
 
 

1 
 

 
Colofon Jaargang 89 nr 17 

Secretariaat:  
Ruud Berkhof  
Spaarndamstr. 6  
1507 KB Zaandam  



 
 

2 
 

0628939143  



 
 

3 
 

Colofon Jaargang 89 nr 23 

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 
 
29 maart 2021 

VOORWOORD 
 

Van die vrolijke lentefilmpjes vol 

hotseklotsende koeien, die voor het eerst 

de stal uit en de wei in mogen word ik zó 

blij. Nog blijer werd ik vorige week, toen ik 

– volkomen legaal, want mijn 

journalistieke plicht doend- me begaf op 

het veld van ZKV. Al die korfballers die 

eindelijk het kunstgras weer op mochten 

waren een genot voor het oog. Er werd 

getraind alsof men meespeelde in de 

hoogste Leage. Há rennen! Há schieten! 

Há gooien! Há ingewikkelde oefeningen 

doen! Het plezier spatte er af bij jong en 

oud. 

Het viel op dat iedereen zich netjes aan de 

coronaregels hield: ouders van de jonkies 

verbannen naar de parkeerplaats, geen 

mensen de Kiep in, tenzij met hoge nood 

en toen ik na de training nog wat mensen 

interviewde voor dit krantje, ging na 

enkele minuten meedogenloos al het licht 

uit en weg waren we. 

Maar ik had genoten en de sporters 

duidelijk ook. We zijn er nog lang niet, 

maar het gevoel van met elkaar weer bij 

de club zijn kan zo mondjesmaat weer tot 

ons doordringen. Het geeft je weer plezier 

en moed en hoop voor de toekomst. 

De koeien en wij hebben er weer zin in! 

Els 

Het volgende krantje komt uit op 19 april. 
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K A P E R I O L E N 
Het KNKV heeft de routekaart uitgegeven voor de tweede helft van de veldcompetitie. Gezien het 

oplopende aantal corona besmettingen, lijkt het niet waarschijnlijk dat de veldcompetitie op korte 

termijn begint. De routekaart gaat uit van verschillende startdata van de wedstrijd- en breedtesport 

competitie: als vroegste datum wordt 24 april genoemd, als laatst mogelijke startdatum van een 

volledige competitie 15 mei. In het laatste geval is het laatste speelweekend op 3 juli. Bij een nog 

latere start zal er een alternatieve competitie worden gespeeld. 

Met de invoering van de zomertijd en de aankomende lente willen we graag, naast de al hervatte 

trainingen, meer (sportieve) activiteiten organiseren op ons complex. Houd dus de webpagina, de 

app groepen en andere sociale media goed in de gaten. Voor de organisatie van het 

schoolkorfbaltoernooi, onze belangrijkste ledenwerfactiviteit, worden alternatieve scenario’s 

ontwikkeld. Een toernooi waaraan ongeveer 1250 kinderen tegelijk deelnemen is zelfs als Fieldlab 

Experiment nog een uitdaging; vandaar dat we onderzoeken of we in een aantal kleinere settings 

(bijvoorbeeld per school) toch het schoolkorfbal kunnen organiseren. 

In ons kennismakingsgesprek met Nunc architecten hebben we verder toegelicht hoe we het 

ontwerp aan onze wensen aangepast willen hebben. Nunc bereidt momenteel een nieuwe versie van 

het ontwerp waarbij de ingang aan de voorzijde wordt geplaatst, het materiaalhok aan de 

achterzijde, en de indeling verder wordt geoptimaliseerd. 

Het Programma van Eisen voor de verplaatsing van onze velden is bijna afgerond. De belangrijkste 

wijziging ten opzichte van wat ik u eerder heb gemeld, is de planning. Zoals het er nu naar uit ziet, 

worden de velden half november verplaatst. Dit heeft vooral te maken met de aanleg van een 

warmteleiding naar het zwembad. Die moet eerst worden uitgelegd en gelast op de locatie van ons 

nieuwe veld en wordt vervolgens onder de snelweg door geboord richting de bio warmtecentrale. 

Dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat de kunstgrasvelden daar dan al liggen. Voor ons is deze 

nieuwe planning gunstig; dan kunnen we de (verlate) veldcompetitie afronden en het nieuwe 

veldseizoen nog op ons huidige veld opstarten. 

Lex Kaper. 

