gedreven 
ZKV’ers en Club 75 bestuurders zeg je uiteraard geen nee. Bovendien is de Club 75 ZKV ter 
ondersteuning van onze vereniging een belangrijke ‘club in de club’. Uiteraard bedank ik hierbij Klaas 
als mijn voorganger voor zijn verrichte werkzaamheden voor Club 75 ZKV gedurende vele jaren! 
 

Wat doet een penningmeester? 
Heel simpel natuurlijk, de penningen bij houden. Dus daar ben ik vanaf medio januari mee begonnen. 
Eerst met Anke naar de bank om alles administratief te regelen, daarna alle stukken op mijn 
computer zetten en de inkomende gelden bij houden. 
Daar ben ik nu mee bezig en gelukkig hebben al veel leden van de Club 75 ZKV hun bijdrage voor 
2020 betaald. En daar zijn we erg blij mee. In deze moeilijke tijd kunnen we daarmee natuurlijk onze 
korfbalvereniging extra ondersteunen! 
Kijkt u het als lid van de Club 75 ZKV nog even na, maar mocht u uw bijdrage voor 2020 van 
(minimaal) 35 euro nog niet overgemaakt hebben, doet u dat dan binnenkort nog even. 
Dat kan op bankrekening: NL41INGB 0000163988 ten name van Club 75 ZKV te Koog aan de Zaan, 
graag onder vermelding van bijdrage 2020. Onze hartelijke dank! 
 
Binnenkort gaan we ook nog een email naar onze leden sturen want niet iedereen is zowel lid van 
ZKV als de Club 75 ZKV. 
 
Een hartelijke groet van Ed, Anke en Gonnie.   
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Senioren nieuws 

Wat een gekke afsluiting van het seizoen! Gelukkig hebben we elkaar allemaal weer even gezien en 

zijn er weer wat trainingen geweest. Voor nu vakantie. Wij willen iedereen bedanken voor de inzet 

afgelopen seizoen en nogmaals feliciteren met de behaalde resultaten. Komend seizoen hebben we 5 

senioren teams, daar zijn wij heel blij mee! 

We gaan komend seizoen starten op de volgende datum: 

Selectie 1&2 starten donderdag 13 augustus, 20.00 uur met de 1ste training. 

Senioren 3, 4 & 5 starten donderdag 20 augustus, 20.30 uur met de 1ste training. 

 

We zijn als TC de laatste dingen nog aan het regelen, dus hou voor alle informatie de site goed in de 

gaten.  

Fijne vakantie allemaal en tot in augustus! 

Namens de TC, Margje 

 
 
Opstellingen senioren voor het seizoen 2020-2021  
 
Selectie 1 & 2 Heren Dames 

Trainer/ coach 1ste: Monne Bart Dominique 

 Bjarne Dyani 

 Bram Fleur 

 Daan Jane 

 Dennis Merel 

 Hidde Nadine 

 Joost Roos 

 Koen Sabine 

 Michael Tamera 

 Pjotr (zodra fit) Thalia 

 Sverre  

 Tom  

 

Senioren 3 Heren Dames 

Trainers: collectief Jesse Eden (zodra fit) 

 Kevin Hannie 

 Monne Kirsten 

 Raymond Maartje 

 Rick Mariska 

 Thijs Rianne 

 1 of 2 heren van selectie? Romy 

  Stephanie 



 
 

7 
 

 

Senioren 4 Heren Dames 

Trainer: Johan Bas Annemieke (zodra fit) 

 Erwin Daphne 

 Jiri Esmee 

 Liam Marjolein 

 Onno Miranda 

 Wouter Saskia 

  Winnie 

 

Senioren 5 Heren Dames 

Trainer: Vacature Daniel Anja 

 Giovanni Demi 

 Mike Francis 

 Nigel Gabrielle 

 Steven Jenske 

 

Gezocht: 

Wij zijn op zoek naar iemand die de thuiswedstrijden van ons 1ste wil filmen en uploaden naar 

Analyze team. Het zou fijn zijn als je zelf apparatuur hebt, maar zo niet, kan dat ook geregeld 

worden! 

Wie o wie help ons uit de brand??? 

Ben jij diegene die wilt helpen, laat het Margje even weten:  

margjekamphuis@gmail.com of een appje naar 0614464199 

 

 

mailto:margjekamphuis@gmail.com


 
 

8 
 

 

 

Geen paniek!  De leden van onze feestcommissie zijn niet vermist of zoek. Dus je kunt Marjolein, 

Onno, Erwin en Mariska gewoon nog tegenkomen bij ZKV, ze hebben echter alle vier aangegeven dat 

zij gaan stoppen met de feestcommissie om uiteenlopende redenen.  

