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10 mei 2021 

VOORWOORD 
Het is fascinerend, hoe geruisloos, achter 

de schermen, wordt gewerkt aan de 

toekomst van ZKV op een nieuw plekje. 

We gaan niet heel ver weg, gelukkig. Het 

zal hemelsbreed een metertje of 150 á 

200 verderop worden. Maar o zo 

ingrijpend, dat opschuiven, want niet 

alleen onze velden worden komend jaar 

opnieuw aangelegd, maar het 

allerbelangrijkste: ons nieuwe clubhuis 

komt daar ook te staan! Een gloednieuw 

gebouw met gloednieuwe kansen voor de 

toekomst.. Zo spannend! Onze voorzitter 

Lex is met zijn maatje Annemiek al vele 

jaren (echt veeeeeele jaren) in gesprek 

met alle instanties die gaan over dit 

enorme project: de herinrichting van 

Sportpark Hoornseveld. Zij houden alles in 

de gaten, onderhandelen, plannen, 

verzinnen, eisen, overwegen en passen en 

meten. Met als gevolg dat ZKV straks een 

werkelijk beeldschoon nieuw spulletje 

gaat krijgen.  

In de Kaperiolen van Lex op de volgende 

bladzijde meldt hij dat we binnenkort 

weer worden bijgepraat per ZOOM-

vergadering. Het ontwerp dat in eerste 

instantie boven kwam drijven is inmiddels 

nog beter op onze clubverwachtingen 

toegesneden en dat krijgen we te zien en 

te horen op woensdag 19 mei.  

Ik ga zeker mee vergaderen, jullie ook? (Ja 

Els…. Goedzo.) 

 Els 

Het volgende krantje komt uit op 31 mei 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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mailto:Elsbakker1955@ziggo.nl
mailto:pr@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 
Toch gloort aan de horizon de terugkeer naar vroeger tijden. Niet vanwege het aantal 

dagelijkse besmettingen met het corona virus, dat is nog steeds veel te hoog, zeker ook in De 

Zaanstreek. Maar steeds meer mensen in je omgeving hebben de eerste (of tweede) prik 

ontvangen en het lijkt er nu toch op dat de meesten van ons voor het begin van de zomer 

zijn ingeënt. Vorige week zaterdag werd op ons veld gestreden om de Corona Cup: alle ZKV-

ers jonger dan 27 jaar waren uitgenodigd om van 11 tot 13 uur mee te doen aan (gemengde) 

wedstrijdjes, waarbij de jongsten op een lagere korf konden scoren, en de ouderen op een 

seniorenkorf. Het was bijzonder om te zien hoeveel plezier men weer aan het korfbal 

beleefde. 

Ik hoop dat jullie, net als wij, hebben kunnen genieten van een paar dagen vakantie. Met het 

openen van de terrassen is het, ondanks de lage temperatuur, heel aangenaam om te 

genieten van een kop koffie of een glas wijn in de buitenlucht. 

Ondertussen is het duidelijk dat de veldcompetitie niet zal worden afgerond. Ook het 

schoolkorfbaltoernooi gaat dit jaar helaas (weer) niet door. Met name voor de werving van 

nieuwe leden is dat natuurlijk erg jammer. Het ZKV kamp kan ook geen doorgang vinden; 

wel worden onze jeugdleden opgeroepen om deel te nemen aan “kamp activiteiten” op ons 

veld. 

De voorbereidingen voor de verhuizing op ons veld en de bouw van het nieuwe clubgebouw 

zijn in volle gang. Ik zou jullie op woensdagavond 19 mei graag op de hoogte brengen van 

alle nieuwe ontwikkelingen. Er is een nieuw ontwerp van het clubgebouw dat volgens ons 

goed aansluit op de wensen van ZKV. Ik hoop jullie dan (online) te treffen; informatie over de 

zoom sessie volgt. 

