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Colofon Jaargang 89 nr 12 

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 

10 augustus 2020 

VOORWOORD 
Hoe erg kan een mens toe zijn aan een nieuw 

seizoen..?? De temperatuur hier op de 

camping stijgt met het uur en het geluid van 

mijn medekampeerders stijgt navenant. Alle 

ouders blijven buiten zitten met –vooruit—

nog één drankje dan en worden zo gezelliger 

dan ze echt zijn. Hun kinderen springen en 

joelen en gillen op de trampolines en voelen 

haarfijn aan dat de kinderbedtijd met uren 

wordt uitgesteld. De muziek gaat aan, de 

lampionnetjes ook en de muggen komen 

opgewekt op dit lekkers af….   

Tijd voor wat rust dus, wat mij betreft. Tijd 

om onze goeie, ouwe, rustige, serieuze, 

kalme, beschaafde sport weer eens op te 

gaan pakken. Met gedesinfecteerde 

ballen, op anderhalve meter afstand van 

elkaar héél rustig het “bewegend 

samenspel in twee partijen” ten uitvoer 

brengen, waarbij er door het publiek niet, 

ik herhaal NIET mag worden gezongen of 

geschreeuwd. Dàt vind ik nou de beste 

anti-coronamaatregel die er tot nu toe is 

verzonnen: laat die schreeuwlelijkers toch 

eens een keer zwijgen met hun Hup ZKV, 

olé ole’, tien, tien, tien! Laat ze stilletjes 

aan de kant staan, op afstand van elkaar 

natuurlijk, en heel zachtjes “goedzo” 

fluisteren bij mooie acties. Klappen, mag 

dat wel eigenlijk? Vast niet. Voor je het 

weet verspreid je het virusdeeltje die je 

net via het niet gedesinfecteerde hek of 

bankje hebt opgepikt weer met je applaus. 

Nee: stilstaan, je mond houden en na de 

wedstrijd meteen weer naar huis. Heerlijk. 

Eindelijk rust aan mijn kop. 

Doeg, 

Els 

Het volgende krantje komt uit op 31 augustus

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat het nieuwe korfbalseizoen weer van start. Het concept programma 

voor de veldcompetitie 2020-2021 is naar de verenigingen gestuurd; de verenigingen hebben tot half 

augustus de gelegenheid om het programma waar nodig aan te passen. Sinds 1 juli mag er weer in 

teamverband gesport worden. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat tijdens trainingen en wedstrijden 

de 1,5m regel niet gehandhaafd hoeft te worden. Voor en na het sporten geldt dat wel, voor 18 jaar 

en ouder, ook in de kleedkamer en in de kantine. Geforceerd stemgebruik (schreeuwen) binnen en 

buiten het veld is niet toegestaan. In ons clubgebouw is met stickers aangegeven waar men naar 

binnen en naar buiten kan. Binnen mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn, buiten maximaal 

250.  

 

De belangrijkste regels blijven: 

 Heb je gezondheidsklachten? Blijf thuis en laat je testen. 

 Houd 1,5m afstand, behalve tijdens het sporten. 

 Vermijd drukte. 

 Was vaak je handen. 
 

De selectie staat dit jaar onder leiding van Monne Jonker. Aanstaande week starten de eerste 

trainingen en de eerste competitieronde is gepland voor het weekend 5/6 september. Op zaterdag 

22 augustus wordt het seizoen feestelijk geopend. Het programma start om 12 uur met een clinic 

voor onze jongste leden (Kangoeroes, F, E, D) en een mixtoernooi voor C, B en A jeugd. Tijdens de 

lunch voor de jeugdleden wordt de selectie voorgesteld. Vervolgens spelen het tweede en het eerste 

een oefenwedstrijd, en worden de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd. Vanaf vijf uur is 

er tijd voor een hapje en een drankje, met muzikale omlijsting. Ik hoop jullie zaterdag (eindelijk) weer 

te zien in en rond De Kiep. 

