Colofon Jaargang 89 nr 17
Secretariaat:
Ruud Berkhof
Spaarndamstr. 6
1507 KB Zaandam

1

0628939143

2

Colofon Jaargang 89 nr 24
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

VOORWOORD
Lekker in beweging blijven… In dit krantje
lezen we hoe ZKV-ers het hebben
geregeld, het afgelopen jaar. Wandelen,
fietsen, bootcamp, post bezorgen, golf, de
trap op en af rennen, naar de markt,
vuilnis rapen, klussen, yoga, pétanque
spelen…al die activiteiten kwamen langs.
Zelf heb ik ook met enige regelmaat
wandelingen gemaakt, maar dat kwam
niet in de plaats van iets. Bewegen? Hm.
Toch eigenlijk wel een noodzakelijk kwaad,
als je het mij vraagt. Dit weekend zat ik op
de camping en ik werd werkelijk stinkend
jaloers op mensen die voorbij zoefden op
een elektrische step. Ik heb zelf een
elektrische fiets maar daar moet je –
verdorie- toch nog voor trappen, anders
gebeurt er niks. Maar zo’n step! Hoe aso,
gemakzuchtig, achterlijk en ongehoord ik
het eigenlijk van mezelf hoort te vinden, ik
blijf er verlekkerd naar kijken. Zo ook naar
stoelen die door de druk op een knop
zachtjes in slaapstand veren,
scootmobiels, invaliden-autootjes met
ruimte voor een bijrijdertje en
boodschapjes en trapliften. Ik weet het: je
moet het niet over jezelf afroepen, maar
mocht ik ooit ietsepietsie minder flitsend
ter been raken, dan stort ik me echt
onmiddellijk op alle mogelijke Goeie
Spullen die het bewegen van me
overnemen!
Els

Contact scheidsrechters breedtesport
Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143

Het volgende krantje komt uit op 10 mei

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl
19 april 2021
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KAPERIOLEN
Ik was afgelopen weekend druk bezig met de details van de overeenkomst die wij als bestuur gaan sluiten met
de gemeente voor de verplaatsing van onze accommodatie op ons sportpark. Daarnaast gebruiken Annemiek
en ik tegenwoordig de gelegenheid om, in plaats van naar het korfbalveld, Zaandam te voet te verkennen,
zeker als het weer dat toe laat. Gisteren zijn wij in het zonnetje langs de oostkant van de Zaan naar het
centrum gelopen en langs de westzijde weer terug. Kennisgenomen van de geplande nieuwbouw naast De
Struijck, de vele sloepen gespot op de Zaan en op de terugweg een heerlijk ijsje misgelopen omdat geen van
ons beiden een mondkapje bij zich had. Ik ga er van uit dat een aantal van jullie elders in deze ZKV-er (weer)
gehoor heeft gegeven aan de uitvraag van Els wat dit onderwerp betreft.
Daar over gesproken: het was erg leuk om jullie suggesties te lezen over wat er in ons nieuwe clubgebouw in
ieder geval niet mag ontbreken. We zijn hard bezig met de aanpassingen op het ontwerp van het nieuwe
clubgebouw; de nieuwe versie van het ontwerp komt al heel goed tegemoet aan onze wens om het
clubgebouw meer uitnodigend te maken. De entree van het gebouw is nu aan de “voorkant” geplaatst (de kant
van de parkeerplaats) en de indeling is veel praktischer. Met name de nieuwe trainers- en verzorgingsruimte
spreekt mij zeer aan. De kleedkamers, inclusief de scheidsrechters c.q. docenten, kunnen via een aparte ingang
bereikt worden; dan hoeven bijvoorbeeld de scholieren van het Zuiderzee College alleen in dat deel van het
clubgebouw te zijn en blijft de rest afgesloten. De “glazen” buitenkant van het gebouw krijgt een aantal
schuifpuien, zodat met mooi weer de kantine en het terras op elkaar aansluiten. Met Roel Duursma, Maarten
Forrer en Ivan Engel hebben we het materiaal(hok) goed bekeken om uit te vinden wat dagelijks gebruikt moet
kunnen worden en wat opgeborgen dient te worden. Wouter Forrer en Monne Jonker verdiepen zich
momenteel in de inrichting van de bar, de keuken en het magazijn.
Kortom er wordt hard aan onze nieuwe accommodatie gewerkt. Ik hoop jullie binnenkort in meer detail bij te
praten over de vorderingen. Ondertussen ben ik natuurlijk benieuwd naar het moment dat we weer op het
veld kunnen aantreden voor een competitiewedstrijd. Het was leuk om de foto’s te zien van de JOEP activiteit
afgelopen zaterdag; dat smaakt naar meer.
Lex Kaper.

