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VOORWOORD 

Al mijn hele leven lang kamp ik met een 

probleempje dat met enige regelmaat de 

kop op steekt. Ken je dat: “Je weet niet 

wie iemand is!” In de supermarkt, in het 

theater, op straat, overal kan je oude 

bekenden tegenkomen die blij roepen: 

Hee Els, hoe is het met jou? In een split- 

second besef je dat je niet weet wie het is 

en voor je het weet heb je al enthousiast 

geantwoord: Hee, goed! En met jou? 

Waarop een zogenaamd normaal praatje 

volgt, als oude bekenden. Héél erg was 

het toen vroeger je kleine kinderen erbij 

waren, die halverwege het babbeltje aan 

je arm begonnen te trekken en riepen: 

Wie is die mevrouw, mama? Rustig kind, 

laat me even met die mevrouw praten.( 

Hopende dat ik als bij toverslag weer wist 

wie er tegenover me stond.) Maar hoe 

heet ze dan, mam….?  

Nou, dat dus. Ik heb van mijn man geleerd 

dat ik bij onbekende bekenden moet 

vragen: Help me even, hoe heet je ook 

alweer? Af en toe lukt het me om dit op 

tijd te vragen maar nog steeds roep ik veel 

te vaak en te snel: Hee en hoe is het met 

jou? En dan is het al weer te laat…. 

Lang verhaal kort:  Ik vrees voor onze 

ontmoetingen, ooit, later, in een 

onbekende verre toekomst. Ik ben 

doodsbenauwd dat ik op het moment dat 

we elkaar weer eens mogen zien bij ZKV al 

heb geroepen: Hee, hoe issie, terwijl ik 

ondertussen geen flauw idee heb wie jullie 

zijn. Helpen jullie me dan even? 

Els 

Volgende krantje: 15 februari 
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K A P E R I O L E N 
Alhoewel de eerste vaccinaties zijn gezet en het licht kan worden gezien aan het einde van de tunnel, 

bevinden we ons nu in de moeilijkste fase van de corona pandemie. De kinderen mogen niet naar 

school, zoveel mogelijk thuis werken, niet naar de kapper of uit eten, en met een mondkapje op 

boodschappen doen. Een lock down om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen flink naar 

beneden gaat, inclusief een avondklok die dit weekend is ingegaan. Eenieder hoopt natuurlijk dat 

met deze strenge maatregelen op 10 februari a.s. de cijfers weer enige verlichting mogelijk maken. 

Ondertussen is de zaalcompetitie afgelast, behalve de Korfbal League die afgelopen weekend van 

start is gegaan. De selectie zal binnenkort aanvangen met trainingen op het veld, met natuurlijk in 

acht neming van de geldende RIVM richtlijnen. De jeugd TC denkt na over hoe en wanneer de 

trainingen weer opgepakt kunnen worden. Aan de ene kant willen we natuurlijk het aantal 

contacten, ook tussen kinderen, zoveel mogelijk verminderen; aan de andere kant is sporten gezond 

en een prettige afleiding in deze moeilijke tijd. 

Vorige week woensdag hebben wij ZKV gepresenteerd aan de architecten die belangstelling hebben 

getoond voor het ontwerpen van ons nieuwe clubgebouw. Ook hebben we onze wensen wat betreft 

de verschillende ruimtes, het gebruik daarvan en de uitgangspunten voor de structuur van het 

gebouw toegelicht. In februari worden de eerste ontwerpen gepresenteerd. Op grond daarvan zullen 

wij dan een architect selecteren waar wij mee in zee gaan. 

Het bestuur nodigt alle leden uit om op woensdagavond 17 februari vanaf 20 uur online bij te praten 

over de stand van zaken rond de aanstaande verhuizing op ons sportpark, het korfbal en andere 

activiteiten. Maar ook om u weer eens te zien, ook al is het via het computerscherm. Reserveer deze 

avond dus alvast in uw agenda.  

Lex Kaper. 

 

TROOSTETEN 

O lieve mede- ZKVers, wat is het leven momenteel lastig he?  

Maar…Iedereen houdt de moed erin en ook via dit krantje hopen we jullie weer een lekkere, leuke, 

smakelijke impuls te geven om het leven aan te kunnen. 

Door recepten. Troostvolle recepten, speciaal voor jullie uitgezocht door sommige van jullie 

korfbalvrienden en –vriendinnen. Men heeft de heerlijkste ideeën opgestuurd en die lees je hier.  

Digitaal zitten er soms foto’s bij maar in het papieren krantje laten we die weg omdat de risograaf 

(stencilmachine) momenteel wat kuren vertoont als het op foto’s aankomt. 

We hopen dat jullie allemaal iets, of veel, van je gading zult vinden in dit ZKV- troostrecepten-

hoofdstuk. Het lezen alleen is al heerlijk, toch? 

Smakelijk!  

 

Els 
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Spruitjes, een echte wintergroente. 

 

Ik was er nooit een fan van maar gelukkig hield mijn vader er ook niet van en kwamen ze alleen op 

tafel als mijn oma en opa op visite kwamen. 