 

De bestuurlijke vernieuwing bij ZKV wordt voortgezet. Het is de bedoeling dat voor de aanstaande 

ledenvergadering begin oktober de vacatures die er nog zijn worden ingevuld.  Het bestuur (Lex 

Kaper, voorzitter, Ruud Berkhof, secretaris, Marco de Vries, sportzaken, Marije Kamphuis, beheer, 

Mariska Speekhoudt, aktiviteiten) en penningmeester Saskia van der Gulik hebben zich voor het 

aanstaande seizoen beschikbaar gesteld. Het wordt een bestuurlijk belangrijk seizoen, onder andere 

vanwege de te nemen beslissingen omtrent de herinrichting van ons sportpark Hoornseveld.  

  

Lex Kaper. 
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Op zaterdag 22 augustus is de seizoenopening bij ZKV.  

We hopen iedereen die ZKV een warm hart toedraagt daar te zien! Jong en oud, het wordt een groot 

feest, met muziek van Deniece Derlagen en eten van DeKeukenin (Ray Heistek) en vermaak voor de 

kinderen. Een donatie voor het springkussen komt van club75, waarvoor hartelijk dank! 

Wat fantastisch om elkaar eindelijk weer te kunnen zien op het vertrouwde ZKV veld! 

Kom daarom allemaal, laten we er een prachtige dag van maken en een perfecte start van de 

opening van een nieuw korfbalseizoen. 

Hou verder alle social media en de website in de gaten voor meer nieuws over deze mooi dag.  

Het programma is als volgt: 

Tijd Activiteit 

12.00 tot 13.00 uur Clinic voor D, E, F en kangoeroes door Bjarne en 
Dyani en mixtoernooi voor A, B en C 

13.00 tot 14.00 uur Lunch voor alle jeugd 

13.50 tot 14.00 uur Voorstellen selectie 

14.00 tot 15.15 uur ZKV 2 – BEP 2 

15.15 tot 15.30 uur Huldigen kampioenen jeugd 

15.30 tot 16.45 uur ZKV 1 – BEP 1 

16.45 tot 17.00 uur Huldigingen kampioenen senioren 

17.00 uur tot einde Eten, drinken en muziek 

 

Indeling veldcompetitie  

ZKV 1 Klasse 1D ZKV 2 Klasse R1E ZKV 3 Klasse R2H 

ALO 1 KIOS (N) 2 ALO 2 

Apollo 1 KVA 2 Apollo 2 

KIOS (N) 1 KZ/Thermo4U 4 Phoenix 2 

Phoenix 1 Roda 2 Refleks 3 

Roda 1 Tempo 3 Sporting Trigon 2 

Sporting Trigon 1 TOP/SolarCompleet 4 Swift (A) 2 

Swift (A) 1 VEO 2 Weidevogels 3 

ZKV 1 ZKV 2 ZKV 3 

   ZKV 4 Poule 15 ZKV 5 Poule 16 

 Aurora/DKV (IJ) 3 GG/IJskoud de Beste 6 

 Celeritas 1 KZ/Thermo4U 10 

 GG/IJskoud de Beste 7 Purmer 4 

 ZKV 4 ZKV 5 
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Opstellingen senioren voor het seizoen 2020-2021  
 
Selectie 1 & 2 Heren Dames 

Trainer/ coach 1ste: Monne Bart Dominique 

 Bjarne Dyani 

 Bram Fleur (zodra fit) 

 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 

 

Senioren 4 Heren Dames 

Trainer: Johan Bas Annemieke (zodra fit) 

 Erwin Daphne 

 Jiri Esmee 

 Liam Jenske 

 Onno Saskia 

 Wouter Winnie 

   

 

Senioren 5 Heren Dames 

Trainer: Vacature Daniel Anja 

 Giovanni Demi 

 Mike Francis 

 Nigel Gabrielle 

 Steven Miranda 

 

AR Heren Dames 

 Daan Marjolein 

  Annemieke 
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Voor alle senioren 