GEBOORTEKAARTJE SEM
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BEWEGEN? HOE DAN
Gelukkig mogen de korfballers weer trainen. Geen wedstrijden spelen voorlopig, maar wel
weer gezellig met de ploeg het veld op en bewegen maar. Maar hoe deden deze ZKV-ers het
toen het verboden was om te trainen? Hoe bewoog ZKV tijdens de lockdown? We vroegen
het en kregen gezellig veel antwoorden terug. Mocht je denken: hee, mij wordt nooooit eens
iets gevraagd voor het krantje, dan komt dat zeer waarschijnlijk doordat je 06 nummer niet
is opgenomen in de ledenlijst. Ik benader tamelijk willekeurig mensen per whatsapp en dat
kan alleen met je mobiele nummer natuurlijk. Dat ik af en toe de moeder of vader van, of
een wildvreemde, of een niet-meer-lid te pakken heb is behalve best wel gezellig
voornamelijk het logische gevolg van je telefoonnummer niet doorgeven aan de secretaris.
Beweeg lekker door, mensen! Heel gezond en prettig hoor!
Els

Els vraagt wat doe je in deze corona tijd om fit te blijven.
Nu het korfbal op een laag pitje staat heb ik al meer dan een jaar geen wedstrijd meer gefloten en
natuurlijk merk ik dat de conditie op mijn leeftijd snel achteruit gaat.
Dus er moest iets gebeuren en omdat ik met pensioen ben gegaan ging ik maar even kijken bij de
petanque vereniging Atlantis in koog aan de zaan.
Na een paar keer gespeeld te hebben beviel dat zo goed dat ik lid ben geworden en nu 2 /3 keer
week daar mijn balletje gooi.
Dat het een leuk spel is wist ik al van de camping, maar er zit toch veel meer in het spel dan ik van
tevoren had bedacht.
Ook is het een prettige bijkomstigheid dat bij deze vereniging ook een hoop zkv'ers spelen , dus het
voelde gelijk goed.
Dus een boule baan bij zkv zal zeker leuk zijn om daar een balletje te gooien.
Verder een beetje wandelen en straks weer op.de fiets om de corona kilo's er weer af te krijgen.
Ik ben dan wel gestopt met werken maar niets doen gaat snel vervelen dus doe ik voor mijn dochter
de bloemen bezorgen in de Zaanstreek, waardoor je wel onder de mensen blijft en dus genoeg
contact houdt.
En ook hier probeer ik mijn conditie op peil te houden door in een flat gebouw de trap te nemen ( tot
4 hoog hoor ) in plaats van de lift. En soms de auto 500 meter van het woonadres te parkeren om dat
even te lopen. Alle kleine beetjes helpen.
Ook ben ik weer begonnen met training geven bij OKV wat erg leuk is om te doen.
Hoop dat de competitie op het veld nog kan worden afgemaakt zodat we elkaar nog voor de zomer
kunnen spreken, ik mis ZKV maar vooral de ZKV'ers.
Blijf gezond en ik hoop tot snel.
Groetjes Johan Bruins
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Hoi allemaal,
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over de korfballoze tijd.
Ik wandel veel, 6 tot 7 km per dag.
In het weekend loop ik veel met Leo.
We lopen vaak door het Veldpark naar het Jagersveld en terug.
Ook vaak vanaf mijn huis via restaurant Het Zaanse Hoekje, tunneltje onderdoor
heuvel op, Spoorsloot over tot kruising Wijde Wormer-Kalf. Daar linksaf langs Jong AZ, Heerenhuis
via de wijk het Kalf weer naar huis via het Jagersveld en Veldpark. Wandelingetje van ongeveer2
uurtjes.
Dit bevalt wel goed.
Groetjes van Marian Matthijssen

