
 
 

1 
 

 
Colofon Jaargang 89 nr 17 

Secretariaat:  
Ruud Berkhof  
Spaarndamstr. 6  
1507 KB Zaandam  



 
 

2 
 

0628939143  



 
 

3 
 

Colofon Jaargang 89 nr 26 

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: Vacature  
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 
 
31 mei 2021 

VOORWOORD 
Jaren geleden was ik eens overdag in mijn 

eentje in de Kiep. Vraag me niet waarom: wat 

deden we vroeger zoal? Vermoedelijk regelde 

ik iets met prijzen voor het schoolkorfballen. 

In ieder geval liep ik heen en weer van de 

bestuurskamer naar de buitendeur. Helemaal 

alleen in een groot leeg gebouw op een groot 

leeg sportpark. Klein randje spanning toch 

wel, weet ik nog en ik keek dan ook best alert 

naar buiten. Niks natuurlijk. Tot er tijdens een 

van deze loopjes heel plotseling heel hard en 

fel op het raam werd getikt! Mijn hart en 

benen maakten een sprongetje! Kijken, kijken, 

niks. Maar daar ging het wéér: taktaktak!! 

Goddank ontdekte ik toen dat er voor het 

hoge dakraam van de Kiep een scholekster 

stond, die venijnig met zijn lange snavel op het 

bovenraam hamerde. Een groet? Een 

waarschuwing? Wie zal het zeggen. Link naar 

nu: Bij ons op de camping loopt een soort 

tamme scholekster over het kruispuntje voor 

onze caravan. Elke dag. Vliegt niet maar stapt 

op zijn dunne poten rond tussen wandelaars 

en fietser en prikt lekker met zijn snavel in het 

rond. Een beetje een sukkel, dacht ik. Kan niet 

vliegen, ach gossie.. Tot gisteren. Gisteren 

zagen wij tot twee keer toe hoe de scholekster 

als een razende een meeuw achterna zat en 

wegjoeg. Vliegend en krijsend. Een mééuw hè, 

zo’n aterling die bakjes patat uit je handen 

slaat op het strand, die je met zijn valse oog 

aanstaart tot je met bibberende benen je eten 

mee naar binnen neemt om veilig te zijn voor 

zijn gemene snavel. Die dus. Onze scholekster 

viel hem aan en joeg hem weg en liep weer 

parmantig verder over het drukke kruispunt. 

Waarmee ik maar even wil zeggen dat ook 

voor sukkelig-ogende dunpoten een heldenrol 

kan zijn weggelegd in het leven! 

Els                 Volgende krantje: 21 juni. Zomer! 
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K A P E R I O L E N 

Dit keer geen Kaperiolen van onze voorzitter Lex Kaper, maar van de secretaris. Lex 

had het, na een weekje op welverdiende vakantie geweest te zijn, zo druk met 

vergaderingen en afspraken dat hij geen tijd had om de Kapriolen te schrijven.  Op 19 

mei hielden we een ZOOM-bijeenkomst met onze leden om ze bij te praten over de 

stand van zaken omtrent de verplaatsing van de sportvelden en het voorlopig 

ontwerp van het nieuwe clubgebouw. Zo’n 35 belangstellenden volgden deze online 

bijeenkomst en konden daarbij ook vragen stellen. De velden zullen in november van 

dit jaar verplaatst worden en men kon zien dat Nunc het ontwerp dusdanig 

aangepast had dat de wensen van ZKV daar goed in verwerkt waren. Inmiddels zitten 

we in de fase dat er 2 aannemers zijn geselecteerd die de bouw van de nieuwe 

clubhuizen van ZKV en die van de tennisverenigingen De Gouw/LTVZ voor hun 

rekening zouden kunnen nemen. Binnenkort zitten we met beide aannemers en de 

tennisverenigingen om de tafel. Op basis van die gesprekken zal door ZKV en de 

tennisverenigingen een besluit genomen worden met welke aannemer we in zee 

zullen gaan. In het nieuwsblad de Orkaan is een video terug te vinden waarin Nunc 

architecten een beeld schetst van het nieuwe sportpark (zie 

https://www.deorkaan.nl/zo-worden-zkv-ltvz-en-de-gouw-video/). Dit geeft een 

mooi plaatje van hoe het er uit zal gaan zien. 

Inmiddels heeft het KNKV aangegeven dat er voor de jeugd een verkort competitie 

gehouden zal worden op 12, 19 en 26 juni. Deze competitie vindt plaats tussen teams 

uit  onze eigen regio. Meer daarover zal gecommuniceerd worden middels de team 

apps en op de trainingen, zodra daar meer over bekend is.   