Vorige week vrijdag was het afscheid van Nel van de Water, de moeder van Wilma Klitsie, 
Dirk en Cees van de Water, in de Bullekerk. Zij werd in 1937 op 12-jarige leeftijd lid van ZKV 
na het schoolkorfbal toernooi dat werd georganiseerd op het Verkade terrein. Na de 
aspiranten speelde Nel meer dan vijftien jaar in het eerste. Na de geboorte van haar 
kinderen was Nel nog actief als lid van de technische commissie. Maar met haar man Dirk 
was zij vooral bij ZKV te vinden langs de lijn, als supporter van haar korfballende kinderen en 
kleinkinderen. Bijzonder dat Nel bijna 85 jaar ZKV geschiedenis met zich mee draagt. Wij 
wensen Wilma, Dirk en Cees en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit 
verlies.  
 

 

Lex Kaper. 
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Contributie 4e kwartaal 2020/2021 

 

Beste leden van ZKV, 

Het is weer tijd om de contributie te innen. De contributie voor het 4e kwartaal van seizoen 

2020/2021 zal op 27 mei 2021 afgeschreven worden. 

Alle leden die een contributie achterstand hebben, ontvangen deze week een bericht met het 

verzoek dit zo snel mogelijk te betalen.  

Mocht er vragen zijn dan kunt u de vraag mailen naar penningmeester@zkvzaandam.nl . 

 

Saskia van der Gulik 

Penningmeester ZKV  

 

GEEN SCHOOLKORFBAL 

Ach, wat is het toch jammer, al die activiteiten die ook dit jaar niet door kunnen gaan. 

De Schoolkorfbalcommissie van ZKV heeft nog lang gehoopt dat er toch nog wat kleinere 

projecten met scholen mogelijk zouden zijn, maar we hebben na veel nadenken en praten 

moeten concluderen dat we ook dit keer niks kunnen organiseren, op een verantwoorde 

manier. Zo jammer! 

Ons Schoolkorfbaltoernooi zou dit jaar voor de vijfenzeventigste keer worden gehouden…. 

Het zou weer een fantastisch spektakel worden, met honderden deelnemers en hun ouders 

en leerkrachten op ons veld. Het zouden weer vier geweldige dagen zijn waarbij bijna iedere 

ZKV-er op één of andere manier zou meehelpen in de organisatie. Sinds jaar en dag krijgen 

we door ons toernooi nieuwe kinderen binnen onze club: het is natuurlijk een super reclame 

voor ZKV. 

Dit jaar dus wederom stilte op ons veld. Maar ZKV wil tòch van zich laten horen en zorgt 

deze week voor alle scholen die normaal gesproken meedoen voor een mooi cadeau. 

Op de scholen bezorgen we ons prachtige jubileumboek, voor in de docentenkamer: 

“Vergeet ons niet!” Verder krijgen alle kinderen van de groepen 3 en 4 een originele ZKV- 

kleurplaat, met een briefje voor de ouders erbij: “Vergeet ons niet!” En voor de hele school 

leveren we een grote glazen pot met speeldingetjes. De groepen mogen raden hoeveel 

dingetjes er in zitten en zo wint één klas de hele pot. “Vergeet ons niet!” 

We hopen dat de scholen het waarderen en dat er kinderen zijn die denken: O ja, dat was 

die toffe club van het Schoolkorfballen, daar wil ik ook graag bijhoren! 

 

 

mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
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Gezocht: 

Wij zijn op zoek naar iemand die komend seizoen 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 

 

TE KOOP!!! 

Te koop: unieke, handgenaaide en –gebonden piepkleine ZKV- boekjes aan sleutelhanger. 

De boekjes zijn ongeveer 2 bij 3 cm. 

 

 

 

Geen enkele club op de hele wereld heeft zoiets te koop! 

Wees er snel bij, want er zijn er maar een stuk of dertig gemaakt. 

Ze kosten 4 euro per stuk en de hele opbrengst is voor de nieuw in te richten speelhoek in 

ons toekomstige clubgebouw. 

De sleutelhangers staan in een mandje op de bar van de Kiep, met een gelddoos er bij. Eén 

van de trainers wil tijdens de trainingsavond vast wel even zorgen dat liefhebbers een boekje 

kunnen uitzoeken en betalen. 

Heb je geen cash geld bij je? App dan Els: 0636506921 en ik stuur je een Tikkie. 