Hoe ik in beweging ben gebleven?
Aan het begin van de korfballoze periode heb ik niet veel aan sport gedaan. Maar langzamerhand
kwam ik toch meer in beweging. Ik ben van alles gaan doen. Een rondje hardlopen door het park, een
lesje zumba, yoga of krachtoefeningen. Heel YouTube staat er vol mee. Ik doe vooral iets wat ik leuk
vind. Maar nu we weer wat korfbaloefeningen kunnen doen merk ik dat mijn conditie nog ver te
zoeken is.
Romy

Op verzoek van Els hier wat ik doe in deze coronatijd.
Ik mis mijn gewone bezigheden waaronder 2 x per week naar de sportschool voor wat cardiooefeningen en de RPM-les.
Ook het vrijwilligerswerk in houtzaagmolen Het Jonge Schaap ligt stil. Gelukkig kom ik samen met
Roel, Ed, Martin en Jan regelmatig op dinsdagmorgen bij ZKV om wat klusjes te doen en wat bij te
kletsen onder het genot van een bakkie.
Verder ga ik regelmatig een stukje lopen, vooral een rondje door het Jagersveld en ook fiets ik graag
(niet elektrisch) o.a. vanaf Westzaan via het fietspad langs de Nauernasche Vaart richting Nauerna en
dan via het fietspad langs de Westzanerdijk en dan door Westzaan naar het Freek Engelpad terug
naar Zaandijk of via het Wester-Windpad terug.
Ik hoop echter dat we elkaar snel weer op het veld tegen kunnen komen.
Piet
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Els vraagt hoe ik in beweging ben gebleven tijdens de korfballoze periode.
In de periode dat het nog lekker warm was ging ik er regelmatig op uit op de fiets. Rondje
Monnickendam, door de duinen of om het Alkmaardermeer, samen met Sandra, maar ook wel
alleen. Heerlijk genieten van de natuur. Binnenkort zie ik me dat wel weer gaan doen. Daarnaast
ging ik nog regelmatig naar de sportschool toen het nog mocht, maar dat gaat al een tijd niet meer.
Gevolg een paar kilo’s er bij!
Ik heb ook wel een poging gedaan regelmatig te wandelen, maar dat is niet mijn ding.
Ik ben denk ik in augustus gaan jeu de boulen en dat bevalt heel goed. Ik ben daar zeer regelmatig te
vinden en zie dat als een heel leuk en gezellig tijdverdrijf en je bent ongemerkt toch lekker in
beweging. Nu nog de kantine weer open en dan is het helemaal goed.
Hopelijk krijgen we straks bij ZKV ook een aantal jeu de boules banen, dat zou tof zijn.
Groeten,
Ruud
Bewegen in deze tijd waarin niet gekorfbald wordt en ook de sportschool gesloten is, hoe doen we
dat?
Voor iedereen een lastige en vooral saaie tijd. Om aan voldoende lichaamsbeweging te krijgen fiets ik
naar mijn werk van Zaandijk naar Amsterdam en help ik Carlo en Nadine in hun nieuwe huis. Niet dat
ik erg handig ben maar er is altijd voldoende sloop en sjouwwerk te doen om de ingedutte spieren
wakker te schudden.
Gr. Marco