Het seizoen gaat weer beginnen! Namens de TC willen we iedereen heel veel plezier en succes 

wensen! We zijn nog bezig met het programma voor de voorbereiding (zodra er aanvullingen zijn, 

horen jullie dat meteen), maar het volgende staat al vast: 

Selectie 1 & 2: 

Donderdag 13 augustus 1ste training 20.00 uur aanwezig 

Zaterdag 15 augustus Trainen, samenwerken, lunch 11.00 uur aanwezig 

Dinsdag 18 augustus Trainen  

Donderdag 20 augustus Oefenwedstrijd bij KVA Tijd hoor je van trainer 

Zaterdag 22 augustus ZKV dag Oefenen tegen bep 

Dinsdag 25 augustus Trainen  

Donderdag 27 augustus Trainen  

Zaterdag 29 augustus Trainingsweekend  Programma via trainer 

Dinsdag 1 september Trainen  

Donderdag 3 september Trainen  

Zaterdag 5 september Start competitie  

 

Senioren 3, 4 en 5: 

Donderdag 20 augustus 1ste training 20.30 uur veld B 

Zaterdag 22 augustus ZKV dag  

Donderdag 27 augustus Trainen 20.30 uur veld B 

Zondag 30 augustus WWSV- ZKV 4 oefenwedstrijd 14.30 uur, vertrek in 
overleg 

Donderdag 3 september Trainen 20.30 uur veld B 

Weekend 5/6 
september 

Start competitie  

 

De TC is een klein beetje gewijzigd. Sander is inmiddels gestopt en Jiri is de TC komen versterken. Dat 

betekent dat Karin en Margje aanspreekpunt zijn voor senioren 1 en 2 en dat Sanne en Jiri 

aanspreekpunt zijn voor senioren 3, 4 en 5. 

Nogmaals veel plezier en succes! 

Gezocht (herhaalde oproep): 

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
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Aan: alle leden /donateurs van de CLUB 75 ZKV 

 

Beste leden / donateurs, 

Hierbij voor 2020 het eerste (email)bericht van de CLUB 75 ZKV in deze moeilijke tijden van corona. 

Wij hopen uiteraard dat u allen in goede gezondheid verkeert en deze afgelopen lockdown-periode 

goed bent doorgekomen. Ook onze Korfbalvereniging ZKV is vanaf half maart tot stilstand gekomen 

met alle (financiële) gevolgen van dien. Het is daarom des te belangrijker dat onze CLUB 75 ZKV 

bestaat! 

Al vele jaren hebben wij ondersteuning kunnen geven voor (de aanschaf van) bepaalde zaken voor 

onze korfbalvereniging. Dat zal u als donateur / lid van CLUB 75 ZKV zeker bekend zijn! 

In het laatste clubblad van ZKV heb ik al een artikeltje geschreven over de CLUB 75 ZKV, maar 

uiteraard zijn niet al onze donateurs ook lid van ZKV zelf. Vandaar nu deze email met diverse 

informatie. 

Klaas van Kalsbeek 

In plaats van een bericht van Klaas ontvangt u dit bericht van mij, Ed Staats in een (ver) verleden nog 

ruim 10 jaar penningmeester van ZKV en nog steeds betrokken bij onze korfbalclub. 

Begin van dit jaar heeft Klaas te kennen gegeven om zijn werkzaamheden als penningmeester van de 

CLUB 75 ZKV te willen beëindigen. Klaas heeft dit klusje zeer veel jaren tot volle tevredenheid 

uitgevoerd.  

Klaas, hierbij willen we jou nogmaals van harte bedanken voor je inzet in al die jaren voor de CLUB 75 

ZKV! 

Anke Cluwen en Gonnie Stange hebben mij in februari gevraagd of ik het penningmeesterschap van 

Klaas wilde overnemen. In maart hebben wij, nog net voor de corona-uitbraak, de financiële 

administratie overgezet en dit bij de bank geregeld. 
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Betalingen bijdrage 2020 

Inmiddels zijn er ca. 5 maanden verstreken na mijn ‘aanstelling’.  