Dit betekent dus dat er in het nieuwe seizoen geen feestcommissieleden meer zijn. Geen 

feestcommissie betekent geen feesten, happen en trappen of pubquiz. Dat kan natuurlijk niet, wat 

moeten wij bij ZKV nou zonder feestjes?!? Zeker nu we binnenkort weer feestjes mogen geven!  

Wij zijn daarom op zoek naar enthousiaste feestgangers die ervoor willen gaan zorgen dat wij ook 

volgend seizoen weer van de leukste feestjes en activiteiten kunnen genieten.  

Denk jij Ja! Dat ben ik en ik zit boordevol leuke ideeën voor de feestcommissie. Stuur mij, Mariska, 

dan een berichtje op 06-29342518 of stuur mij een mailtje via mspeekhoudt@gmail.com. Dan gaan 

wij er samen voor zorgen dat de ZKV’ers ook volgend seizoen weer kunnen genieten van de leukste 

feestjes en activiteiten! 

Mariska Speekhoudt  

 

mailto:mspeekhoudt@gmail.com
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Krielkiep 
 

Het volgende krantje komt uit op 10 augustus. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Fay van Rooijen   23 juni 

Robin de Maaker  28 juni 

Reza Rusniadi    30 juni 

Emma Kamps   2 juli 

Duke Duursma   2 juli 

Aylin-Baise Okur   3 juli 

Sanne Wals    8 juli 

Lauren Elders   9 juli 

Noa Schmitz    20 juli 

Jara Duursma   24 juli 

Valerie Kreuger   30 juli  

Mena Berkhof    5 augustus 
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Van de jeugdcoördinator 

Het seizoen 2019/2020 is bijna afgelopen. Aankomende week zijn de laatste trainingen. Fijn dat we 

ondanks de Corona crisis toch nog hebben kunnen trainen.  Helaas kon het kamp hierdoor niet 

doorgaan, maar er komen nog twee fantastische kampdagen aan. Het wordt een groot feest, dat kan 

niet missen, alleen al door het enthousiasme van alle vrijwilligers. Een mooie manier om het seizoen 

af te sluiten. 

We zijn al enige tijd aan het vooruit kijken. Het was een enorme puzzel, maar we hebben 

weloverwogen keuzes gemaakt en de teams zijn rond. In dit krantje kun je de opstelling lezen. 

Mochten hier nog vragen over zijn, mail dan naar: jtc@zkvzaandam.nl 

De Corona maatregelen zijn versoepeld en zoals het er nu uitziet kunnen we in september gewoon 

starten met de competitie. We kijken hier erg naar uit. De doelstelling voor volgend jaar is dat we de 

rode draad gaan implementeren. Je vraagt je misschien af wat dat is? Dat is een overzicht van alle 

vaardigheden op het gebied van korfbal die bij een bepaalde leeftijd passen. Dit document zal de 

leidraad vormen voor de trainingen. Hierdoor zal er een betere doorgaande lijn zijn met een 

eenduidige visie. 

Er zijn wijzigingen binnen de JTC. Laura en Bram gaan de JTC verlaten, ik wil ze via deze weg graag 

bedanken voor hun inzet en de goede samenwerking. Sabine de Vries en Sander Abbring komen de 

JTC versterken. Super fijn dat jullie je op deze manier voor de jeugd van ZKV willen inzetten. 

Wij zijn nog druk bezig om voor elk team een goede trainer/coach te regelen. Deze puzzel is nog niet 

af, hierbij nogmaals de oproep. 

 Wij zijn nog opzoek naar enthousiaste ervaren ZKV-ers die samen met onze jonge trainers een 

team willen trainen/coachen,  pas je in dit profiel en spreekt je dit aan neem dan contact met ons 

op. 

 Verder zullen we de trainingstijden publiceren in het eerste krantje na de vakantie en wel op 10 

augustus. 

Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie! De trainingen beginnen in de week van 17  

augustus. Tot dan en geniet! 

 

Groeten Bart 

 

 

 

 

mailto:jtc@zkvzaandam.nl
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Beste jeugdspeler,-speelster, ouder 

 

Hieronder vinden jullie de opstellingen waarmee de ZKV jeugd het komende korfbalseizoen 

2020/2021 zal gaan starten. 

Uiteraard is het ons belangrijkste doel om ieder kind zo plezierig mogelijk te laten sporten bij ZKV. 