Bewegen in lockdowns en korfballoos tijdperk
In eerste instantie zijn wij (Gonnie en ik ) regelmatig bij ZKV geweest omdat we daar op de diverse
gemaaide grasvelden rustig met zijn tweeën onze golfslagen konden oefenen. Kort daarvoor hadden
we ons GVB gehaald (Golfvaardigheidsbewijs) en om dat balletje te blijven raken, wat al moeilijk
genoeg was, om over de juiste richting en afstand nog maar niet te spreken, was dit absoluut
noodzakelijk om ‘het goede gevoel en de juiste swing’ er goed in te houden. Onze beweging bestond
niet alleen uit het slaan van de ballen, maar ook vooral uit het zoeken naar de geslagen ballen!! We
zullen heel wat meters gemaakt hebben. Toen het bruggetje verdween en de rompslomp om op ons
park te komen ontstond, haakten we af.
Jan, Nathan en ik hebben natuurlijk ook vaak gewandeld in onze woonomgeving, bruggetje op en
bruggetje af en weer terug, dat kon hij heel lang volhouden en slaakte daarbij telkens enthousiaste
kreten.
Verder ga ik regelmatig alleen op pad om zwerfafval te scoren, daar komt heel wat bij kijken kan ik je
wel zeggen. Geconcentreerd rondkijken, bukken, je door struikgewassen wroeten om die lege
wijnfles te grijpen, links en rechtshandigheid opbouwen, balanceren aan de waterkant om die pakjes
frisdrank eruit te vissen. En natuurlijk ook om complimenten in ontvangst te nemen van jong en oud.
Goed bezig!
Marian S.
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Wat te doen in Coronatijd

Toen alles stilviel in coronatijd, heb ik eerst even genoten van het niks moeten (mogen). Maar, van
niks doen word je alleen maar luier en van luiheid ga je eten (ik althans...), dus moest er wel weer
wat actie in de taxi komen.
Ik heb eerst wat halfslachtige pogingen gedaan tot thuis-workouts. Maar; geen goede spullen, geen
discipline, geen drive, geen zin, geen tijd (want, lui eten op de bank) etc.
Na een paar maanden vroeg een vriendin of het mij wat leek te gaan starten met hardlopen met een
groepje meiden. Nee, dit leek me natuurlijk niks. Want ik haat hardlopen, al mijn hele leven. Gewoon
rennen voor niks, dat doe je toch niet. Met, naar, voor een bal wel, dat heeft tenminste nut (ook niet
te vaak trouwens). Ik heb het sporadisch wel eens geprobeerd. Maar altijd zit mijn ene schoen niet
lekker, krijg ik last van iets onbenulligs of moet ik op het ritme van mijn passen ademhalen...
Ik sta wel jaarlijks langs de lijn bij de Dam tot Dam. Dan zie ik niet zulke fitte mensen zuchtend en
steunend rennen en dan denk ik elke keer weer dat ik het ook wel zou moeten kunnen. Maar, ik doe
het niet. En zij wel!
Maargoed. Ik moest natuurlijk wel weer wat gaan doen. Daarvoor heb ik andere mensen nodig,
bijvoorbeeld een korfbalteam dat elke week op me staat te wachten. Maar dat team was op dat
moment al vet goed bezig met alternatieven! Er ging toen een klein lichtje branden; misschien was
dat meidenclubje wel mijn nieuwe team? En misschien zou ik best een paar minuten achter elkaar
kunnen hardlopen? En heel misschien zou er dan toch een klein kansje ontstaan op het rennen van
een Dam tot Dam (by night hoor, no way 16 km).
Dus ik heb ik een moment van verstandsverbijstering ‘ja’ gezegd! Heb in datzelfde moment heel snel
dure, goede schoenen gekocht en ben ik een paar dagen later begonnen. En wat bleek: ik kon
inderdaad wel een paar minuten achter elkaar rennen! Ik was er zelfs beter in dan de andere meiden
(toch die basisconditie!). Het bleek ook dat waarvan ik altijd denk dat kinderen het nodig hebben,
successen, volwassenen ook goed kunnen gebruiken! Door de langzame opbouw beleefde ik
succesmoment na succesmoment. Intussen ren ik 2 x in de week. Één keer met een vriendin, lekker
langzaam, maar wel lekker kletsend. En één keer alleen, met een luisterboek (muziek lukt me niet, te
lastig met de maat). Van de week heb ik mijn record gerend: bijna 8,5 km! Ik ben dus klaar voor de
Dam tot Dam by night!
Of ik het echt leuk vind? Een soort van. Ik heb evengoed nog wel eens last van schoenen, spieren of
ademhaling en heb nog nooit die runnershigh gehad, maar het is lekker om buiten te zijn en je hoofd
leeg te maken.
Is het leuker dan korfballen? Zeer zeker niet!

