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Colofon Jaargang 89 nr 19 

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: Roy de Roeck: 0615408727  
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143 
  
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 
 
4 januari 2021 

VOORWOORD 

Hallo lieve ZKV-ers, gelukkig Nieuwjaar! 

Als ik dit schrijf – het is zaterdagmiddag-  

dan durf ik gerust te kunnen voorspellen 

dat het een dun krantje wordt, dit eerste 

exemplaar van 2021. Logisch natuurlijk, nu 

er vrijwel geen korfbalachtige activiteiten 

plaatsvinden. Toch vindt de redactie het 

geen goed idee om dan maar een keer 

géén clubblad te maken, want we willen 

dolgraag dat er contact blijft tussen ons 

ZKV-ers onderling. Dat we de club niet 

vergeten. Dat we de goede hoop houden 

dat er binnen afzienbare tijd weer wat 

actie te spotten valt. Dat we weten hoe 

het met ons gaat. Bovendien is het 

natuurlijk voor onze adverteerders wel 

lekker als de uitgifte van het krantje 

gewoon doorgaat, want daar betalen ze 

natuurlijk ook voor. Persoonlijk hoop ik 

dat ook onze bezorgploeg blij is dat er 

weer een clubblaadje rondgebracht mag 

worden. Onze bezorgers zijn allemaal met 

pensioen, dus een nuttig rondje fietsen 

door de Zaanstreek kan de dag toch weer 

aardig breken… Mocht u – ik praat nu 

tegen de “papieren-krantje-lezer”- deze 

dinsdag Roel, Jan, Piet, Menno, Henk of Ed 

toevallig treffen bij uw brievenbus, 

koester dan dat contact met de club! 

Schenk ze een glimlach, kop koffie of 

luchtkus (of een envelop met inhoud (: ) 

en besef dat zij als een van de weinigen bij 

u aan huis komen deze winter…  

Voor alle lezers, digitaal of papier, hier 

onze wens: Blijf lachen en hopelijk tot 

gauw! 

Els 

Volgende krantje komt uit op 25 januari. 
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K A P E R I O L E N 
Het nieuwe jaar is weer begonnen terwijl het gevoel voor de tijd inmiddels een beetje is verdwenen. 

De week tussen Kerst en Nieuwjaar is al een vreemde week, waarbij ik altijd denk dat Eerste en 

Tweede Kerstdag op zaterdag en zondag vallen. Door het thuiswerken en het ontbreken van korfbal 

in het weekend raakt de regelmaat in de week zoek, althans zo ervaar ik het. 

Op 21 december 2020, het officiële begin van de winter, stonden de planeten Jupiter en Saturnus 

vlakbij elkaar aan de hemel, misschien heeft u dat in de vroege decemberavond gezien. Daarbij lijkt 

het alsof er een heldere ster aan de hemel is verschenen. Zo’n conjunctie komt niet vaak voor, de 

laatste keer was in 1623, en duurt een paar weken (in werkelijkheid zijn deze twee planeten een paar 

honderd miljoen kilometer van elkaar verwijderd). Henny Lamers, emeritus hoogleraar en één van 

mijn promotoren, gaf voor de Kerst een (online) lezing over de Ster van Bethlehem. Dat was voor de 

Drie Wijzen uit het Oosten (waarschijnlijk afkomstig uit Babylon) de aanwijzing waar zij de 

pasgeboren Jezus konden vinden. Tegenwoordig kunnen we precies uitrekenen wanneer planeten in 

conjunctie gaan. Uit deze berekeningen blijkt dat in het jaar 7 voor Christus Jupiter en Saturnus ook 

zo’n zeldzame conjunctie vertoonden en in de donkere woestijn voor een spectaculair lichtschijnsel 

moeten hebben gezorgd. Dat Jezus niet in het jaar nul is geboren, dat was al langer bekend, maar als 

de conjunctie een verklaring is voor de Ster van Bethlehem, dan kunnen we het tijdstip van de 

geboorte van Jezus dus nauwkeurig reconstrueren. 

Met het langer worden van de dagen, gaat het nieuwe jaar weer van start. De eerste ronde van de 

Korfbal League, waarbij de twaalf ploegen spelen in twee poules van zes teams, staat gepland voor 

het weekend van 16/17 januari aanstaande. Zonder publiek, maar de wedstrijden kunnen via het 

internet worden bekeken. De kans dat andere teams aan de zaalcompetitie kunnen beginnen, wordt 

natuurlijk steeds kleiner. De eerste vaccinaties worden deze week gezet, dat biedt weer perspectief 

en houvast om het nog even zo vol te houden. Ik hoop dat we op ons huidige veld nog de tweede 

helft van de veldcompetitie kunnen afronden en dat we het Rabobank Schoolkorfbal toernooi weer 

mogen organiseren. We zullen het moeten afwachten.  

Huitema Tegels houdt op te bestaan en daarmee nemen we afscheid van onze eerste sponsor, in een 

tijd dat nog maar weinig sportploegen gesponsord werden. De Rabobank heeft aangegeven ons 

huidige sponsorcontract met nog eens twee jaar te verlengen. Een twintigtal ZKV-ers heeft vlak voor 

oudjaar een borrelpakket van de Cockelon bij de Kiep opgehaald, ook weer een steuntje in de rug 

voor ZKV. Voor ZKV zijn de sponsors onmisbaar, prettig om te merken dat wij nog steeds op hen 

kunnen rekenen. 