 

VOLGEND SEIZOEN 

Hoewel de meeste van ons amper op het veld hebben gestaan, is dit seizoen alweer bijna voorbij. 

Een jaar met nagenoeg lege velden, geen gezelligheid na afloop van een wedstrijd en zelfs de 

trainingen worden gemist. 

Tot 1 mei is het mogelijk om je lidmaatschap op te zeggen. We snappen dat je misschien nog niet 

zeker bent van volgend seizoen. Maar zeg nou zelf, dit jaar mag toch niet het laatste jaar zijn geweest 

dat je (eigenlijk bijna niet) hebt geschitterd in ons zwart-witte shirt? We hopen dat iedereen er nog 

minstens een seizoen aan vast plakt, waarin we wel kunnen korfballen, samen kunnen genieten van 

gezelligheden en vooruit kunnen kijken naar een mooie en splinternieuwe accommodatie. 

Samen zetten we onze schouders eronder in deze onzekere tijd, steunen we onze club en hopen we 

dat er volgend seizoen weer meer mogelijk is! 

Mocht je toch besluiten dat dit jaar jouw laatste jaar is geweest, stuur dan voor 1 mei een mailtje 

naar secretaris@zkvzaandam.nl . 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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WAT WIJ WEL WILLEN 

We krijgen een nieuw veld en een nieuw clubhuis. Reden voor de redactie om eens rond te 

gaan vragen bij de trainende ZKV-ers wat ze graag (terug) zouden zien bij de inrichting. 

Iedereen mocht roepen wat ie wilde, met daarbij de aantekening dat het natuurlijk niet 

allemaal gehonoreerd wordt…. Maar de ZKV-ers die straks gaan nadenken over de inrichting 

van het mooie nieuwe spulletje kunnen vast wel wat leuke en haalbare ideeën uit deze 

opsomming halen.  

 

* Laura: Goeie warme douches. Aparte gasten- en thuiskleedkamers. Een lekkere discovloer. 

Een karaokeset. Een flipperkast. Lekkere cappuccino met echte melk. 

* Eden: Flesjes cola en fris in plaats van glazen, dan gaat de prik er niet af. 

* Kevin: Een goeie kinderspeelhoek met speelgoed en Ipads. Hertog Jan op de tap. Een 

speciale tribune voor oud- selectiespelers, zodat zij er later nog wat voordeel van hebben. 

* Romy: Lekkere wijn, niet van die zure. En zo’n ouderwetse la met snoep. 

* Miranda G.: Babyaankleed-dingen in mannen- en vrouwen- wc. Een gezellige loungebank. 

Gezellige inrichting met grote planten. Een sfeervolle vloer, lekkere dansvloer. 

* Steven: Een paaldanspaal, heel hoog, vanaf het plafond. Schijnt heel gezond te zijn. Een 

rond veld. 

* Daniël: Een pooltafel. Leuke plekjes om te hangen na de training of wedstrijd. 

Genderneutrale hottub en douches. Een intimiderende prijzenuitstalling. 

* Nigel: Een dartbord. Gezellige inrichting. Teamfoto’s van alle ploegen aan de muur. 

* Esmee: Bij alle velden dug-outs, ook voor de lagere ploegen. 

* Mike: Stoeltjes, ook voor bij het verre veld, die je makkelijk uit de opslag mee kunt pakken. 

Een extra scorebord, ook voor de wedstrijden van de kleintjes. 

* Erwin S.: Gratis bier. Een pingpongtafel. Een paaldanspaal. Een racestoel voor F1.*  

* Demi: een apres-skibar. Een sauna. 

* Gio: Een dartbord. Meer bierkeuze. 

* Kelly: Dug-outs bij alle velden. 

* Danitha: Prullenbakken in of bij de dug-outs. Gezellige plekjes in de kantine. 

* Bart:  Jeu de boulesbanen. Een goed terras. Gezellige, kleurrijke aankleding binnen, waarbij 

ook oude dingen terug komen: foto’s, bekers enz, zodat je ziet dat je bij ZKV bent en niet in 

een willekeurige ruimte. 

* Monne: Jeu de boulesbanen en een goed terras. Muziek die binnen en buiten gehoord kan 

worden, met kleine boxjes. 