Groetjes, Maartje
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Bewegen in Coronatijd
Hoe ben jij in beweging gebleven tijdens de korfballoze coronatijd…? Deze vraag stelde Els me via
Whatsapp. Nou in mijn geval was dat niet zo’n moeilijke vraag. Naast korfbal doe ik sinds 2015 1x per
week aan bootcamp via Samen-Fit in Oostzaan. Deze trainingen zijn buiten in het Twiske (en in de
winter op de velden van OFC wegens gebrek aan verlichting in het Twiske). Hoewel het een paar keer
spannend is geweest of we door mochten gaan, werd dit door de Gemeente Oostzaan akkoord
bevonden, zolang we onderling maar 1,5 m afstand hielden. De training is een mix van kracht en
conditie en iedere training is weer anders. Door de sluiting van de sportscholen werd het steeds
drukker. Voor Corona stonden we in de winterperiode weleens met max. 10 personen, maar dit jaar
was het bijna iedere training volle bak met 40 personen, ook bij regen, wind of 5 graden onder nul.
Inmiddels werk ik al een jaar lang thuis. En het is echt zo dat je hierdoor veel minder stappen zet op
een dag. Dus je moet ook echt wat doen om fit te blijven. Toen ook de kinderen volledig
thuisonderwijs hadden, was een bootcamptraining een welkome afleiding. In deze periode ben ik
dan ook wel wat vaker gegaan 😉. Gelukkig kon ik hier ook nog een paar ZKV-ers ontmoeten, want
ook Kirsten, Rick, Dominique, Tamera en Ilse trainen hier. Heel gezellig dus!
Naast het bootcampen wandel ik regelmatig. Zo breng ik de jongens vaak lopend naar school, wandel
ik een uurtje als de jongens training hebben en spreek ik met collega’s af voor een wandelafspraak.
Zo kun je elkaar toch op een veilige manier ontmoeten en ben je even lekker buiten in beweging.
Dus ik ben fit genoeg gebleven in Coronatijd 😊.
Groetjes Hannie

In beweging blijven
…………….nou korfballen doe ik al een tijdje niet meer, maar je moet in deze stomme tijd toch wat.
Vroeger vond ik wandelen stom! Zelfs met de kinderwagen vond ik het maar ‘een gedoe’.
Inmiddels hebben we de duinen en de zee ontdekt. Het is fascinerend hoe het bos, de duinen en het
strand elke keer weer anders zijn. En ook zo dichtbij……….
TIP: koop een duinkaart voor een jaar en je hoeft nergens meer over na te denken. Er zijn genoeg
wandelingen met een kleur aangegeven, maar je kunt natuurlijk ook je eigen wandeling
samenstellen.
TIP: download de app KOMOOT op je telefoon. Gratis (beperkt) maar voor een gering bedrag
levenslang en wereldwijd! KOMOOT vindt paadjes en wegen waar jij en ik het bestaan niet van
weten. Heel verrassend!
Op de fiets naar Amsterdam via het snelfietspad is ook een aanrader. Bij de Buiksloterweg met de
pont over naar de achterkant van het Centraal Station en dan fietsend genieten van (het nu stille)
Amsterdam.
Of een rondje fietsen richting Markermeer via Schellingwoude, Durgerdam en Ransdorp. Als je een
handdoek meeneemt kun je ook nog een stukje zwemmen.
TIP: Klimbos FUN FOREST in het Amsterdamse Bos of de Almeerderhout (grootste zipline park van
Nederland).
Groeten van Anke en ‘keep moving’
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Corona of niet ik ben niet echt iemand die veel sport.
Eerlijk ik maak daar niet echt tijd voor vrij, maar ik vind het wel heerlijk om te gaan fietsen.
Door mijn nieuwe fiets (een elektrische) rijd ik nu ook iets vaker naar Purmerend op familie bezoek.
Het is een klein uurtje fietsen, maar als ik dan door het Twiske rijd geniet ik heerlijk van de omgeving
en heb ik niet eens door dat ik zolang aan het fietsen ben.
Fietsen in het Twiske (lopen/hardlopen kan natuurlijk ook) kan ik dan ook zeker aanraden.
Heerlijke omgevingen en ook rustgevend voor de geest.