Maar nu, klaargemaakt volgens dit recept vind ik deze gezonde groene vitaminebommetjes zelfs erg 

lekker. 

Spruitjesschotel met kalkoen of kip in roomsaus. 

Hoofdgerecht voor 2/3 personen 

 

400 gram spruitjes    2 dl slagroom   

250 gram kalkoen of kipfilet   1 eetlepel (Zaanse) mosterd 

Zout, (versgemalen) peper   450 gram voorgekookte aardappelschijfjes 

20 gram boter + boter om in te vetten   50 gram geraspte belegen kaas 

 

. Maak de spruiten schoon en kook ze in ruim kokend water met wat zout in 5-12           

  minuten (afhankelijk van de grootte) beetgaar. Giet ze af. 

. Snijd de kalkoen/kipfilet in stukjes. 

. Verhit de boter in een wok of hapjespan en roerbak het vlees rondom bruin.  

. Schenk ca. 1/8 liter slagroom bij het vlees en roer de mosterd erdoor. Breng        het geheel op 

smaak met zout en peper. 

. Vet een ovenschaal in met boter en verdeel de helft van de aardappelschijfjes  

over de bodem. Schep de spruitjes erop en vervolgens het vlees/roommengsel en dek het geheel af 

met de rest van de aardappelschijfjes. 

. Bestrijk de bovenkant met de rest van de slagroom en strooi de kaas erover. 

. Verwarm de oven voor op 180 ºC.  

. Laat het gerecht in het midden van de oven in ca. 30 minuten goudbruin en          door en door heet 

worden. 

Ik zou zeggen eet smakelijk,   

 

Frieda 
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Nu we (bijna) allemaal thuiswerken is dit recept van stoofvlees met friet ideaal! Makkelijk klaar te 

maken en kan de hele dag op het fornuis staan sudderen. En ’s avonds is het dan genieten geblazen.  

Tip: vervang de bruine boterhammen voor een paar goede plakken ontbijtkoek. Dan krijgt het geheel 

net een iets kruidigere smaak.  

Eet smakelijk en wij hopen jullie weer snel te kunnen zien op het veld!  

Groetjes Dennis en Laura 

STOOFVLEES met friet 
Recept van chefkok Jeroen Meus 
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Chili con carne 

Ingredienten: 
400 gr rundergehakt 
300 gr uien 
70 gr tomatenpuree (dubbel geconcentreerd) 
2 paprika's rood en groen 
2 vleestomaten 
2 teentjes knoflook 
1 blikje gezeefde tomaten 
1 blikje mais 
1 blikje kidneybonen 
Olijfolie 
Vleesbouillonblokjes 
Verse krulpeterselie 
Bruine suiker 
Chilipoeder 
Paprikapoeder 
Komijnpoeder 
 
Schil de uien en snijd deze in halve ringen.  
Was de paprika's en snijd deze in blokjes van ong 1 cm.  
Was de krulpeterselie en snijd deze fijn.  
Ontvel de tomaten en snijd deze in blokjes van ong 1 cm.  
Maak de knoflook schoon en pers deze.  
Doe de kidneybonen in een schaal.  
Doe een scheurje olijfolie in de koekenpan en bak de uien ong 5 minuten op middelhoog vuur.  
Rul het gehakt in een andere pan op middelhoog vuur.  
Zet het vuur zacht en bak de paprikablokjes 3 minuten mee.  
Voog de knoflook toe en bak 1 minuut mee.  
Voeg, naar smaak, de chili-, paprika-en komijnpoeder toe aan het gehakt.  
Dan de bruine suiker, naar smaak, en de tomatenpuree erbij en roer 1 minuut door.  
Voeg de bouillonblokjes, gezeefde tomaten en gebakken uien toe en roer door elkaar.  
Laat de chili op het kleinste pitje ongeveer 45 minuten doorpruttelen.  
Voeg de vers gesneden tomaten, mais en kidneybonen toe en laat nog 15 minuten pruttelen.  
 
Eet smakelijk! 
 
Groet, 
Richard Schuszler 
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“CLUWINAIR” 

Heb je net de broodjes uit de oven gehaald van een “maak zelf af” afhaalmenu van een restaurant uit 

de buurt, krijg je WhatsApp van Els binnen. “Ik vraag wat mensen voor het volgend krantje een 

troostvol recept in te leveren” Zo’n vraag van Els kun je natuurlijk niet weigeren, dus de toezegging 

direct gedaan. Niet dat er bij de familie Cluwen dagelijks de pannen van het dak wordt gekookt, maar 

Annemarieke en ik houden wel van lekker eten. Dit recept, uit een Deka markt krantje uit 2015, is 

zeer smaakvol en niet moeilijk te maken. Een mooie opsteker in deze donkere Corona tijd en een 

prettig vooruitzicht voor hopelijk die gezellige BBQ, met een heleboel van je vrienden, komende 

zomer. 