Tot op heden hebben al meer dan 30 donateurs / leden hun bijdrage voor 2020 overgemaakt. 

Waarvoor onze dank! 

Ons vriendelijk verzoek is nu voor zover u nog niet betaald heeft uw bijdrage van €.35,-- 

voor 2020 te willen overmaken op Ibanrekening NL 41 INGB 0000163988 ten name van 

Club 75 ZKV te Zaandam onder vermelding van ‘bijdrage 2020’.  

Mocht u niet zeker weten of u al betaald heeft, kijkt u dit dan eerst zelf nog even na. 

Ook de donateurs / leden die al betaald hebben, ontvangen deze informatieve mail. Zij hoeven 

uiteraard niets meer te doen.  

Uiteraard wederom onze hartelijke dank voor uw ondersteuning! 

Bijdrage aan Open ZKV-dag 

ZKV wil als een soort herstart na de meer dan 5 maanden van lock-down op zaterdag 22 augustus 

een Open Dag voor iedereen houden met allerlei activiteiten, zowel voor de jeugd, de spelende 

senioren en alle andere rustende en bij ZKV betrokken mensen. 

Daarover zal meer te lezen zijn in het eerste clubblad van het nieuwe seizoen die binnenkort uitkomt 

en op de website. Ook onder welke voorwaarden van (corona)regels deze dag gehouden kan 

worden.   

Ons is als bestuur van de CLUB 75 ZKV gevraagd of wij een bijdrage voor de jeugdactiviteiten op deze 

dag zouden willen geven voor o.a. de huur van een springkussen, het geven van een verkoelend ijsje 

aan de jeugd enz.  

Wij hebben dat verzoek gehonoreerd met een bijdrage van 250 euro. Natuurlijk hopen wij op een 

mooie dag en dat het verenigingsleven vanaf dat moment weer tot bloei kan komen en de 

competities weer gestart kunnen worden.  

Blijf allen gezond en tot horens. 

Een hartelijke groet van 

Anke Cluwen, Gonnie Stange en Ed Staats 
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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 31 augustus. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

 

Jaïr de Roeck 11 augustus 

Jennifer de Vries 17 augustus 
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Van de jeugdcoördinator 

Terwijl ik dit stukje schrijf, staat de thermometer boven de 30 graden.  Niet echt weer om achter een 

PC te kruipen. Voor iedereen die op vakantie is in Nederland en water in de buurt heeft is het 

genieten. Ondanks het warme weer kan ik niet wachten op de eerste training en de eerste 

wedstrijden. De corona maatregelen staan ons toe om weer te gaan starten met de competitie. Laten 

we met elkaar zorgen dat de overheid niet terug hoeft te komen op dit standpunt.  22 Augustus 

starten we het seizoen met een middag korfbal, gezelligheid en eten en drinken. Zet deze als 

jeugdspeler ook in je agenda, meer info volgt op hele korte termijn. Tot de 22ste, we hopen iedereen 

dan te zien! 

De trainers en trainingstijden zijn zo goed als rond, zie verder in het krantje. De eerste training is op 

18 augustus. Jiri, Bjarne, Liam, Esmee, Robert, Bram, Pjotr, Tom, Koen, Jayden, Puck, Roos, Hidde, 

Mike, Gabrielle, Georgina, Maartje, Eelke, Ieke, Jesse en ouders van de kangoeroes, top dat jullie je 

willen inzetten het komende seizoen als jeugdtrainer/coach voor ZKV.  

Laten we er met elkaar een mooi seizoen van maken, aan ons enthousiasme zal het niet liggen ! 

Groeten, Bart 

 

Op zaterdag 22 augustus is de seizoenopening bij ZKV.  

We hopen iedereen die ZKV een warm hart toedraagt daar te zien! Jong en oud, het wordt een groot 

feest, met muziek van Deniece Derlagen en eten van DeKeukenin (Ray Heistek) en vermaak voor de 

kinderen. Een donatie voor het springkussen komt van club75, waarvoor hartelijk dank! 