Groetjes Sabina

Beweging tijdens korfballoze tijd
Tijdens de coronatijd ben ik meer gaan wandelen, vaak samen met Gerrit. Meestal gewoon vanuit
ons huis een rondje lopen, op zaterdag fruit halen op de markt. Meestal komen we wel een bekende
tegen en dan kunnen we gelijk weer even bijpraten. Daarnaast pak ik voor ritjes in de Zaanstreek de
fiets i.p.v. de auto. Soms lijk ik dan een pakezel omdat ik toch weer meer in mijn boodschappenkar
heb gedaan dan in mijn fietstassen past.
Sinds een week of 5 doe ik samen met Sascha online mee aan workout met Winnie (Winnie Leek).
Sascha is nog bezig met fit worden na haar scooter ongeluk in september waarbij zij haar sleutelbeen
en enkel heeft gebroken. Ze is inmiddels weer op de goede weg maar korfballen mag ze nog niet.
Wij zijn echt positief verrast hoe leuk Winnie deze online workout geeft. Elke training is weer anders
en Winnie geeft op een prettige en positieve manier les. En niet onbelangrijk, na 3 kwartier zijn we
moe maar voldaan.
Groetjes van Marieke en Sascha

Beweging tijdens korfballoze tijd
Wij blijven in beweging doordat we dagelijks een ommetje maken. Vaak gewoon door de wijk want
dat is prima te doen en soms lopen we door een andere wijk van Zaanstad voor de verandering.
Leuke bijkomstigheid is dat we soms zomaar ergens lopen waar we nog nooit geweest zijn en we zo
weer nieuwe plekken ontdekken.
Groetjes Saskia, Tessa en Daan
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In beweging tijdens corona
Het spreekwoord is ‘rust roest’ en dat willen we niet hebben. Maar hoe dan bewegen als je nergens
heen kan/mag.
Dat werd dus thuis sporten. Tijdens de 1e lockdown ging het hele gezin aan de beweging. Een circuit
waarbij elke opdracht 1 minuut duurde. Kookwekkertje er bij en hop daar gingen we. Daarbij gebruik
makend van allerlei dingen die er thuis zijn; de trap 4 treden op en weer af, melkjerrycans vullen
water om buikspier oefening mee te doen, eetkamerstoel voor triceps dip en jumping jacks in de
keuken.
Nu is het wat minder samen maar vanwege het weer wordt er nog een hoop bewogen. Er kan weer
geskeelerd worden, het longboard wordt weer gepakt, er wordt weer gewandeld en gefietst. Genoeg
aan beweging.
Zelf ben ik niet gebouwd voor skeeleren en longboarden. Om toch wat te bewegen heb ik zo mijn
eigen dingetjes. Dingen die eenvoudig zijn en terug te vinden op YouTube. Diverse buikspier
oefeningen, beenspier versterkende oefeningen etc.
Tip: vul 5 lege melkjerrycans en doe ze in een rugzak. Zijn je squats nog net ff intensiever.
De grootste tip die ik kan geven, waar je ook na de lockdowns nog veel plezier aan kan beleven, is