Varkenshaassaté met pindasaus 

 Ingrediënten voor 4 personen:  

2 varkenshaasjes (ca. 500 gram) - 4 eetlepels neutrale olie - 5 eetlepels ketjap manis - 2 eetlepels 

medium dry sherry - 3 theelepels sambal oelek - 1 theelepel komijnpoeder - 2 cm gemberwortel –     

3 teentjes knoflook - 1 ui - 200 gram pindakaas - 100 ml. kokosmelk - 100 ml. water 

Extra nodig: 8 dikke houten satéspiesen 

Bereidingswijze: 

Laat de houten spiesen weken in water. 

Pers de knoflook en rasp de gemberwortel. Snipper de ui. 

Snijd de varkenshaasjes in blokjes van drie centimeter. 

Pers boven een kom 2 teentjes knoflook uit en meng dit met de geraspte gember, 1 theelepel 

komijnpoeder, 2 theelepels sambal, 2 eetlepels sherry, 3 eetlepels ketjap en 2 eetlepels olie tot een 

marinade. Schep de blokjes vlees erdoor en laat ze buiten de koelkast minstens dertig minuten 

marineren. 

Voor de pindasaus: Verwarm 2 eetlepels olie in een kleine pan en fruit de ui met een geperst teentje 

knoflook zachtjes glazig. Roer de pindakaas met 1 theelepel sambal, 2 eetlepels ketjap en de 

kokosmelk erdoor. Voeg het water toe en verwarm alles al roerend zachtjes tot een lekkere saus. 

Voeg zo nodig meer water toe. Houd de saus warm.  

Voor het gemak kun je ook kiezen voor een kant en klare pindasaus. 

Steek de stukjes vlees aan de spiesen en bestrijk ze met wat extra marinade uit de kom. 

Rooster de spiesen in een hete grillpan of op de BBQ in acht tot tien minuten rondom bruin en gaar 

(het varkensvlees moet echt goed gaar zijn), keer de spiesen regelmatig. 

Leg op elk bord twee satés en schep er wat pindasaus over. 

Lekker met Oma’s dikke frieten , een lekkere salade en een lekker koud biertje. 

Eet smakelijk,  

Marcel 
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Els kwam in de lucht of ik niet een troostvol recept had in deze, ietwat dramatische tijd. 

Nou die heb ik wel hoor, zat zelfs. 

Maar welke te kiezen? 

 

Dyani en ik zijn in Corona tijd kilo's afgevallen jaja je leest t goed. Door heel veel extra te bewegen, 

zeer weinig vetten te eten en slechts een klein beetje gezonde koolhydraten te eten. 

Dus hierbij een receptje voor een heerlijk en gezond en simpel hoofdgerecht en een wat mij betreft 

heerlijk ontbijtje😍 

 

Hoofdgerecht: 

Broccolipuree met zalm 

Een hele broccoli, een ui, twee teentjes knoflook, zout en peper, klein beetje magere melk. 

 

Broccoli koken, ui snijden en kort bakken. Knoflook klein snijden.  

Zalm grillen met zout en peper. 

Broccoli pureren, beetje melk erbij, ui en knoflook erdoorheen mengen en wat zout en peper. 

Serveren met de zalm😍 

 

Ontbijt: 

Overnight oats macciato 
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80.gram Havermout 

1 eetlepel chiazaad 

1 eetlepel kaneel 

2 theelepels speculaaskruiden  

200 ml ongezoete amandelmelk 

70 ml amandelmelk ongezoet 

2 x Espresso 

 

Havermout, chia en kaneel in een kom en 200 ml amandelmelk erbij een nacht laten staan. 

Volgende dag amandelmelk opschuimen en Espresso maken 

Verdeel Havermout over 2 bekers, Espresso erbij en amandelschuim erop, strooi daar 

speculaaskruiden overheen. Love it en gezond! 

 

Enjoy Enjoy en denk eraan als je glas halfvol of leeg is dan moet je bijschenken! 

 

Groetjes 

Sonja Pfaltzgraff 
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RECEPT VOOR EEN GESLAAGDE AVOND 

Zit je alleen thuis vanwege de avondklok en wil je er toch een geslaagde avond van maken? 

Probeer dan onderstaand recept. Mijn favoriet, supermakkelijk en altijd een succes. 

Hoe ga je te werk? 

Ga naar www.pizzapiazza.nl en kies daar uit het ruime assortiment pizza’s en pasta’s! 

Je kunt natuurlijk ook altijd bellen naar 075-6161359. 

Doe je bestelling, kies voor afhalen of bezorgen en genieten maar! 

Pizza Piazza staat garant voor goede service en smakelijk eten. 

Mijn favoriet? Een pizza pollo: Tomatensaus, kaas, kipshoarma en mais. Geserveerd met een bakje 

huisgemaakte knoflooksaus. 

Ben ik bevooroordeeld omdat ik hier 6 jaar heb gewerkt? Misschien.. 

Maar dat neemt niet weg dat het elke keer weer lekker smaakt! 

Ze zijn elke avond open, dus zo kom je die lockdown wel door! 

 

Groetjes en eet smakelijk, 

Saskia ten Wolde 

Romige penne 
Ingredienten. 