Komende zaterdag wordt er door de JOEP op ons veld weer een activiteit (JOEP’s 

Zomerspektakel) georganiseerd voor de kangoeroes tot en met de C-aspiranten. Het 

belooft zaterdag prachtig weer te worden en ik verwacht dan ook veel kinderen op 

ons veld. 

Corona lijkt steeds verder teruggedrongen te worden en ik spreek dan ook  de hoop 

uit dat we in september gewoon met de veldcompetitie van start kunnen gaan.  

Laten we hopen dat alles dan weer een beetje “normaal” is. 

 
 

Ruud Berkhof 

 

 

https://www.deorkaan.nl/zo-worden-zkv-ltvz-en-de-gouw-video/
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ZKV is op zoek naar jou!! 

Ben jij handig met Excel, communicatief vaardig en een puzzelaar, dan ben jij de aangewezen 

persoon om ons te helpen met het 

 

Wedstrijdsecretariaat  
 

Wat zijn je belangrijkste taken 

 

Contacten onderhouden met het KNKV als het gaat om competitie en wedstrijdzaken, 

je bent ons eerste aanspreekpunt. 

 

Contacten onderhouden met andere verenigingen als het gaat om wijzigingen van 

tijd en plaats van competitiewedstrijden en verwerkt dit in sportlink. 

  

Je maakt deel uit en wordt ondersteund in je werkzaamheden door de Jeugd 

Technische Commissie (JTC) en de Technische Commissie (TC). Samen met deze 

commissies vul je de formulieren in die aangeleverd worden door het KNKV (in Excel) 

 

Je levert het wedstrijdprogramma aan zodat deze gepubliceerd kan worden in de 

ZKV’er en op de website 

 

Het is een mooie functie die je voornamelijk thuis achter de computer kunt uitvoeren en 

waarbij je niet verplicht bent (mag wel natuurlijk) om aan vergaderingen deel te nemen.  

 

Vindt jij het leuk om ons te helpen en ben jij deze administratieve kanjer, laat het ons dan 

weten.  

 

Marco de Vries    Ruud Berkhof 

06-48136324     06-628939143 

misc15@ziggo.nl    r.berkhof18@upcmail.nl 
 

HELDEN OF VOORBEELDEN 

Dit keer vroegen we alle spelende senioren: Welke korfbalster/-ler heeft op jou grote indruk 

gemaakt? Wie was voor jou een voorbeeld of je idool? 

Jammer genoeg kwam er weinig respons dit keer: slechts twee man klom in de pen en 

stuurde een stukje in. (Waarvan vijftig procent niet eens meer een spelend lid is, moet je 

nagaan…) 

Maar, hun bijdrage mocht er zijn en die geven we dan ook met plezier aan de lezers door. 

Merci Joost en Johan! 

Namens de redactie, Els 
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HELD OF IDOOL 

Ik ben in 1968 lid geworden bij zkv was toen 10 jaar oud en wist natuurlijk nog niets van korfbal af , 

alleen dat ik het heel leuk vond bij het schoolkorfbal en daarom ook lid ben geworden.  

In de bijna 53 jaar dat ik nu rond loop bij zkv zijn er natuurlijk veel voorbeelden voorbij gekomen.  

Ik had vooral veel respect voor mijn trainers die veel tijd en geduld in mij hebben gestoken om een 

betere korfballer van mij  te maken. 

In de tijd dat ik in de A1 speelde was mijn trainer Klaas van Kalsbeek, dat was naast een zeer goede 

speler ook een hele goede trainer . 

In die tijd speelde zkv in de hoofdklasse dat was toen de hoogste klasse van Nederland twee jaar lang 

hebben we op dat niveau gespeeld,  daar zijn wel wat spelers voorbij gekomen waar je respect voor 

had, maar idool gaat mij iets te ver. 

Bij ZKV had je Dirk Doeves en Peter de Vries twee totaal verschillende spelers maar heel belangrijk 

voor het team daar kon ik graag naar kijken , dit zijn natuurlijk geen onbekende namen in onze club 

want ook Marco de Vries en Carlo de Vries vond en vind ik mooie spelers om naar te kijken.  

Naast Dirk waren natuurlijk Jan en later Niels en Fanny belangrijk voor ZKV als spelers,  Fanny was 

ZKV ontgroeid en ging naar Blauw Wit en was daar een belangrijke speler.  