Wat fantastisch om elkaar eindelijk weer te kunnen zien op het vertrouwde ZKV veld! 

Kom daarom allemaal, laten we er een prachtige dag van maken en een perfecte start van de 

opening van een nieuw korfbalseizoen. 

Hou verder alle social media en de website in de gaten voor meer nieuws over deze mooi dag.  

Het programma is als volgt: 

Tijd Activiteit 

12.00 tot 13.00 uur Clinic voor D, E, F en kangoeroes door Bjarne en 
Dyani en mixtoernooi voor A, B en C 

13.00 tot 14.00 uur Lunch voor alle jeugd 

13.50 tot 14.00 uur Voorstellen selectie 

14.00 tot 15.15 uur ZKV 2 – BEP 2 

15.15 tot 15.30 uur Huldigen kampioenen jeugd 

15.30 tot 16.45 uur ZKV 1 – BEP 1 

16.45 tot 17.00 uur Huldigingen kampioenen senioren 

17.00 uur tot einde Eten, drinken en muziek 
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TRAININGSTIJDEN JEUGD:     
  

 
    

  

        linker veld 
middelste 
veld 

rechter 
veld 

Dinsdag   18:00 -19:00 achterste velden       

      voorste velden D1   E1 

        
       19:00 - 20:00 achterste velden A2 C1 C2 

      voorste velden A1   B1 

        
   Donderdag   18:00 -19:00 achterste velden D1   E1 

      voorste velden Kangoeroes   F1 

        
       19:00 - 20:00 achterste velden A2 C1 C2 

      voorste velden A1*   B1 

       *eindtijd 20:15 
     

       Trainers: 
      A1 Jiri Bjarne 

    A2 Liam Esmée 
    B1 Robert Bram/Pjotr 
    C1 Koen Tom 
    C2 Jayden 

     D1 Puck Roos Hidde 
   E1 Mike Gabrielle Georgina 
   F1 Maartje  Eelke 

    
Kangoeroes Ieke Jesse 

Roulerend de 
ouders 

   
 

   
       
   GEZOCHT:    
       
   Voor de C2 zijn we nog op zoek naar een 2e trainer. 

 

 
START VELDCOMPETITIE: 
 
De eerste competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 5 september. 
 
Zodra het definitieve veldprogramma bekend is zullen de eerste wedstrijden op de website van ZKV 
www.zkvzaandam.nl  gepubliceerd worden en ook op de facebookpagina van ZKV.     

       
       
   

 

    
  

 
    

  

 
    

  

 
    

  

http://www.zkvzaandam.nl/
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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 

    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 

Dylan de Jong 
 

Dilara Yilmaz 
 

Adam Soussi 
 

Iñez Witte 

(+  heer C1) 
   

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 
 

Asli-Nisa Okur 

Jaro Stam 
 

Jessica de Vries 
 

Joah Walter 
 

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 
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INDELING JEUGD VELDCOMPETITIE 

 

ZKV A1 Klasse A1E ZKV A2 Poule 57 ZKV B1 Poule 57 

      

EKVA A1 AW/DTV A3 Furore B2 

GG/IJskoud de Beste A2 GG/IJskoud de Beste A3 Helios B2 

Haarlem A1 Haarlem A2 Rapid B2 

KZ Danaïden A1 KZ/Thermo4U A4 ZKV B1 

KZ/Thermo4U A2 Rapid A1 

 Pernix A1 Roda A1 

 TOP/SolarCompleet A3 ZKV  A2 

 ZKV  A1 

  

   

   ZKV C1 Poule 63 ZKV C2 Poule 66 ZKV D1 Poule 70 

      

Aurora/DKV (IJ) C1 Apollo C2 DSO (A) D2 

Blauw-Wit (A) C1 DSO (A) C1 Furore D2 

KZ/Thermo4U C3 OKV C1 VIDO D1 

ZKV  C1 ZKV  C2 ZKV  D1 

   

   ZKV E1 Poule 100 ZKV F1 Poule 38 

     

 Furore E1 Atlantis F1 

 KZ/Thermo4U E5 Helios F1 

 Stormvogels (U) E1 Oosterkwartier F1 

 ZKV  E1 Rohda F1 

 
  

Sp. West/Bonarius.com/Argus 
F1 

   ZKV  F1 

  

 

NIEUW LID: 

Dylan de Jong  16-3-2009 
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Tot het grote verdriet van veel ZKV-jeugdleden en de kampleiding, ging het jaarlijkse ZKV-kamp dit 

jaar helaas niet door. 