- 240 gram penne 
- 1 bakje mascarpone 
- 3 lente-uitjes 
- 200 gram hamblokjes 
- 2 rode pepers of 1 theelepel sambal 
- 1 bakje cherrytomaatjes  
- 50 gram geraspte kaas 

 

Snij de uitjes, pepers en cherrytomaatjes in kleine stukjes. Kook de penne volgens de 
gebruiksaanwijzing op het pak. Als de penne beetgaar is, afgieten en daarna de mascarpone erdoor 
roeren. Doe daarna de cherrytomaatjes, uitjes, pepers en achterhamblokjes er doorheen. Doe 
vervolgens alles in een ovenschaal en strooi de kaas erover. Doe de ovenschaal 15 tot 20 minuten in 
een op 200 graden voorverwarmde oven. 

Lekker met een frisse salade. 

 

Marco en Peter de Vries 

http://www.pizzapiazza.nl/
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Mijn lievelingsrecept 
Ebi tempura maki (sushi) 
 
Ingrediënten:      extra benodigdheden: 

 250 g sushirijst      - sushi rol mat  

 400 ml water     - zeef  

 3 g (½ tl) zout 

 30 ml rijstazijn  

 25 gr kristalsuiker 

 Norivellen (sushi bladen)  

 8 krokante garnalen 

 
Hoe maak je een Ebi tempura sushi rol? 
 
Stap 1: 
 
Was de sushirijst in een zeef. Doe de rijst in een pan met een dikke 
bodem en voeg het water en zout toe. Breng het water op hoog vuur, 
afgedekt, aan de kook.  

 
 
Stap 2:  
 
Draai wanneer het water kookt het vuur laag en kook de rijst in 10 tot 
12 minuten gaar. Haal het van het vuur en laat de rijst vervolgens 30 
minuten, afgedekt afkoelen.  
 
Verhit de rijstazijn en kristalsuiker in een steelpan, tot de suiker is 
opgelost. Laat daarna afkoelen tot kamertempratuur. Meng het 
azijnmengsel samen met de sushi rijst  
 

Stap 3:  
Neem een norivel (sushi blad) en knip het doormidden. Leg het 
norivel met de matte kant naar boven op een sushimat en leg daarna 
125 gram op.  
 

Tip:  
Doe wat water in een kom en zet de kom naast je. Maak je handen 
nat en verdeel de rijst gelijkmatig over het vel. Dit voorkomt dat de rijst blijft plakken aan je 
handen. 
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Stap 4: 
Draai het norivel (sushi blad) om, zodat de rijst omgedraaid op het folie 
ligt.  
 
 
 

 
Stap 5:  
 
Leg 2 krokante garnalen op de boven kant (sushi blad) en maak 
het af met een saus naar wens  

 
 
 
 
 
 

 
 
Stap 6:  
Rol het strak om met behulp van de sushi mat. Herhaal dit een 
aantal keer totdat je een sushi rol hebt.  

 
 
 
 
 
 
 
Je hebt nu een sushirol gemaakt! Je kunt de sushi rol nog op 
verschillende manieren lekkerder maken, bijvoorbeeld met 
plakjes avocado erboven op.  

 
En nu? Snij de sushirol in plakjes en smullen dan 
maar!  

 
Eet smakelijk!  
 
Groetjes Nadine 
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Beef Wellington 

Met de horeca dicht, worden we thuis toch wel wat creatiever om zelf lekker te koken. 

Afgelopen weekend heb ik Beef Wellington op tafel gezet. Goed stuk vlees met een korst 

laag er om heen. Erg lekker en het ziet er ook erg leuk uit. Ik zou zeggen probeer het ook 

eens, hieronder de ingrediënten en daarna de stappen die je moet zetten om dit gerecht op 

tafel te kunnen zetten. Ik zou zeggen…eet smakelijk. 

Ingrediënten 

 600 g osssenhaas van de vakslager 

 30 g ongezouten roomboter 

 250 g kastanjechampignons 

 15 g verse platte peterselie 

 7,5 g versie bieslook 

 180 g parmaham 

 270 g verse bladerdeeg 

 1 middelgroot ei 

Bereiden 

 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Dep de ossenhaas droog met keukenpapier en bestrooi 

met peper en zout. Verhit de helft van de boter in een koekenpan en bak het vlees rondom 

bruin. Neem uit de pan en laat afkoelen op een bord. 

2. Snijd ondertussen de champignons zeer fijn. Haal de blaadjes van de peterselie en snijd fijn. 

Snijd de bieslook fijn. Verhit de rest van de boter in een koekenpan en bak de champignons 

op middelhoog vuur tot het vocht is verdampt. Meng de peterselie en bieslook erdoor en 

breng op smaak met peper en eventueel zout. Laat afgedekt op een bord afkoelen tot 

kamertemperatuur. 

3. Leg de plakken ham in 3 rijen naast elkaar op een stuk vershoudfolie van 30 x 40 cm. Laat de 

plakken elkaar iets overlappen. Verdeel de champignons erover en leg de ossenhaas erop. 