Om dat te bereiken willen wij iedereen zoveel als mogelijk laten trainen en spelen, op een niveau dat 

bij hem of haar past. De uiteindelijke teamindelingen zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg 

binnen de Jeugd Technische Commissie (JTC). Wij hebben het afgelopen seizoen meerdere 

wedstrijden zelf gezien, en ook hebben wij de trainers van afgelopen seizoen geraadpleegd bij het 

maken van de nieuwe opstellingen. 

Omdat het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep niet altijd exact overeenkomt met het 

minimale (of ideale) aantal spelers in een korfbalteam, hebben we toch incidenteel iemand in een 

hogere of lagere leeftijdsgroep in moeten delen. 

In enkele gevallen hebben wij besloten om een selectieprocedure te houden. Dit is alleen het geval 

bij de oudere leeftijdsgroepen (vanaf C), en alleen daar waar het verschil tussen spelers zo klein is dat 

wij nog geen keuze konden maken. De beoordeling van de nieuwe trainer(s) zal hier leidend zijn, 

maar de JTC blijft altijd betrokken bij zo'n selectieproces als neutrale partij. 

Mocht je nou toch een vraag en/of opmerking hebben over de nieuwe opstellingen, stuur dan gerust 

een e-mail naar jtc@zkvzaandam.nl en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Met vriendelijke sportgroet, 

ZKV JTC 

Opstellingen: 

A1 selectie 
   

A2 
  Heren 

 
Dames 

 

Heren 
 

Dames 

Menno Dekker 
 

Eelke Eikema 
 

Thijs van Elst 
 

Georgina Blankendaal 

Duke Duursma 
 

Ieke Eikema 
 

Thomas de Graaff 
 

Danitha Geldorp 

Daan Nieuwenhuizen 
 

Puck Gruijs 
 

Jaïr de Roeck 
 

Nio Hoogerwerf 

Jayden Stook 
 

Kelly Korver 
 

Reza Rusniadi 
 

Daphne Korver 

  
Alina Loevens 

   
Valerie Kreuger 

  
Lieke Neuman 

   
Luka Oostrom 

  
Sanne Wals 

   
Linda Pronk 

      
(+ dame A1) 

B1 
   

C1 selectie 
  Heren 

 
Dames 

 
Heren 

 
Dames 

Jamie van de Berg 
 

Eva van den Berg 
 

Michiel Greuter 
 

Jade Esveld 

Barry Goemans 
 

Joy Duursma 
 

Daan Jamin 
 

Tessa Jamin 

Beau Jansen 
 

Danique Hilders 
 

Sven Nieuwenhuizen 
 

Mara Koolbergen 

Ivan Olfers 
 

Melanie Kreuger  
 

Bram Pet 
 

Faaske Stern 

  
Renée Peters 

 
Pim Ulle 

 
Jennifer de Vries 

  
Noa Schmitz 

    

mailto:jtc@zkvzaandam.nl
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    C2 
   

D1 
  Heren 

 
Dames 

 
Heren 

 
Dames 

Jayden Holwedel 
 

Defne Demir 
 

Krijn Abbring 
 

Josefina Celestina 

Daan Pronk 
 

Emma Kamps 
 

Kian de Haas 
 

Juna van Pardo 

Jonathan Linger 
 

Akasya-Zeynep Okur 
 

Bjorn Lamphen 
 

Babet Schilte 

(+  heer C1) 
 

Dilara Yilmaz 
 

Adam Soussi 
 

Iñez Witte 

    
Aaron van der Straaten 

  

    
Brent Verstegen 

  

       E1 
   

F1 
  Heren 

 
Dames 

 
Heren 

 
Dames 

Hugo Abbring 
 

Aylin-Baise Okur 
 

Kai da Graca 
 

Ayselina Demir 

Jim Etman 
 

Nadine Veenman 
 

Dane de Maaker 
 

Roby Elders 

Jaro Stam 
 

Jessica de Vries 
 

Joah Walter 
 

Jeali-Ann Elskamp 

      
Asli-Nisa Okur 

      
Zoe van Rooijen 

      
Lois Vrickx 

      
Jente Zaal 

       Kangoeroes 
      Heren 
 

Dames 
    Siem Abbring 

 
Mena Berkhof 

    Mairo Forrer 
 

Lauren Elders 
    Levi Lamphen 

 
Robin de Maaker 

    James Walter 
 

Oliwia Konopka Kropidowska 
    

  
Fay van Rooijen 

     

Lieve kangoeroes, 
 
wat hebben we een leuk seizoen gehad! We begonnen met een klein groepje dat na een paar weken 
al was uitgegroeid tot wel 20 kinderen! Ieke en ik gaven de eerste helft veld trainen aan jullie. 
In de zaal kwamen daar Jesse, Mariska en Sanne bij. We namen toen afscheid van Kai, Joah en Loïs, 
die mochten al bij de F’jes aansluiten! 
De tweede helft veld kwam wat later op gang, maar toen hebben we het ook nog erg leuk gehad 
samen, met Ieke en Jesse. En ook toen kregen we nog gezelschap van een paar nieuwe kinderen! 
 