Na een paar vergaderingen kwamen wij enthousiast met een alternatief. Op woensdag 8 juli 

organiseren wij een kampdag voor de jongste jeugd. Voor de oudere jeugd organiseren wij zelfs 2 

kampdagen! Wij overnachten op het ZKV-terrein met ieder een eigen tent. 

Helaas door te weinig aanmeldingen waren wij als kampleiding genoodzaakt om de kampdag op 8 juli 

niet door te laten gaan. Daarom hebben wij de jongere jeugd een keuze gegeven om één dag met de 

oudere jeugd op kamp te gaan, zonder overnachting. 

Wat hebben wij super erg genoten van het alternatieve kamp! Ieder groepje gaf 200% inzet bij alle 

spellen, wat regelmatig leidde tot hilarische beelden.  

Lees snel onderstaande stukjes om een kleine impressie te krijgen van de kampdagen 10 en 11 juli. =) 

Groetjes, 

De kampleiding 
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De kamp week ging dit jaar helaas niet door maar we hebben in 2 dagen allemaal leuke spellen 

gedaan zoals Crazy-88, ganzenborden, de silent disco, het Zweedse ren spel en nog wat andere leuke 

activiteiten. Ik denk dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg dat ik super blij ben met dat de 

kampleiding dit goede alternatief heeft bedacht! Het kamp praatje, slapen in tenten naast het veld, 

wakker gemaakt worden met rammelende potten en pannen. Ik heb een heerlijke twee dagen gehad 

en het gaf me echt een kamp gevoel.  

Gabriëlle Kreuger (A2) 

Jammer genoeg ging de week kamp niet door dit jaar, maar we hebben wel 2 leuke dagen gehad. 

We hebben leuke spellen gedaan die af en toe wel een uitdaging waren. Ik heb zeker genoten van de 

spellen en ook weer heerlijk gegeten. 

De tenten opzetten was wel even wat werk, want tenslotte was het voor mij de eerste keer. 

We hebben de avond afgesloten met een silent disco die ook zeker geslaagd was. 

Het waren uiteindelijk 2 superleuke en geslaagde dagen en ik kijk uit naar het volgende kamp!  

Valerie Kreuger (A2) 

Het was heel gezellig, de spelletjes waren leuk en ook leuk georganiseerd. 

Ik vond het heel jammer dat kamp niet doorging, want kamp is altijd zo leuk, maar dit was wel een 

leuk alternatief.  

Melanie Kreuger (C1) 

Crazy-88, ganzenborden, de silent disco, het Zweedse ren spel en nog wat andere leuke activiteiten. 

Het zijn allemaal leuke dingen die we gemist zouden hebben als kamp dit jaar niet door zou gaan. Ik 

denk dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg dat ik super blij ben met dat de kampleiding dit 

goede alternatief heeft bedacht! Het kamp praatje, slapen in tenten naast het veld, wakker gemaakt 

worden met rammelende potten en pannen, de mensen die mee zijn gegaan en natuurlijk iedereen 

zijn gare kop de tweede dag. Dat gaf mij allemaal een geweldig kamp gevoel, dat allemaal in zo’n 

korte periode. Ik ben super blij dat kamp dit jaar toch is doorgegaan en ik had niet verwacht dat het 

toch zo leuk zou zijn! Bedankt kampleiding! 