* Tom: Een buitentap. Meer bankjes, van die stabankjes ook. Een huiselijke sfeer in het 

clubhuis. Een overkapping-constructie aan de gevel ofzo, die makkelijk uit te klappen is bij 

slecht weer, of voor extra schaduw. Echt lekkere koffie, b.v. door een apparaat dat gratis 

door een leverancier wordt geplaatst, waarbij je wat meer betaalt voor de koffie, of thee. 

* Koen: Een gezellige inrichting. Af te schermen ruimtes in het clubhuis. Plekken waar je 

goed kunt zitten en toch naar de wedstrijd kijken. Meer zitplekken buiten. 
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* Luka: Een chillhoekje om lekker te hangen met je team. 

* Nio: Een extra scorebord voor het tweede veld. Een tribune. Een opslag vlakbij het verre 

veld, zodat je niet zo ver hoeft te sjouwen. Een schommel.  

* Daphne K.: Meer dug-outs. 

* Duke:  Een biertap. Een voetbalbak. 

* Puck: Genoeg douches om allemaal tegelijk te kunnen douchen. Dug-outs in het verre veld. 

Voorraad lintjes, voor de training. 

* Valerie: Fruit te koop. 

* Daan N.: Een barbecue. 

* Jayden: Een tassenrek binnen. Meer bankjes langs het veld. Een scorebord voor alle 

velden. 

* Daphne A. : Weer kunstgras, met dug-outs  en bankjes bij alle velden. Extra pullenbakken. 

Meer kleedkamers met meer douches. Een goeie bar. Veel groen/ bomen. Een voetbaltafel. 

Vlaggen van de hele E.U. langs de kant. 

* Ieke: Een vast in de grond staande oefenpaal, of meerdere. Kussentjes op de stoelen. Een 

chillbank en een voetbalbak. Een grootbeeld tv. Veel ZKV- merchandise. 

* Saskia v.d.G.: Een rookvrij buitenterras. En graag de grote speeltuinkorf meeverhuizen. 

* Sander A.: Een magnetron buiten de keuken, waar mensen bv een maaltijd kunnen 

opwarmen, of een fles voor de baby. 

* Maarten F.: Een goede keuken, met ruimte genoeg om met 3 of 4 mensen tegelijk te 

kunnen werken. En elk stopcontact in de keuken minimaal 16 ampere. 

* Jesse: Een buitenkraan om bidons te vullen. 

* Sabine: Parasols. En een groen natuurdak. En zonnepanelen. En graag goeie douches. En 

een natuur-speeltuin. 

* Dominique: Een goed terras, met genoeg meubels, zodat je de stoelen niet van binnen 

hoeft te halen. Een jacuzzi.  

* Dyani: Goede wijn. En goede koffie. En meer frituur, zoals bv patat. 

* Roos: Goeie douches. 

* Jiri: Bier voor 1 euro! Genoeg douchruimte. Goeie koffie/ cappuccino. 

* Mairo: Lego in de speelhoek. 

* Levi: Een voetbal. (ja, je mag met korfbalballen natuurlijk niet voetballen (:  ) 

* Noëlle: Een zwarte korf met in het wit ZKV erop. Een zwembad, waarin je moet scoren in 

luchtbanden. 

* Kai: Een zwembad. Een grote speeltuin. Een grote trampoline. 

* Jente: Lego in de speelhoek. En een groot ZKV-logo op de muur. 

* Constant: Een hele grote korfbal, zodat je van een afstand ziet dat er hier korfbal is. 

* Zoë: Een speeltuin. En een aquarium met vissen, binnen. 

 

Zo, dit is een hele lijst. En er zitten zeker weten hele leuke suggesties bij. Laten we er ons 

voordeel mee doen! 

 

Els 
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Krielkiep 
 

Het volgende krantje komt uit op 19 april. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

 

Eva van den Berg 2 april 

Kai da Grace 7 april 

Joah Walter 8 april 

Babet Schilte 16 april 

Sven Nieuwenhuizen 17 april 

Danique Hilders 17 april 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

Ondanks dat de vaccinaties op “volle” kracht worden toegediend is er nog geen ruimte voor 

versoepelingen die leiden tot het weer opstarten van de competitie. Wij zijn op de 

achtergrond samen met de bond de voorjaarcompetitie aan het voorbereiden, maar of we 

mogen gaan starten is nog even de vraag. Toch staan we niet stil, we hebben alle teams die 

dit wilden de mogelijkheden gegeven om twee keer per week te gaan trainingen. Dit bleek 

lastig te zijn omdat we om 20:00 uur klaar wilde zijn en trainers niet tegelijk zelf konden 

trainen als training geven.  