ZKV heeft veel talenten gehad die soms naar een andere club gingen maar ook weer terug kwamen 

bij ZKV om dan weer het niveau op te krikken.  

Mijn echte idolen zijn alle mensen die het mogelijk maken om ZKV-er te zijn , die hun vrije tijd 

besteden aan alles wat nodig is om een vereniging te zijn.  

Nou ook dan nog een paar spelers wat ik toch wel als idool zie ( voel je niet gepasseerd als je er niet 

bij staat.)  

Marjan de Graaf , Tim Bakker, Rick Voorneveld, Riny van der Laan, Wietske Louis, 

Karin Engel, Mirjam Malta, Dirk Doeves, Ivan Engel, Gerald van Dijk. 

Dit zou mijn team zijn met als coach Hans Gerritsen en verzorger ome Arie Goos. 

 

Groeten Johan Bruins.   

 

MIJN HELD 

In mijn jaren op het veld ben ik veel korfballers tegen gekomen.  

In mijn tijd in de selectie heb ik eerst samen gespeeld met een groep spelers die wat ouder waren 

dan ik. Nu met een groep spelers die wat jonger zijn dan ik. Daarbij natuurlijk ook enorm veel 

tegenstanders waarvan je steeds weer iets wijzer kan worden in het spel. Gek genoeg is het niet een 

speler waar ik altijd het meest tegenop heb gekeken. 

De persoon waar ik altijd tegenop heb gekeken, heb ik maar zelden zelf in actie gezien in het 

korfbalveld. Als hij daar bezig was, was het veelal als scheidsrechter. 
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Leendert Saarloos was een van mijn eerste coaches toen ik op korfbal kwam. Zijn inzicht in het spel 

heeft mij een stuk verder geholpen. Leendert was een van de eerste coaches die zich bezighield met 

het terugkijken van video's. Leendert spoelde tot in den treuren zijn zelfgemaakte videobanden (!) 

terug om aan het team of een individu duidelijk te maken hoe we onszelf konden verbeteren. Onder 

het genot van een tosti zorgde hij dat we helemaal klaar waren voor de aankomende wedstrijd. Zijn 

tips, aanwijzingen en tactische inzicht hebben mij zeker geholpen om een betere speler te worden.  

Leendert (L.J., coach), bedankt! 

Joost 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 21 juni. De volgende jeugdleden zijn 

voor die datum jarig: 

Jim Etman  01 juni 

Juna van Pardo  21 juni 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

 

De afgelopen periode hebben we als vereniging aangetoond dat we met elkaar ook zonder 

wedstrijden de verenging levend kunnen houden. Bij deze dank aan iedereen die zich hiervoor heeft 

ingezet, echt top !  We zijn al een aantal weken aan het vooruit kijken naar volgend jaar. We konden 

pas na 1 mei definitief aan de slag, omdat leden uiterlijk 1 mei moeten doorgeven of ze hun 

lidmaatschap voor het volgend seizoen willen opzeggen. We hadden de opstellingen voor het 

volgende seizoen al met potlood gemaakt en het was even afwachten of eventuele opzeggingen nog 

roet in het eten zou gooien. Dat viel gelukkig mee, super leuk om te zien dat ondanks het hele gekke 

Coronajaar we ’weinig’ leden zijn verloren. Wij hebben ons best gedaan en binnen de beperkingen 

hebben we toch aardig wat leuke dingen kunnen opzetten voor en met de jeugd.  Als we naar 

volgend  seizoen kijken dan hebben we net als dit jaar 9  jeugdteams, hierop mogen we met elkaar 

heel trots zijn.  De puzzel is gemaakt we hebben iedereen weer kunnen indelen in een team.  Mocht 

je vragen hebben of bepaalde keuzes niet snappen, maak dit dan direct bespreekbaar met je 

trainer/trainingscoördinator. We kunnen er dan met elkaar naar kijken. Buiten dat het een puzzel 

was om iedereen in het ‘juiste’ team te zetten hebben we ook een behoorlijke uitdaging om alle 

teams van goede enthousiaste trainers en coaches te voorzien. Koen, Tom, Mike, Robert, Reza, Duke,  

Maartje, Eelke, Ieke, Jesse en mogelijk ben ik, bij het schrijven van dit stuk, nog niet helemaal 

compleet. Super gaaf dat jullie er volgend seizoen bij zijn. We hebben nog wel een vacature voor de 

E-tjes. Vind jij het leuk om een jeugdteam te trainen en te coachen, laat ons dit dan direct weten, wij 

komen graag met je in gesprek. Verder gaat Rick ons verlaten in de Jeugd Technische Commissie 

(JTC). Wij zijn opzoek naar leden met een brede korfbal achtergrond die 1 of meer trainers willen 

begeleiden, dit om de rode draad te implementeren en trainers en teams de aandacht te geven die 

ze verdienen. 