Rol de ham met behulp van de vershoudfolie strak om de ossenhaas. 
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4. Rol het bladerdeeg met het bakpapier uit op een bakplaat. Neem de ossenhaas uit de folie 

en leg in het midden van het deeg. Vouw het deeg dicht tot een pakket en laat de randen 1 

cm overlappen. Snijd het overtollige deeg eraf en druk de randen goed aan. Draai de beef 

Wellington voorzichtig om, zodat de naad van het deeg niet meer zichtbaar is. Steek of snijd 

figuurtjes uit de rest van het deeg en druk op de beef Wellington. 

5. Splits het ei, het eiwit wordt niet gebruikt. Klop de eidooier los en bestrijk met de bakkwast 

de bovenkant van de beef Wellington met het ei. Steek de kernthermometer in het midden 

van het vlees en bak de beef Wellington ca. 35 min. in het midden van de oven of tot de 

thermometer 50 °C aangeeft. Neem de beef Wellington uit de oven en laat 5 min. rusten 

onder aluminiumfolie. Snijd aan tafel in dikke plakken. Gebruik hiervoor een scherp mes, 

zodat de plakken in tact blijven. 

 

Bart 

 

GRIEKSE QUICHE 

Deze kan zelfs ik maken, dus dan kan iedereen het: 

Nodig: * 6 lapjes diepvries bladerdeeg, 200 g hamblokjes. 150 g fetakaas, 1 gele en 1 rode 

paprika, 2 el olijfolie, 2 teentjes knoflook, 3 tl gyroskruiden, 100 g zwarte olijven zonder pit, 4 

eieren, 125 g zure room.  

Oven voorverwarmen op 200 graden, bladerdeeg ontdooien laten, feta in blokjes snijden. 

Beide paprika’s in smalle reepjes snijden, olijven klein snijden. 

Bak de paprikareepjes met de geperste teentjes knoflook 3 min in de olijfolie, schep de 

gyroskruiden en de stukjes olijf er doorheen. 

Klop de eieren los met de zure room. 

Vet een bakvorm in en bekleed die met het bladerdeeg, prik wat gaatjes in de bodem. 

Schep de hamblokjes, de feta en het paprikamengsel in de vorm, giet het eimengsel erop. 

Bak de quiche midden in de oven, 40 minuten. Hatsjee, kind kan de was doen! 

Els 
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Hallo, 
 
Hier een tip om tijdens deze koude winter toch te kunnen genieten van het ultieme comfort-food: ijs. 
Je kan er espresso overheen gooien! Echt top. Behalve dat dit lekker is, zorgt de espresso voor een 
staat van alertheid waarmee corona je nooit te pakken zal krijgen. Skeptici zullen beweren: ‘Dit is 
gewoon ijskoffie!’ en ondanks dat ‘ijskoffie’ inderdaad een combinatie is van de namen van de enige 
twee ingrediënten in dit recept, is dit toch echt iets anders. 
 
Wat je doet: 

- Pak een mok 
- Doe hier de gewenste hoeveelheid ijs in 
- Gooi hier vervolgens de gewenste hoeveelheid espresso over 
- Geniet en blijf veilig. 

 
Zelf heb ik het al geprobeerd met vanille- en chocolade ijs. Zodra ik in een meer tropische stemming 
kom, zal ik het met mango-ijs proberen.  
 
Een laatste tip: Haal je bak ijs voordat je gaat slapen uit de vriezer, zodat het in de ochtend makkelijk 
schepbaar is en je de dag goed kan beginnen!! 
 
Axel 
 

 
 

Ovenschotel 
 
Een heerlijke ovenschotel voor in deze tijd waarin niet zoveel meer kan, maar lekker eten kan altijd! 
 
Dit recept heb ik van een goede vriendin gekregen en wij, Lex en ik, vinden dit erg lekker. Het is ook 
een favoriet gerecht van mijn dochter Lotte en haar vriend Kees. 
 
Ik weet eigenlijk niet hoe dit gerecht heet maar wij noemen het altijd Mexicaanse pot. 
 
Mexicaanse pot 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
600 gram kipfilet in blokjes 
1/2 blokje kippenbouillon 
1 zak gebonden kippensoep 
250ml crème fraîche 
Grote zak tortillachips 
Mexicaanse kruiden 
Grote zak geraspte kaas 
Bosje bosui 
Klein blikje kidneybeans 
Klein blikjemaïs  
IJsberg sla 
1 avocado 
1 rode punt paprika 
 
 



 
 

17 
 

Over voorverwarmen op 180 graden. 
Ovenschaal klaarzetten. 
Kook in een pan met deksel een klein laagje water met het bouillonblokje, als het water kookt gooi je 
de kipblokjes erin. 
Schep na 10 minuten de kip uit de pan , de bouillon heb je niet meer nodig. 
Warm de soep op, gooi de kip erin, Mexicaanse kruiden naar smaak toevoegen. 
Een halve rode punt paprika in stukjes snijden, de bosuitjes in ringetjes snijden en aan de soep 
toevoegen. De crème fraîche toevoegen aan de soep. 
Je kan de maïs en kidneybeans aan de soep toevoegen maar als niet iedereen van maïs en/of 
kidneybeans houdt, kan je ze ook apart serveren. 
Begin met een laagje soep in de ovenschaal, daarna een laagje tortilla chips, hierover wat geraspte 
kaas. Herhaal deze handelingen, eindig met een laagje tortilla chips met kaas. 
Plaats de ovenschaal in de oven tot de bovenste laag kaas gesmolten is, ong. 5-10 minuten. 
 