Ik wens jullie allemaal een gezond en grenzeloos 2021, 

Lex Kaper. 
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    Lach, Leef 

                             En geniet 

 

                         Maar vergeet de 

                      Anderhalve meter  

                               Niet 

 

                  Ik wens jullie een gezond 

                                    en 

                           Gelukkig 2021 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil Konijn 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.victoria-o.nl/reminder-nieuwjaarsborrel-morgen/&psig=AOvVaw1hVRSO_WTPtR65r7Psm3hZ&ust=1609082719304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjp_7P66-0CFQAAAAAdAAAAABAP
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HOBBY 

En zo begon het nieuwe jaar zacht en zonnig. Tijd om het huis te ontvluchten en een 

fietselingetje te gaan maken. Zonder handschoenen op de fiets op 1 januari, dat was 

ongekend. Ik slingerde door parken, lanen en straten en besloot eventjes langs ons veld te 

rijden, kijken hoe het er bij lag. Op het grote parkeerterrein aangekomen zag ik al dat er 

weinig te zien zou zijn: het sportpark is hermetisch afgesloten door hekken, waarvan ik de 

sleutel niet bezit. Wegens steeds verdergaand vandalisme heeft de gemeente besloten de 

boel op slot te gooien, om jongeren de kans niet te geven de boel nog verder te slopen. 

Staand voor het hek kreeg ik eventjes een visioen… 

1 januari, de slungelachtige jongen met jeugdpuistjes komt bij zijn grootouders binnen.” Hoi 

opa en oma, gelukkig Nieuwjaar!” “O, dag lieverd, wat leuk je weer eens te zien!. Kom, ga 

zitten, laat ons eens even naar je kijken, wil je een oliebol? Wat word je lang! Vertel eens, 

wat zijn je hobby’s op het ogenblik?”  “Nou, momenteel verniel ik erg veel spullen. Ik ben 

veel op het sportpark tegenwoordig.” “Ach, is dat een bezigheid in je eentje? Kan je je daar 

goed mee vermaken?” “Nee, het is eigenlijk heel sociaal, we hebben een hele groep 

waarmee we altijd optrekken. Dat is ook handiger, zo met een zootje, want dan kan er altijd 

iemand op de uitkijk staan en tenslotte hebben we ook niet allemaal even goed gereedschap 

voorhanden. Een zaag of hamer is vaak handig, maar papa zit nogal op zijn spullen.” “En wat 

doen jullie dan zoal?” “O, zoveel! Vaak zijn we bezig met de ramen enzo. En met de borden 

en muren van de gebouwen. De bankjes waren hard werken, maar met de dug-outs hebben 

we nog de meeste lol gehad. Toen ik tot mijn middel in het plexiglas was gezakt was het 

maar goed dat een van de anderen een moker bij zich had om me te ontzetten!” “Ach, jee, 

wat een avontuur! Nou, beter dan steeds maar in de kroeg hangen ofzo, toch?” “Precies. Wij 

zorgen zelf voor de catering: blikjes, flessen, ballonnetjes, big meals.” “Fijn lieverd, zo’n 

gezellige hobby. Hier, een tientje, om het nieuwe jaar leuk in te luiden.” “Dankjewel oma, ik 

ga weer, tot volgend jaar. O, en ik loop nog even langs jullie keukenla. Er valt geen mes meer 

te krijgen tegenwoordig!”  

Els 

 

NIEUW LID 
 
Constant van Harskamp 7-2-2014 
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BORRELPAKKET COCKELON 
 
 

 
 
 
Er zijn maar liefst 19 borrelpakketten verkocht en opgehaald! We willen iedereen die een 
pakket heeft gekocht bedanken en we hopen dat jullie er van hebben genoten. 
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Sudoku 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 25 januari. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

Faaske Stern      13 januari  

Luka Oostrom     14 januari  

Mairo Forrer      22 januari  

Jonathan Linger 24 januari 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Jarig 

Er staan twee koeien in de wei. Zegt de ene koe tegen de andere: 

'Waarom spring je zo?' Zegt de andere koe: 'Ik ben morgen jarig en 

klop alvast de slagroom.' 
 

 

Fietsboete 

Janna zit op de fiets en plotseling wordt ze aangehouden door een 

agent. ‘U heeft geen licht, de remmen zijn stuk en er zit geen spatbord 

op uw fiets. Dat gaat u vijftig euro kosten!’ ‘Dat is goed’, zegt Janna. 

‘Maar dan moet hij wel morgen klaar zijn!’ 
 

 

Half doof 

Een man komt bij de dokter en zegt: 'Dokter, volgens mij ben ik 

halfdoof.' 'Laten we dat eens testen', zegt de dokter. 'Zegt u mij maar 

na: 12.' Zegt de man: '6.' 
 

 

Zoek 

De vader van Jantje zit onder de auto. Vraagt Jantje: ‘Wat doe je?’ 

Zegt zijn vader: ‘Ik zoek iets.’ Jantje: ‘Waarom zet je de auto dan niet 

naar voren?’ Antwoordt zijn vader: ‘Ik zoek de autosleutels!’ 
 

 

Huis zonder bad 

Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden, maar ik 

hoef geen bad in mijn huis.’ Zegt zijn vader: ‘Waarom dan?’ Zegt Jantje: 

‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden!’ 

https://www.kidsweek.nl/jarig
https://www.kidsweek.nl/fietsboete
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-157
https://www.kidsweek.nl/zoek
https://www.kidsweek.nl/huis-zonder-bad
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