Reza Rusniadi (B1) 

 

 

Het was een raar seizoen. En daarom ook een raar kamp. In plaats van een hele week gingen we 

(helaas) maar 2 dagen. Het weekend van 10&11 juli gingen we kamperen op het zkv terrein. We 

werden in de middag van 10 juli rond half 1 verwacht. Nadat we de corona maatregelen en de 

huishoudelijke mededelingen te horen hadden gekregen begonnen we met het eerste spel.  
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Dit was crazy 88. De kinderen werden in groepjes verdeeld en kregen een grote lijst met 88 

opdrachten. Voor deze opdrachten waren maximaal 1, 2, 5 of 10 punten te verdienen afhangend van 

hoe goed je de opdracht had gedaan. Na veel imitaties van Robin van Persie (WK goal 2014) en 

andere leuke maar gekke opdrachten gingen we naar het volgende spel. 

Met dat spel begon iedereen met 20 vakjes. Door kleine minigames te spelen tegen andere teams 

kon je het hele spelbord veroveren. Al snel was iedereen fanatiek bezig met spelletjes spelen. 

Uiteindelijk had de winnaar ongeveer 25 vakjes veroverd.  

Als laatste spel voor het avondeten speelde we het James bond spel. Er waren 3 groepen. Een groep 

moest via een parcour balletjes van de ene bak in de andere zien te krijgen. Zonder afgegooid te 

worden door de James Bond. Die stonden in het midden en probeerde de lopers af te gooien met 

een bal. De laatste groep zorgde ervoor dat de ballen weer terugkwamen.  

Inmiddels was het al een uur of 4 en dus tijd om de tenten op te zetten. Na enige tijd stonden alle 

tenten. Waren alle luchtbedden opgeblazen en had iedereen een slaapplek. Tijd om wat te doen voor 

jezelf. Zoals gewoonlijk had de leiding voor meer dan genoeg entertainment gezorgd. Kortom heel 

veel gezelligheid dus. 

Na 2 uurtjes gezelligheid gingen we avondeten. Zoals de traditie was dat shoarma met Turks brood. 

Wat ook weer heerlijk was. Na het avond eten mochten we ons even verkleden en hadden we 

daarna een pubquiz.  We deden een kahoot met veel verschillende soorten vragen. Deze pubquiz 

deden we in 2 delen en tussen door hadden we een logoquiz. Hierbij is veel gelachen.  

Nu was het tijd voor een avondspel. Dit spel deed ons een beetje denken aan vossenjacht. De leiding 

zat verspreid over het veld en elke leiding had een eigen onderwerp waarover je een vraag moest 

beantwoorden. Dit was deel 1 van het spel. Deel 2 was een ganzenbord waarbij er verschillende 

opdrachten met je groepje gedaan moesten worden, ook dit was erg leuk. 

En als leuke verrassing had de leiding een silent disco set gehuurd. Zo konden we toch nog een 

feestje bouwen. (Zag er wel apart uit als je je koptelefoon afdeed) 

Nadat we hadden geslapen (de een wat langer dan de ander) gingen we ontbijten en een laatste spel 

spelen. Dit was het wel bekende Zweedse ren spel. Al kon je het beter het Zweedse loop spel 

noemen. Want heel veel werd er niet gerend. 

Wij hebben erg genoten van dit kamp. Vooral van het opeens hele lekkere weer. Wel hopen we 

volgend jaar weer een weekje naar Oosterhout te kunnen.  

We hebben hoe dan ook zin in volgend jaar!! 

Eelke en Ieke Eikema (B1) 

Elk jaar is er een week waar altijd over wordt gesproken, het Zkv-kamp. Helaas ging dat dit jaar niet 

door i.v.m. corona. Daardoor is er dit jaar een minikamp georganiseerd. Beginnend met 88 makkelijk, 

rare, moeilijke, enthousiaste, zware, vochtige opdrachten. Vervolgd door de uitdaagcompetitie 

waarbij iedereen wel punten kan winnen, maar vooral verliezen. De middag eindige met het James 

bond spel waarbij je altijd te traag was. Voor het eten nog een beetje stoeien met je tentstokken. Als 