Els 

mailto:margjekamphuis@gmail.com
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Groepsbericht van Korfbalkids (facebook I Like Korfbal) 

De wedstrijdshirts van Korfbalvereniging ZKV uit Zaandam zijn binnenkort ook in Kameroen te 

bewonderen! ZKV hield een grote inzamelingsactie voor stichting Bafang Kids, waardoor er bijna 50 

shirts naar Kameroen gaan. Onwijs bedankt hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

NIEUWE LEDEN: 

Levi Liam Ruiz Watchman  5-12-2013 

Noëlle Levi Watchman  19-8-2012 
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Coronacup 

 

Rode, Gele, Zwarte, Blauwe, Roze, Paarse, Bruine, groene, Oranje, witte, exclusieve 

ZKV’ers en zelfs kleine regenboogjes vulde ons veld in een toernooi waarin in één 

wedstrijd vier(!) palen werden gebruikt! Wie verzint zoiets? Nou, onze ledenwerving! 

Onder leiding van omroepster Tamera en voornamelijk organisator Bjarne werd 

afgelopen zaterdag bij ZKV de ‘CoronaCup’ gespeeld! Vergeet de KNVB Beker, of de 

Champions League. Zelfs een korfballeague finale in Ahoy was niks in vergelijking met 

de spanning of inzet van de spelers van dit toernooi. Een toernooi waarin eindelijk is de 

combinatie van Kangoeroes tot selectiespelers gemixt tot één team kwam. Hoe leuk en 

spannend was dat! Al die gespannen koppies van die jongens en meisjes. Want zeg nou is 

eerlijk, die selectiespelers zijn toch niks in vergelijking met onze kangoeroes of F’jes! ;) 

 

Fanatiek, maar tegelijkertijd sportief werd er gestreden in de CoronaCup. Veel 

wedstrijden eindigen of in een gelijkspel of met maar een paar doelpunten verschil. 

Goede acties, mooie doelpunten, enthousiasme en fanatisme. Onze CoronaCup had het 

allemaal. Een definitieve winnaar werd niet gekozen, want uiteindelijk was in deze strijd 

meedoen belangrijker dan winnen. Dat dit toernooi al een mogelijkheid was, is een grote 

winst voor de vereniging en alle spelers die een plezierige en sportieve ochtend hebben 

gehad. 

 

De ledenwerving commissie bedankt alle scheidsrechters voor hun medewerking en alle 

spelers voor hun inzet en prachtig uitgezochte en kleurrijke outfits. Op naar weer zo’n 

succesvol evenement. 

 

Namens de Ledenwerving commissie 

Menno 
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Sponsorkliks: 

 
Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan ZKV, zonder dat het jou een cent 
extra kost! 
 
Bestel bijvoorbeeld online via Thuisbezorgd en ZKV ontvangt hiervoor geld in de clubkas. 
Ook doen grote webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia mee. Een percentage van 
het aankoopbedrag gaat dan ook naar ZKV. 
En nogmaals, het kost je niets extra! 
 
Wil je ZKV ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via 
de SponsorKlikspagina van ZKV. Voor jou een kleine moeite, voor ZKV zijn het directe inkomsten. 
 
Hoe werkt het? 
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com 
gedaan wordt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van ZKV. Of je nu 
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, 
je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert ZKV 
hier direct van! 
 
Let op: geen commissie op boeken 
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden 
gegeven. 
 
Je blijft anoniem 
Noch SponsorKliks, noch ZKV weet wie er iets besteld heeft. SponsorKliks weet alleen bij welke 
webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor ZKV is bedoeld. Dat 
weten ze omdat je via SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. 
Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bv. Bol.com een bestelling is 
geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat u de 
bestellingen die u online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je 
bij Bol.com doet, levert ZKV dan niets op. 

Bezoek de SponsorKlikspagina van ZKV 

 

(Sponsorkliks is te vinden op de homepage van de website van ZKV)  

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6350
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6350
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Sponsor worden: 

ZKV een unieke club met een rijke historie & werkt aan de toekomst. 

Op 10 november 1918 werd ZKV (de Zaandamse Korfbal Vereniging) opgericht. ZKV is één 
van de drie korfbalverenigingen uit Zaandam en ondertussen tellen we meer dan 300 leden. 
Wij zijn een korfbalvereniging met ambitie en zijn constant bezig om het niveau naar een 
hoger level te tillen. ZKV staat bovendien bekend als een vereniging met een sociaal gezicht, 
waar prestatie en gezelligheid goed samen gaan. 