De Coronavaccinaties zorgen ervoor dat we als samenleving steeds verder open mogen. Dit heeft er 

zelfs toe geleid  dat de korfbalbond aan het onderzoeken is of het haalbaar is om toch dit seizoen nog 

een mini competitie op te zetten, zonder publiek en in de regio. Als dit gaat lukken dan zal dit plaats 

vinden op 12,19 en 26 juni. Zorg dat deze datums op de kalender komen te staan. Zou wel echt leuk 

zijn als we zo met elkaar het seizoen zouden kunnen afsluiten. 

Verder voor de agenda, we hebben op 3 juli nog een kampdag staan, dit als echte afsluiter van het 

seizoen. Zet deze datum ook met hoofdletters op de agenda. De laatste training is op 1 juli 2021.  

Geniet allemaal van het mooie zonnige weer, wij houden jullie via de teamsapp’s op de hoogte van 

de verdere ontwikkelingen i.v.m. de mogelijk mini competitie vanaf 12 juni. 

   

BART 
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(Voorlopige) opstellingen seizoen 2021-2022 

 

A1  
  

A2 
 Heren Dames 

 
Heren Dames 

Duke Duursma Alina Loevens 
 

Jaïr de Roeck Eelke Eikema 

Jayden Stook Puck Gruijs 
 

Barry Goemans Joy Duursma 

Daan Nieuwenhuizen Kelly Korver 
  

Luka Oostrom 

Reza Rusniadi Ieke Eikema 
  

Nio Hoogerwerf 

    
Danitha Geldrop 

    
Daphne Anker 

    
Noa Schmitz 

    
Daphne Korver 

B1 
  

C1 
 Heren Dames 

 
Heren Dames 

Jamie van de Berg Melanie Kreuger 
 

Jonathan Linger Mara Koolbergen 

Pim Ulle Eva van den Berg 
 

Dylan de Jong Defne Demir 

Bram Pet Renée Peters 
 

Brent Verstegen Emma Kamps 

Sven Tessa Jamin 
 

Aaron van der Straaten Jelka van Kampen 

Daan Jamin Faaske Stern 
 

Krijn Abbring Tessa Lok-Hin 

D1 
    Heren Dames 

   Kian de Haas Babet Schilte 
   Jaro Stam Josefina Celestina 
   

 

Fatima Zahre Osmani 

   

 
Nikki Raap 

   

 
Iñez Witte 

   

 
Juna van Pardo 

   E1 
  

E2 
 Heren Dames 

 
Heren Dames 

Hugo Abbring Noelle Levi Watchman 
 

Wanuja Jayawardana Zoe van Rooijen 

Jim Etman 
  

Mohammad Ali Osmani 
 levi Liam Ruiz Watchman 

  
Musab Yildiz 

 Kai da Graca 
  

Bram Lok-Hin 
 Joah Walter 

  
Valentijn Lok-Hin 

 

     F1 
  

Kangoeroes 
 Heren Dames 

 
Heren Dames 

Dane de Maaker Jente Zaal 
 

Mauro Forrer Mena Berkhof 
Constant van Harskamp Oliwia Konopka Kropidlowska 

 
Mees Jager 

 Siem Abbring Fay van Rooijen 
 

Kornel Kropidlowski 
 Christoffer Brouwer Robin de Maaker 

 
James Walter 

 Gabriel Brouwer 
    Thenuja Jayawardana 
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JOEP’s Zomerpret! 
 

Na de geslaagde koningsspelen nu de volgende JOEP 

activiteit: JOEP’s zomerpret op 6 juni! 

Tipje van de sluier: Neem droge kleding mee 

 

Voor wie: Kangoeroes t/m C 

Wanneer: 6 juni 

Hoe laat: 13.00-15.00 

Waar: De Kiep 

Iedereen wordt weer leuk ingedeeld in groepjes, kan je echt niet 

meld je dan af bij de JOEP telefoon: 06 59325726 

 

We hebben er weer erg veel zin in,  

Tot dan! 
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We waren weer even op kamp! 

 

Ondanks dat we ook dit jaar niet op kamp kunnen, zijn er gelukkig wel alternatieven mogelijk die het 

een klein beetje goedmaken. 