Vanaf aanstaande woensdag, schuift de avondklok door naar 22:00. Dit geeft ons meer 

ruimte om opnieuw naar de trainingstijden te kijken en dat gaan doen. Houdt er rekening 

mee dat we vanaf volgende week alle teams weer twee keer willen laten trainen. Verder 

gaan we samen met de Joep ook de zaterdagen weer een invulling geven. Als de competitie 

nog even op zich laat wachten dan moeten we er zelf met elkaar maar iets moois van 

maken. Dus ik zou zeggen zet het alvast in de agenda, we zien de jeugd graag weer meerdere 

keren per week op de velden. We hebben deze week ook nog een afspraak staan met alle 

trainers, als er meer duidelijkheid is over de trainingstijden en de invulling van de zaterdag 

dan zullen we dit delen in de verschillende groepsapps. Wij hebben er zin in! 

Bart 

 

VOLGEND SEIZOEN 

Hoewel de meeste van ons amper op het veld hebben gestaan, is dit seizoen alweer bijna 

voorbij. Een jaar met nagenoeg lege velden, geen gezelligheid na afloop van een wedstrijd 

en zelfs de trainingen worden gemist. 

Tot 1 mei is het mogelijk om je lidmaatschap op te zeggen. We snappen dat je misschien nog 

niet zeker bent van volgend seizoen. Maar zeg nou zelf, dit jaar mag toch niet het laatste jaar 

zijn geweest dat je (eigenlijk bijna niet) hebt geschitterd in ons zwart-witte shirt? We hopen 

dat iedereen er nog minstens een seizoen aan vast plakt, waarin we wel kunnen korfballen, 

samen kunnen genieten van gezelligheden en vooruit kunnen kijken naar een mooie en 

splinternieuwe accommodatie. 

Samen zetten we onze schouders eronder in deze onzekere tijd, steunen we onze club en 

hopen we dat er volgend seizoen weer meer mogelijk is! 

Mocht je toch besluiten dat dit jaar jouw laatste jaar is geweest, stuur dan voor 1 mei een 

mailtje naar secretaris@zkvzaandam.nl . 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Slakken 

Twee slakken lopen op de stoep. Zegt de ene slak tegen de andere: 'Ik 

ga oversteken.' Zegt de andere slak: 'Nee! Niet doen! Over drie uur 

komt de bus.' 
 

 

 

Moeders 

Twee moeders praten over hun kind. Zegt de ene moeder: 'Mijn zoon 

kan zijn naam al zeggen.' Zegt de andere moeder: 'Mijn zoon kan zijn 

naam al schrijven.' 'Dat is nog niks', zegt een derde moeder: 'Mijn zoon 

kan zijn naam achterstevoren schrijven!? 'Hoe heet hij dan?' vragen de 

eerste twee moeders. Antwoordt de derde moeder: 'Bob!' 
 

 

Picknick 

Anke en Sybrich zitten te picknicken. Ze hebben drie koekjes mee. Als 

ze allebei een koekje hebben gehad, is er nog een over. Anke zegt: ‘Zal 

ik het laatste koekje doormidden breken?’ Waarop Sybrich zegt: ’Hoeft 

niet, ik eet hem zo wel op!’ 
 

 

Cadeau 

Jantjes vader is bijna jarig. ‘Mam,’ zegt hij, ‘ik heb zo veel cadeautjes 

voor papa gekocht dat hij ze niet eens allemaal tegelijk kan dragen!’ ‘Oh, 

wat heb je dan gekocht?’ vraagt zijn moeder. Antwoordt Jantje: ‘Twee 

stropdassen!’ 
  

https://www.kidsweek.nl/slakken
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1900
https://www.kidsweek.nl/rekenles
https://www.kidsweek.nl/cadeau
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Pssst!  
Hey jij! Ook zo’n zin om weer gezellig 

met je vriendjes en vriendinnetjes een 

leuke activiteit te doen?  

17 april organiseert de JOEP weer een 

super gezellige dag, wat we precies gaan 

doen hoor je nog van ons. 

Kunnen we op je rekenen? 

Wij kijken er in ieder geval alvast naar 

uit.   

Tot dan! 
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