De organisatie van onze vereniging steunt op sponsoren en de vrijwillige inzet van vele 
leden. Zonder hen zouden wij niet bestaan. 
Bij ZKV kunt u uw bedrijf op een positieve manier onder de aandacht brengen bij vrienden, 
familie, relaties en gebruikers van onze sportaccommodaties. 
Zo verzorgt ZKV jaarlijks een groots schoolkorfbaltoernooi. Gedurende 4 dagen bezoeken 
ruim 1.200 Zaanse basisschoolleerlingen samen met hun enthousiaste ouders ons sportveld. 
Een prima gelegenheid om uw bedrijf te presenteren! 

Sponsoring kan op vele manieren zoals: 
 
- Activiteiten (schoolkorfbal of sportdagen voor basisscholen) 
- Team sponsoring 
- Bordreclame kunstgrasveld 
- Bordreclame langs ingang 
- Bord/Doek reclame in de Struijck (hal) 
- Advertentie in clubblad  
- Advertentie op de website 
- Bal sponsor  
 
En nog veel meer… Hieronder treft u diverse mogelijkheden aan met de bijbehorende 
prijzen. In onderling overleg zijn andere sponsormogelijkheden uiteraard ook bespreekbaar. 
Bent u of kent u een onderneming die graag gebruik wil maken van sponsormogelijkheden? 
Neem dan contact met ons op via sponsor@zkvzaandam.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:sponsor@zkvzaandam.nl
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NIEUWE LEDEN ZOEKEN 
Dit keer vroegen we de jeugdleden en hun ouders per app hoe zij dachten dat ZKV misschien wel 

nieuwe leden binnen zou kunnen lokken. Onze werkgroep voor ledenbehoud en –winst kan er vast 

wel iets mee! 

 Ouder Halime Osmani:  Mijn voorstel: met de basisscholen in samenwerking gaan. Vooral de 

scholen in Poelenburg en Peldersveld hebben van de gemeente extra budget gekregen voor 

expressieve/ sportieve activiteiten, genaamd verlengde leertijd. Misschien iets op de 

scholen/ in de gymzalen organiseren? 

 Ouder Nancy Slinger: Misschien leuke filmpjes maken en die delen via social media, bv 

kangoeroeklup.nl. Kortings- of winacties. Bv: als je iemand lid maakt dan krijg je iets. Of de 

eerste 3 trainingen zijn gratis. Of korting op sportkleding. Flyers uitdelen op scholen. Meer 

variatie in de trainingen en misschien dat kinderen ook input kunnen hebben in de training, 

zodat ze er meer bij betrokken zijn en het leuker vinden doordat ze een keuze hebben om te 

doen wat ze willen en leuk vinden. Duidelijk (op een folder bv)  de kosten noemen en wat je 

daar voor krijgt. Bv bij de Kangoeroes krijg je een t-shirt, er zijn zoveel trainingen, zo laat op 

deze locatie, voor die leeftijd en die activiteiten buiten de trainingen om zijn ook te 

verwachten. Samenwerken met bedrijven en scholen. 

 Kind Mees: Je moet kinderen lokken met wat lekkers. 

 Trainer Esmée Korver: Misschien een idee om trainingen te organiseren waarbij ZKV-leden 

één of meer vriendjes of vriendinnetjes mee mogen nemen. Zo creëren we bekendheid met 

de sport en vereniging en kunnen we hopelijk wat kids over de streep trekken om zich in te 

schrijven. 

 Kind Robin de Maaker: Je moet gewoon tegen andere kinderen vertellen dat het heel leuk is 

bij ZKV. 