Op donderdag 13 mei konden we even proeven aan de kampsfeer. De laatste weken had het nog niet 

echt meegezeten met het weer, maar op Hemelvaartsdag werden we beloond met een stralende 

dag.  

42 enthousiaste kinderen, verdeeld in 6 teams, 

speelden op Hemelvaartsdag het ‘Corona-spel’.  

 

Tijdens het eerste deel van het spel liepen de teams 12 

posten af. Op iedere post speelden ze een spel in het 

thema ‘Vroeger was alles beter’.  

- Vroeger mocht je naar de bioscoop 

- Vroeger kon je nog op reis 

- (heel) vroeger kon iedereen zelf vuur maken 

- Vroeger zat je niet in een zo klein mogelijke bubbel 

- Enzovoort… 

Bij ieder spel moest het groepje zoveel mogelijk 

coronapunten scoren. Deze punten hadden ze nodig 

voor het tweede deel van het spel. 

 

Voorafgaand aan de activiteit hadden we geen idee of 

we qua sfeer in de buurt konden komen van de 

magische sfeer die altijd op kamp heerst, maar het 

bleek al snel dat iedereen hier weer moeiteloos naar 

kon schakelen. 

 

Na het zo goed mogelijk uitspelen van 12 spellen waren 

de punten ‘in the pocket’. Tijd voor lekkere broodjes 

knakworst en even bijkomen in het zonnetje. Tof om te 

zien hoe kinderen van alle leeftijden elkaar meteen weer 

leren kennen en zich meteen weer goed voelen in het 

team waarin ze zitten.  

 

Daarna was het tijd voor deel 2. De groepen gingen 

onderling de strijd aan. Iedere groep speelde 6 

verschillende sporten tegen elkaar, maar natuurlijk wel 

met een speciale kamp-twist. De in deel 1 verzamelde 

corona-punten konden worden in gezet. Bij aankomst bij 

een nieuwe wedstrijd/sport kregen de teams een soort 

menukaart voorgeschoteld waarop te zien was wat ze 

voor hun corona-punten konden kopen. Ze konden hun 

punten inzetten als ‘voordeel voor het eigen team’ of als 

‘handicap voor de tegenstander’. Dat levert tijdens het 

spelen natuurlijk hilarische momenten op voor zowel de 

spelers als de scheidsrechters. 



 
 

17 
 

Alleen maar met je verkeerde been schieten, korfballend aanvallen met een rugbybal, aan elkaar vast 

tijdens het spel of alle gescoorde punten die dubbel telden… er kwam van alles langs wat het spel 

makkelijker of juist moeilijker kon maken. 

 

Even leek het alsof de wereld weer helemaal normaal was. Wat zou het leuk zijn om na volgend 

seizoen weer met afgeladen bussen richting het kamphuis te kunnen, zonder dat we nog na hoeven 

te denken over allerlei beperkingen. Iedereen heeft weer even kunnen proeven aan het kampsfeertje 

en heeft weer fris in het geheugen hoe leuk het is om met je team- en clubgenoten allerlei dingen te 

ondernemen. Het gaat hier echt nooit om winnen of verliezen… hier moet je gewoon bij zijn! 

 

 

 

Omdat deze dag natuurlijk naar meer smaakt willen we op zaterdag 3 juli onze kampdag voortzetten. 

Nu speelden we alleen een ochtend- en een middagspel, maar dan is een dag op kamp natuurlijk nog 

lang niet klaar. 

Binnenkort volgt meer informatie over 3 juli, maar zorg in ieder geval dat je erbij kunt zijn! We 

beginnen rond 16.00 uur en zorgen voor avondeten en een aantal te gekke kamp-activiteiten! 

 

Tot dan! 

De kampleiding 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Oenig 

Een oen loopt over een brug. Het is net 12 uur 's middags. Hij eet zijn 

brood maar half op en dan gooit hij de rest naar beneden. Een man die 

net voorbij loopt, krijgt het brood op zijn hoofd. Hij vraagt: 'Was dat 

met opzet?' Zegt de oen: 'Nee, met jam!' 
 

 

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!’ 
 

 

Hoe wordt een veulen geboren? 

Jantje vraagt aan zijn moeder: 'Hoe wordt een veulen geboren?' 

Moeder zegt: 'Eerst het hoofd, dan de poten en als laatste het 

achterlijf.' Jantje antwoordt verbaasd: 'Maar wie zet hem dan in 

elkaar?' 
  

https://www.kidsweek.nl/oenig
https://www.kidsweek.nl/picknick
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1308
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