Lieve Dane, Robin, Mena, Oliwia, Cornel, Roby, Lauren, Joah, James, Kai, Loïs, Zoë, Fay, Asle, Jayli-
Ann, Siem, Mees, Jente, Mayro, Gabriël, Christoffer en Levi... 
 
Bedankt!  
We zien elkaar na de zomervakantie. Jesse en Ieke gaan verder met de grote kangoeroes en ik met 
de nog grotere: de F’jes! 
Fijne vakantie! 
 
Groetjes, Maartje 
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Het is bijna zover! De ZKV kampdagen komen eraan! 

Dit jaar gaat onze traditionele kampweek helaas niet door, maar organiseert de kampleiding wel 

twee leuke dagen om het kampgevoel toch te krijgen. 

Helaas door te weinig inschrijvingen gaat de dag voor de jongste jeugd op 8 juli niet door. 

De oudere jeugd was al heel snel enthousiast wat resulteerde in heel veel aanmeldingen! De 

kampleiding is ondertussen hard bezig met de voorbereidingen, zodat jullie op 10-11 juli kunnen 

genieten van een alternatief kamp op ons eigen terrein. 

Wij hebben er super veel zin in! 

 

Groetjes, 

De kampleiding 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021 

 

Een aantal seizoen geleden is op de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur het 

mandaat gegeven in het laatste kwartaal van het lopende seizoen de contributie vast te 

stellen voor het komende seizoen.  

Het bestuur stelt voor om voor komende seizoen geen contributieverhoging door te voeren. 

 

HET BESTUUR 
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LEDENWIN- AKTIE 

Afgelopen woensdag hebben vijf klassen van de Hannie Schaftschool in plaats van gymles korfballes 

gekregen. Bjarne en Bram hadden op het plein naast de school een serie leuke spellen en oefeningen 

klaargezet voor de jongste kinderen van de school: de kleuters en de groep 3- leerlingen. Het was 

een bloedhete dag, maar tussen de bomen waren de lessen nog net te doen, gelukkig. 

De kinderen waren enorm enthousiast en deden geweldig leuk mee. Ook de leerkrachten vonden het 

hartstikke leuk en houden zich aanbevolen voor een vervolg… 

Na elke les kregen de kinderen een brief mee, waarin ze uitgenodigd werden om a.s. dinsdag een 

gratis training bij ZKV te komen meedoen. Het is nu even afwachten hoeveel ouders hun kind hier 

daadwerkelijk voor opgeven, maar de trainers zijn er klaar voor.  

Het zou toch leuk zijn als we op deze manier weer een aantal nieuwe leden kunnen winnen! 

Het was een mooie propaganda- ochtend. Complimenten voor Bjarne en Bram! 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Vuurtje 

Twee oenen willen vuur maken. Zegt de ene oen tegen de andere: 'Weet 

je zeker dat de lucifers het doen?' Zegt de andere oen: 'Ja hoor, ik 

heb ze allemaal uitgeprobeerd!' 
 

 

Pizza! 

Er komt een oen bij de pizzeria. Hij bestelt een pizza. Als deze klaar is, 

vraagt de pizzaboer of hij de pizza in zes of acht stukken moet snijden. 

Waarop de oen zegt: ‘Doe maar in zes stukken, want acht krijg ik nooit 

op!’ 
 

 

Bril 

Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: ‘Ik heb een bril nodig.’ ‘Inderdaad, 

want u staat nu in de kaaswinkel!’ 
 

 

Vroeger 

Meester: 'Noem eens twee dingen die in 1900 nog niet bestonden.'  

Elsje antwoordt: 'Mijn broer Freddy en ik!' 
 

 

Airbag 

Piet gaat 's morgens in zijn vaders nieuwe auto rijden. Als hij 's avonds 

thuiskomt zegt hij tegen zijn vader: 'Ik heb goed en slecht nieuws. Wat 

wil je als eerste horen?' 'Doe eerst maar het goede nieuws', zegt zijn 

vader. 'Nou, de airbag doet het erg goed!' 

https://www.kidsweek.nl/vuurtje
https://www.kidsweek.nl/pizza
https://www.kidsweek.nl/bril
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1176
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1404
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