Snij de avocado in kleine blokjes en voeg die samen met de resterende halve punt paprika  toe aan 
de ijsberg sla. Op smaak brengen met extra vierge olijfolie en witte wijn azijn (of witte balsamico). 
 
Eet smakelijk en ik hoop dat jullie het lekker vinden! 
 
Buen provecho. 
 
Annemiek de Kloe 
 

 

 

 

Patatje kalkoensalon 

 

Hallo allemaal! Dit is een gerecht die ik regelmatig maak als ik (in deze tijd 1 persoon) op visite krijg. 

Makkelijk recept, lekker en goed samen te maken op 1,5 meter afstand. Succes! 

 

Ingrediënten voor 2 personen: 

350 gram verse Vlaamse friet 

200 gram kalkoenfiletreepjes 

Shoarmakruiden 

50 gram geraspte kaas 

¼ komkommer 

1 tomaat 

50 gram ijsbergsla 

50 ml knoflooksaus  
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Bereidingswijze: 

1. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.  
2. Bak de verse Vlaamse friet in circa 25 minuten in de oven goudbruin op een bakplaat met 

bakpapier.  
3. Marineer de kalkoenfiletreepjes met de shoarmakruiden. 
4. Bak de kalkoenfiletreepjes in circa 6 minuten in een koekenpan.  
5. Schep de Vlaamse friet in twee aluminium schalen en schep de kalkoenfiletreepjes er 

bovenop.  
6. Verdeel de geraspte kaas over de Vlaamse friet en kalkoenfiletreepjes.  
7. Plaats de aluminium schalen circa 5 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.  
8. Snijd de komkommer in stukjes. 
9. Snijd de tomaat in kleine partjes. 
10. Haal de aluminium schalen uit de oven en verdeel de ijsbergsla, tomaat en komkommer over 

de schalen.  
11. Tot slot doe er een schep knoflooksaus op. 

 

Eet smakelijk!  

 

Jessica Kok  

 

Lieve ZKV'ers, 

Uiteraard missen we jullie ook allemaal, het veld, de wedstrijden, de gezelligheid. Wij hopen dat we 

elkaar de tweede helft van het buitenseizoen op het veld weer kunnen spreken/zien tijdens de 

wedstrijden.  

Voor nu moeten we er thuis maar het beste van maken en wij doen dat met o.a. dit heerlijke 

broodpudding recept van de BBQ uit één van de Smockey Goodness boeken van Dennis. Wij laten de 

bourbon de komende maanden even achterwege natuurlijk, maar in het originele recept zit het wel. 

Dit is echt om te smullen, eet smakelijk! Wij horen graag op het veld wat jullie van dit recept vonden!  

Dennis & Mariska 

 

Banana Bread Pudding 
 

Ingrediënten voor 4 personen 

Bread pudding 

- 1,5 el boter 

- 3 croissants 

- 1,5 bananen, in dunne plakjes gesneden 

- 40 gr pecannoten, gebrand 

- 400 ml slagroom 

- 100 gr suiker 

- ½ tl zout 

Bourbon-Tofffee Sauce 

- 80 gr basterdsuiker 

- 10 ml water 

- 40 ml slagroom 

- 40 gr boter 

- 2 el bourbon 

- ½ tl zout 
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- ¼ tl kaneel 

- 4 eierdooiers 

- ½ vanillestokje 
 

Benodigdheden 

- Skillet (gietijzeren koekenpan) 

- BBQ voor indirect grillen 

Recept 

1. Vet de rand en bodem van de skillet in met de boter. 

2. Scheur de croissants in kleine stukjes en vul de skillet ermee. 

3. Verdeel de banaan en pecannoten over de croissants en stop ze ertussen. 

4. Meng de slagroom met de suiker, het zout, de kaneel en eidooiers en roer goed door elkaar. 

5. Snijd het vanillestokje in de lengte open, schraap het merg eruit, voeg dit toe aan het 

roommengsel en roer goed door. 

6. Giet het roommengsel over de gevulde skillet. 

7. Druk de croissants goed aan en zorgt dat het roommengsel goed wordt opgenomen en de 

croissants ermee bedenkt blijven 

8. Laat 20 minuten rusten alvorens op de BBQ te zetten 

9. Bereid een BBQ voor op indirect grillen en verhit deze tot een temperatuur van 200 graden is 

bereikt 

10. Zet de skillet op de BBQ en sluit de deksel 

11. Gaar de broodpudding tot deze stevig aanvoelt en een cocktailprikker die je erin steekt er 

droog weer uitkomt 

12. Maak terwijl de broodpudding gaart op de BBQ de toffeesaus. 

13. Verhit de basterdsuiker en het water op laag vuur tot dat suikerkristallen zijn opgelost, zet 

vervolgens het vuur hoger en laat koken tot een mooie diepbruine karamel. 