Geocachen. Een hele korte omschrijving is het doen van een speurtocht met behulp van coördinaten.
Zelf ben ik al meer dan drie jaar hier mee bezig en heb inmiddels zo’n kleine 300 tochtjes succesvol
volbracht.
Geocachen is een prima manier om naar buiten te gaan en niet zo maar doelloos wat rond te lopen
maar een doel te hebben. Ook zeker geschikt om de kinderen mee te krijgen. Want je gaat een soort
schatzoeken..
Het werkt heel simpel; je hebt een GPS coördinaat en daar loop je heen. Dat kan met een GPS
apparaat, je telefoon, zelfs met een TomTom.
Er zijn verschillende soorten caches:
- traditional; hierbij is een coördinaat gegeven en ga je er heen.
- puzzel; eerst moet je een puzzel (heel veel verschillende soorten en moeilijkheidsgraden)
oplossen om de coördinaten te krijgen.
- multi; hierbij krijg je onderweg aanwijzingen om bij het coördinaat te komen.
- en nog vele andere soorten
Dit alles gaat met behulp van de website https://www.geocaching.com. Je kunt hier gratis een
account aanmaken en je kunt beginnen. Met een betaalde account krijg je meer caches te zien maar
om te beginnen is een gratis account prima. Je kan er ook een app bij gebruiken ‘Geocaching’ waarbij
je telefoon gebruikt om zoek te gaan.
Zeker de moeite waard om eens te doen. De caches liggen over de hele wereld verspreid dus je kan
het ook, als het weer kan, op vakantie doen.
Tip: zoek je een leuke puzzelcache? Zoek een op Harry Potter dieren. Een leuke puzzel te vinden in
Zaandam.
Hopelijk allemaal weer tot gauw,
Harmen Eikema
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Wat hebben we gedaan om fit te blijven tijdens de korfbal loze maanden is de vraag...
Gewandeld gewandeld gewandeld.
Omdat Maarten een nieuwe knie gekregen heeft in de eerste week van de lockdown(lees
maart 2020), Zijn we rondjes gaan wandelen in Zaandam. Steeds grotere en grotere wandelingen .
Zaterdagen markt met eerst 5 onderbrekingen, nu nog maar 1 (wordt tijd voor terrasjes).
Nu gaan we dit doorzetten met fiets tochtjes (als het zonnetje dit toe laat)zijn tenslotte wel mooi
weer mensjes😀
Groetjes Carla en Maarten
Bewegen in Coronatijd
Voor het clubblad wilde Els graag van me weten hoe ik in beweging ben gebleven tijdens de
korfballoze tijd. Ik probeer dagelijks een boswandeling te maken.
Daarnaast ben ik lid geworden van een golfclub en doe ik 2x per week een rondje golf.
Tenslotte heb ik sinds februari een baan gevonden als postbezorger in Amerongen voor drie dagen in
de week.
Je zult begrijpen dat de sportschool nu niet meer nodig is!
Sportieve groet,
Jan Bloetjes