avondeten de traditionele shoarma zoals elke eerste (nu ook de laatste) kampavond. De avond 
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begon met pijnlijke voeten doordat je in elke uithoek van het terrein een vraag moest 

beantwoorden. Had je alles goed, dan kreeg je bonussen voor het ganzenbord, na vele dobbelstenen 

en rare opdrachten kwam er een echte ganzenbordkampioen. De avond eindigde met een wel hele 

stille maar toch ook drukke disco. Na het wakker worden in je veel te slechte opgezette tent toch 

weer zo fris mogelijk aan het ontbijt zitten. De kampdagen eindige met het Zweedse ren spel, waarbij 

je elke vraag maar wat gokte. Nu er bij elk spel een winner is, zaten je deze 2 fantastisch kampdagen 

er op. Ondanks het maar 2 dagen waren was dit ook een kamp dat niet vergeten zal worden  

Duke Duursma (A1) 

Jullie hebben het zeer waarschijnlijk al vele malen gehoord in de afgelopen maanden, dus 
zeg ik het nog maar een keertje: het zijn rare tijden... Dat geldt ook voor de vakanties: veel 
vakanties zijn afgelast of omgeboekt naar een bestemming dichterbij ons huis. 

Toen de vakantie na een heel raar eind van het schooljaar eindelijk begon, voelde het nog 
niet als vakantie, er miste iets. Dit kwam natuurlijk onder andere door het gemis van een 
fatsoenlijke afsluiting van het schooljaar en omdat het thuiszitten normaal was geworden. 
Toch voelde er iets niet helemaal goed: een gevoel dat ik herkende van een paar jaar terug 
overmeesterde mij. Aanvankelijk dacht ik dat het kwam door het gebrek aan reizen, maar 
toen ik douchend nadacht over de vragen des levens, kwam het opeens in me op: vakantie 
begint altijd met het zkv-jeugdkamp, maar dit jaar, net zoals een paar jaar terug, niet.  

De kampleiding heeft gelukkig een oplossing gevonden: ze propten een hele week zonder 
slaap in één enkele nacht! Ik moet toegeven dat dat best heel goed gelukt is: gemiddeld 
gezien heb ik minder slaap gehad dan normaal (3:00 tegenover ongeveer 4:30 per nacht) en 
ook de shoarma, de disco en de spellen, waaronder een pubquiz, heb ik niet gemist. Een 
“ochtend”spel, een daaropvolgend middagspel, een avondspel en nog meer: het was er 
allemaal. Zelfs het meedansen op en meezingen met verschrikkelijke muziek op de 
discoavond was aanwezig.  

Al deze afzonderlijke dingen roepen al het kampgevoel op, wat het mentale startsein is 
geweest van mijn vakantie. Ik dank tot slot nog de kampleiding en de kampgangers, die er 
allemaal samen voor hebben gezorgd dat mijn vakantie eindelijk echt is begonnen! 
Dankjewel voor een geweldige nacht!  

Jaïr de Roeck (A2) 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Gevaarlijk 

In het centrum van Amsterdam vraagt een man aan een voorbijganger: 

‘Kunt u mij vertellen hoe ik het snelst bij het ziekenhuis 

kom?’ Antwoordt de man: ‘U doet uw ogen dicht en steekt deze straat 

over…’ 

 

 

Halfvolle melk 

Jantje komt in de supermarkt. Hij vraagt aan de medewerker: 'Hebben 

jullie ook nog halfvolle melk?' 'Nee,' zegt de medewerker, 'alleen maar 

volle melk.' Jantje zegt: 'Oh, maar dat is geen probleem. Dan giet ik 

hem toch half leeg!' 

 

 

Aapjes kijken 

Twee apen zitten in de dierentuin. Zegt de ene aap tegen de andere: 

‘Zielig hè, al die mensen achter de tralies!’ 

 

 

 

 

 

 

https://www.kidsweek.nl/gevaarlijk
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1410
https://www.kidsweek.nl/aapjes-kijken
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Dane   de Maaker   Robin  de Maaker 