14. Neem de pan van het vuur en voeg de slagroom en boter toe. 

15. Let op dit kan flink spetteren. 

16. Laat enigszins afkoelen en voeg dan de bourbon en het zout toe. 

17. Serveer de warme bread pudding met de lauwwarme bourbon-Toffee sauce. 

Eet smakelijk! 
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COURGETTI MET GAMBA’S 

 2 courgettes 

 1 teentje knolflook 

 200 g gamba’s 

 200 g passata 

 100 g feta 

 40 g rucola 

 

1. Snijd de coutgettes met een spiraalsnijder in slierten 
2. Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin de courgetti in zo’n 5 minuten 

gaar 
3. Pel ondertussen de knoflook en snijd deze fijn 
4. Haal de courgetti uit de pan en verwarm in dezelfde pan een scheutje olie en bak hierin de 

knoflook kort aan. Bak hierin de knoflook kort aan 
5. Voeg de gamba’s toe en bak deze zo’n 2 minuten mee 
6. Voeg de passata en de courgetti toeen verwarm het geheel nog 3 minuten. De saus is klaar 

zodra de gamba’s mooi roze en rond zijn geworden 
 

Verdeel het geheel over twee borden. 
 
Brokkel de feta over de pasta heen en maak het geheel af met de rucala. 
 
Eet smakelijk! 
 
Sandra en Ruud 
 

 

Bieramisu 

 

Vanaf 1 februari 2020 hebben mijn vriend (Kees) 

en ik de Kleine Brouwerij Bier&Bistro geopend.  

De naam zegt het al: een proeflokaal voor bier, 

waar je ook lekker kan blijven eten. Dit recept is 

van een van onze nagerechten:  

 

 

Ingrediënten voor 6 personen: 

- 500 ml verse slagroom 
- 500 gr mascarpone 
- 2 flesjes Spacequad 
- 60 gram kristalsuiker 
- 300 gram lange vingers 
- Pure chocolade 

Benodigdheden: 

- Handmixer  
- 2 mengkommen 
- Garde 
- Spatel 
- 6 brede glazen/grote schaal 
- Fijne rasp 
- Eventueel seizoensfruit 
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Bereidingswijze: 

- Klop de mascarpone met een garde los in een mengkom 
- Meng vervolgens de suiker door de mascarpone en laat even staan 
- Klopt in de andere mengkom de slagroom op 
- Voeg een derde van de geslagen room bij de mascarpone en meng dit met de spatel tot een 

glad mengsel 
- Voeg in nog twee delen de rest van de slagroom toe totdat je een glad mengsel hebt 
- Bepaal of het mascarpone-slagroom mengsel zoet genoeg is en voeg extra suiker toe indien 

nodig 
- Als je de bieramisu in glazen gaat portioneren laat je nu 2 lange vingers per portie in de 

Spacequad wellen, dit doe je een paar minuten in een aparte bak of kom. Breek vervolgens 
de lange vingers en bedek de bodem van de glazen 
Als je de bieramisu in een grote school gaat serveren bedek je de bodem van de schaal met 

lange vingers en schenk je hier de spacequad op 

- Verdeel nu de helft van het mascarpone-slagroom mengsel over de lange vingers en laat de 
rest van de lange vingers wellen in de aparte bak of kom 

- Verveel de rest van de lange vingers door nog een laag te bouwen of de lange vingers 
rechtop in het glas te zetten en verdeel vervolgens de rest van het mascarpone-slagroom 
mengsel 

- Rasp de pure chocolade bovenop de bieramisu 
- Serveer de bieramisu met vers seizoensfruit zoals aardbeien  

 

We hopen dat jullie genieten van een heerlijke avond met een lekkere Bieramisu 

 

Lotte Saarloos 

 

Eten waar je blij van wordt 

Dan gaat het al heel vaak over chocolade, in al zijn verschillende vormen. Maar als de nood 

hoog is is vaak van alles comfort food. Tot in het extreme zelfs dat pak met heel veel kleine 

bonbonnetjes die je normaal gesproken op je brood doet. 

Mijn recept voor iets dat lekker is en troost geeft is broodrolletjes met spek en kaas. 

Je hebt hier voor nodig  

* witbrood (mag oud zijn) 

* ontbijtspek (of bacon of salami, wat je lekker vindt) 

* kaas (jong belegen smelt precies goed maar ook hier kun je variëren naar eigen smaak.) 

* pan om in te bakken of grill 
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Bereidingswijze: 

Snij de korstjes er af. Rol de boterham daarna helemaal plat met bijvoorbeeld een deegroller 

(een fles werkt ook goed). 

Beleg de boterham voor de helft met kaas. Rol daarna de boterham op waarbij je begint met 

de kaaskant. Zo komt de kaas lekker in het midden. 

Wanneer je een rolletje hebt wikkel je er een plakje ontbijtspek om heen. Als het blijft zitten, 

goed zo. Blijft het niet zitten dan kan een cocktailprikker helpen. 

Vervolgens bak je/ grill je de rolletjes en is het smikkelen maar. 

Veel eetplezier. 