NIEUWE LEDEN:
Thenuja Jayawardana

15-1-2015

Wanuja Jayawardana

26-12-2012

Bram Lok-Hin

12-7-2012

Valentijn Lok-Hin

6-2-2013

Fatime Zahra Osmani

24-12-2010

Mohammad Ali Osmani

30-11-2012

Nikki Raap

26-11-2010

Musab Yildiz

13-3-2012
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 10 mei. De volgende jeugdleden zijn
voor die datum jarig:
Eelke Eikema 24 april
Ieke Eikema 24 april
Inez Witte 6 mei
Britta Veenman 8 mei
Aaron van der Straaten 9 mei
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
Terrassen open, nee toch nog niet, de Coronabesmettingen houden het land nog dagelijks bezig. Als
korfbalverenging zijn we blij dat wij nog wel o.a. met de jeugd kunnen trainen. Toch is het gek om te
trainen zonder dat je naar wedstrijden toewerkt, zowel bij trainers als voor spelers. Met het
opschuiven van de versoepelingen zijn de wedstrijden nog niet in zicht. Afgelopen zaterdag was de
eerste activiteit voor de gehele jeugd georganiseerd door de Joep. Dit was een groot succes, laten we
er vanuit gaan dat we de komende weken nog meerdere van deze dit soort gezellige middagen
kunnen organiseren. Er wordt gemiddeld om de week iets georganiseerd. Even de datums op een rij,
voor de verschillende agenda, 1 mei, 13 mei, 22 mei, 6 juni, 20 juni en als afsluiter weer een
Kampdag op 3 juli. We gaan deze dagen vullen met Joepactiviteiten maar ook koppelschieten,
wedstijdjes en vele andere leuke activiteiten. De doordeweekse trainingen gaan we iets anders
invullen. Voor de teams die op dinsdag trainen, dit zijn de normale korfbaltrainingen met de eigen
teams. Voor de donderdagen hebben we de hulp ingeroepen van o.a. de selectiespelers om in een
deel van de training een korfbalthema uit te lichten, denk aan looplijnen, verdedigen ect. Ook zullen
we meer wedstrijden onderling gaan spelen waarbij we teams door elkaar gaan wisselen.
Volgens mij hebben we echt een super leuk programma in elkaar gezet, om ondanks het gemis van
de wedstrijden er toch een leuk seizoen van te maken met elkaar. Ik wil alle selectiespelers en alle
andere vrijwilligers die dit mogelijk maken alvast super bedanken voor hun inzet.

Bart

KAMPNIEUWS!!!
De afgelopen weken heeft de kampleiding druk vergaderd over kamp 2021. Helaas zijn wij voor de
tweede keer op rij tot de conclusie gekomen dat de kampweek zoals we die gewend zijn, niet door
kan gaan...
Wij vinden het niet verantwoord om een hele week met een grote groep op pad te zijn, daarnaast is
het op dit moment nog onzeker of wij überhaupt een week op kamp mogen.
Maaarrrr niet getreurd!
Op 13 mei (Hemelvaartsdag) organiseert de kampleiding een mega gezellige dag voor alle jeugdleden
vanaf de F! De dag zal een echte kamp dag zijn! Met een kampspel in de ochtend, een heerlijke
kamplunch, en een middagspel.
Op deze manier creëren wij ook dit jaar samen met jullie het geweldige kampgevoel.
Meer informatie volgt snel, houd onze website en Social media in de gaten ;)

Groetjes,
De kampleiding
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JOEP’s Koningsspelen
Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover: De JOEP’s
koningsspelen!
De mooiste oranje outfits werden uit de kast getrokken en zelfs de
zon besloot de hele dag te schijnen. Iedereen werd in groepjes
ingedeeld waarna er meteen fanatieke echt hollandse spelletjes
werden gespeeld: blikgooien, sjoelen noem maar op.
Na een lekker en gezond tussendoortje was het alweer tijd voor het
tweede deel van de dag en werden er spelletjes tegen elkaar
gespeeld.

We willen iedereen bedanken voor het komen en we vonden
het een super geslaagde en gezellige dag!
We hopen dan ook iedereen bij de volgende activiteit weer
te zien,
tot dan!
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De Krielkiep’s moppentrommel
Gelukkige dief
Een dief staat voor de rechter. Die vraagt hem: ‘Ik zie hier dat u niet
alleen geld, maar ook horloges en juwelen hebt gestolen, klopt dat?’
‘Jazeker’, zegt de dief. ‘Mijn vader zei altijd: van geld alleen word je
niet gelukkig!’

Laat opblijven
Er liggen twee baby's in een wiegje. Zegt de ene tegen de andere baby:
'Ik ben om 12 uur 's nachts geboren.' Zegt de andere: 'Wow! Jij mag
laat opblijven!'

Help!
‘Help! Help! Ik kan niet zwemmen!’ roept een man in het water. Een man
aan de kant kijkt toe en zegt: ‘Ik ook niet, maar hoor je mij zo
schreeuwen?’

Oerwoud
Een man komt in het oerwoud een leeuw tegen. Hij schrikt zich rot en
rent gillend weg. De leeuw rent achter de man aan en de man gaat nog
harder rennen en gillen. De leeuw komt heel dicht bij de man en raakt
hem aan. De leeuw zegt tegen de man: 'Tikkie, jij bent 'm!'
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