  Ouders Marloes de Goeij, Sander de Haas en kind Kian: Misschien is het een idee om alle 

scholen in de Zaanstreek een flyer als pdf te sturen (met daarop dat ZKV een hele leuke club 

is e.d.) en vragen of de scholen dit onder de ouders en kinderen willen verspreiden in/ met 

hun nieuwsbrief. Misschien nog leuk om er speciaal iets voor de kinderen bij te doen: 

kleurplaat, sticker o.i.d? Om uit te delen in de klas met uitleg erbij. Een soort open (feest-

)dag organiseren waarbij alle broertjes en zusjes van ZKV-leden zijn uitgenodigd. Op deze dag 

kunnen ze kennismaken net ZKV en worden er allerlei leuke spelletjes en festiviteiten 

georganiseerd. Misschien ook een idee om deze dag te vermelden op de flyer die op de 

scholen wordt verspreid. 
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SUDOKU’s 
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Krielkiep 
 

Het volgende krantje komt uit op 31 mei. De volgende jeugdleden zijn 

voor die datum jarig: 

Oliwia Kropidlowska Konopka 20 mei 

Joy Duursma 21 mei 

Linda Pronk 23 mei 

James Walter 25 mei 

Daan Nieuwenhuizen 27 mei 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

Elke keer als er een krantje uitkomt dan krijg ik keurig een app-je van Els met de opmerking : 

Bart heb jij nog een bijdrage voor het krantje. Er is altijd wel iets gebeurd binnen de club wat 

het delen waard is. In het vorige krantje waren het nog plannen, maar het is gelukt, door alle 

energie die we er met elkaar hebben ingestopt. We organiseren op de donderdagavonden 

nu thematrainingen met hulp vanuit de selectie. Verder organiseren we om de week een 

activiteit op zaterdag. Gewoon om sportief met elkaar bezig te zijn en lol te hebben. Dit is 

een groot succes, de opkomst is hoog en er wordt veel gelachen. Stond Hemelvaartsdag ook 

al op de agenda? De kampleiding zal dan net als op 3 juli vorig jaar de activiteiten 

organiseren. Maar ook 6 en 20 juni zal het gezellig zijn rond de Kiep met activiteiten voor de 

jeugd. 

Ondanks deze activiteiten is er ook een aandachtspunt, door de Coronacrisis hebben we 

geen schoolkorfbal kunnen organiseren de hofleverancier van nieuwe leden. Ook hebben we 

enkele leden verloren, omdat die iets anders zijn gaan doen. We zien dat we in jeugdleden 

krimpen. Ik werd dan ook erg blij van de oproep vanuit Els om ideeën aan te rijken hoe we 

het aantal aanmeldingen een boost kunnen geven. Wij richten ons veel op scholen en de 

huidige leden. Ik ben erg benieuwd met welke fantastische ideeën jullie komen.  

In het volgende krantje gaan we stil staan bij de opstellingen van het volgende seizoen.  

  

Bart 

 

JOEP’s Zomerpret! 
 

Na de geslaagde koningsspelen nu de 

volgende JOEP activiteit: JOEP’s zomerpret op 6 juni! 

 

 

 Wat we precies gaan doen en hoe laat dat hoor je                

nog van ons maar houdt alvast 6 juni vrij in je 

agenda! 

 

Tot dan. 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Compliment 

'Mama, ik heb een complimentje van de juf gehad', zegt Jantje. 'Wat 

zei ze dan?', vraagt zijn moeder. 'Nou, de juf zei dat alle leerlingen 

sufferds zijn, maar dat ik de grootste ben.' 

 

 

Aardappels 

Twee aardappels worden geprakt. Zegt de ene aardappel tegen de 

andere: ‘Nu zitten we echt in de puree!’ 

 

 

Twee vliegen 

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zeg de ene vlieg tegen de 

andere: 'Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje.' 

 

 

In het museum 

Een man en een vrouw lopen in een museum. ‘Jan, moet je kijken wat een 

afgrijselijk schilderij!’ Waarop de man zegt: ‘Miep, zet je bril op en kom 

voor die spiegel vandaan!’ 

  

https://www.kidsweek.nl/compliment
https://www.kidsweek.nl/aardappels
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-517
https://www.kidsweek.nl/het-museum


 
 

20 
 

 

 

 

 

ZKV KAMPDAG! 

Aankomende donderdag is het zover, de ZKV kamp dag! 

Op 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. 

Onwijs veel kinderen hebben zich al opgegeven! Hier worden wij altijd heel enthousiast van. Heb jij je 

nog niet ingeschreven? Inschrijven kan alsnog via de link op facebook of de website zkvzaandam.nl 

Wij hebben er super veel zin in! 

 

Groetjes, 

De kampleiding 
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