Harmen Eikema 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 15 februari. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

 

Defne Hira Demir    30 januari 

Tessa Jamin     31 januari 

Daphne Korver     1 februari 

Kelly Korver    1 februari 

Daan Pronk     4 februari 

Constant van Harskamp  7 februari 

Ivan Olfers     8 februari 

Dilara Yilmaz    13 februari 
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VAN DE JEUGDCOORDINATOR 

Het is nog steeds echt heel gek, het voelt als een kat en muisspel. Waarbij we vechten tegen het 

“onzichtbare”  Coronavirus. Met de vaccinaties gaan we het virus verslaan, maar wanneer is nog de 

grote vraag. De korfbalbond heeft bepaald dat we dit zaalseizoen sowieso geen competitie meer 

gaan spelen.   

Ik las deze week een bericht vanuit de overheid, waarin ze de sportclubs opriepen om de jeugd weer 

in beweging te brengen. Met de huidige lockdown, de avondklok en de scholen dicht heeft de jeugd 

weinig vertier.  Buitensporten is eigenlijk het enige wat er nog mag binnen de huidige Coronaregels. 

Gaan we nu al naar buiten en zien de trainers dit wel zitten en wat wil de jeugd zelf ? We hebben 

afgelopen week alle trainers gesproken en gaan de komende week met elkaar de knoop doorhakken 

of en wat we gaan aanbieden en vanaf wanneer. Wij zullen jullie via de verschillende teamapps op de 

hoogte houden. Ik wens iedereen heeft veel succes in deze toch wel hele bijzondere tijd ! 

Bart 
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Leer de JOEP kennen! 
 

Omdat het in deze tijd lastiger is elkaar te leren kennen 

leek het de JOEP leuk om weer eens een voorstelrondje 

te doen zodat jullie ons alvast een beetje beter kunnen 

leren kennen!  

Deze week stellen Jenske Eikema en Roy de Roeck zich voor. 

 

Heey, mijn naam is Roy, ik ben 19 jaar en zit nu in het 

tweede jaar van de Pabo.  Inmiddels korfbal ik al ruim 

12 jaar, waarvan het grootste deel bij ZKV. In die 

tijd, zit ik inmiddels tweeënhalf jaar bij de JOEP. 

Toen ik de mogelijkheid had om mezelf hierbij aan te 

sluiten hoefde ik uiteraard geen moment na te denken, 

omdat ik altijd met veel plezier mee heb gedaan aan 

de activiteiten! Hopelijk kunnen we er de komende tijd iets moois van 

maken en ik hoop jullie allemaal snel te zien! 

 

Hoi! Ik ben Jenske en ik ben 20 jaar. Ik zit in mijn 

tweede jaar van de studie Media Design Kunst en 

Architectuur op de universiteit. Ik speel inmiddels al 

bijna 10 jaar lang korfbal bij ZKV! Ik zit 

ondertussen een paar jaar bij de JOEP en heb geen 

seconde spijt dat ik ja heb gezegd. Het bedenken 

van de activiteiten en de gezelligheid is voor mij erg 

belangrijk! Ik hoop dat we snel weer oude gezichten 

en nieuwe bekenden zullen zien bij onze activiteiten! 
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UITSLAG GROTE CLUBACTIE 

Bij de Grote Clubactie was het dit jaar wat lastiger voor de kinderen om de loten te verkopen van de 
Corona perikelen. Toch is er voor ZKV € 426,50 opgehaald. 

De topverkopers waren dit jaar de volgende kinderen: 

Kangoeroes  Fay van Rooijen  20 loten 
F1  Zoë van Rooijen 20 loten 
E1  Jaro Stam  15 loten 
D1  Kian de Haas    9 loten 
C1  Faaske Stern  16 loten 
 
Zij zullen binnenkort een leuk prijsje ontvangen 

De Krielkiep’s moppentrommel  

Dropje 

Lotje neemt elke dag een dropje voor de juf mee. Maar vandaag heeft ze er geen 

een mee. De juf vraagt: 'Waarom heb je geen dropje mee?' Antwoordt Lotje: 

'Mijn konijn is weggelopen!' 
 

Pan kopen 

Klant: 'Hoeveel kost die pan, mevrouw?' Winkelhulp: 'Dertig euro, meneer.' 

Klant: 'Eehm, kan daar niets vanaf?' Winkelhulp: 'Oh ja hoor! De deksel, 

meneer!' 

 

Benzine 

Een man komt bij het tankstation en vraagt aan de medewerker: 'Hoeveel kost 

een druppel benzine?' Zegt de medewerker: 'Een druppel is gratis, meneer.' 

'Mooi, druppel mijn auto dan maar eens lekker vol', zegt de man. 

 

Tandpasta 

Klara vraagt aan haar vader: ‘Papa, weet jij hoeveel tandpasta er in een tube zit?’ 

Vader zegt: ‘Nou, geen idee.’ ‘Ik wel’, zegt Klara. ‘Van de badkamer over de 

overloop naar jullie slaapkamer, die twee keer rond en dan ook nog helemaal tot 

in je studeerkamer!’ 

  

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1802
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-678
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1897
https://www.kidsweek.nl/tandpasta-0
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