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VOORWOORD
Hee lieverds! Hoe is het? Smak smak
smak. Geslaagd? Smak smak smak.
Weer aan de beterende hand? Smak smak
smak. Welgefeliciteerd met je verjaardag.
Smak smak smak. Terug van je wereldreis?
Welkom thuis.Smak smak smak. Sterkte
met alles hè. Smak smak smak. O, wat een
lief baby’tje, van harte hoor. Smak smak
smak . Kampioen geworden? Smak smak
smak. Gefeliciteerd met je promotie. Smak
smak smak. En met je ouders. Smak smak
smak. Een nieuw huis? Leuk zeg. Smak
smak smak. Wat zie je er goed uit. Smak
smak smak.
Een van de weinige goeie dingen die uit de
coronacrisis is voortgekomen vind ik het
feit dat we elkaar niet meer zoenen. 3
keer! Gewoon helemaal niet meer. We
wuiven of buigen of ellebogen/ boksen en
klaar: wat een fijne versimpeling van ons
leven!
Straks mogen we elkaar weer lekker
treffen bij ZKV. Eindelijk weer bijpraten,
joelen, genieten. Heerlijk jongens! En om
in vredesnaam gezond te blijven moeten
we ook in de komende tijd simpel wat
afstand houden van elkaar. Niks niet
zoenen dus. Wat wil een mens nog meer?
Bij deze doe ik jullie allemaal alvast alle
zoenen toekomen die je normaal in het
echie gekregen zou hebben. Smak smak
smak. En ik wens iedereen een
schitterende zomer en een dolle vakantie!
Smak smak smak!!!!!!!!!!
Els.
Na de vakantie komt het 1e krantje uit op
9 augustus. Doeg! Smak smak
smak!!!!!!!!!!!
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KAPERIOLEN
Ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer ik mijn laatste wedstrijd gefloten heb. Het was
dit weekend daarom wel even wennen om weer tussen de lijnen te staan. Twee keer 30
minuten, hoe zat het ook alweer met “voetbal” (en dan bedoel ik niet het EK), een ellenboog
voor de wedstrijd, en in fluiten. Gelukkig kan onze jeugd in de laatste drie weekeinden van
juni nog iets van het korfbalseizoen maken. Aanstaand weekend mag er ook weer publiek
langs de lijnen staan, nu nog hopen dat het weer een beetje mee zit. Ik ga er van uit dat we
op de valreep nog een leuke afsluiting van het seizoen tegemoet mogen zien.
Als na deze zomer iedereen is gevaccineerd en de corona pandemie hopelijk achter ons ligt,
wordt het weer tijd om te bouwen aan de toekomst van ZKV, zowel letterlijk als figuurlijk.
Verderop in ons clubblad vindt u de plattegrond van de herinrichting van sportpark
Hoornseveld, met het nieuwe zwembad De Slag in het midden, en onze verplaatste en
gedraaide accommodatie daarnaast. Ook een aantal schetsen van het nieuwe clubgebouw,
door onze architecten “paviljoen” genoemd; op een raam van De Kiep heb ik een paar
schetsen (een beetje scheef, maar dat trekt aandacht volgens Sabina) opgeplakt. De eerste
kostenraming wordt gemaakt, de keuze van de aannemer die aansluit bij ons bouwteam
(architect, aannemer, Annemiek, Ivan en ondergetekende) is aanstaande. Het is de
bedoeling om voor aanvang van de bouwvak het bouwteam rond te hebben. De
werkzaamheden ten behoeve van een nieuwe schoeiing rond het sportpark zijn gestart.
Monique Hartman is vanuit de gemeente bij ons project aangeschoven voor de
ondersteuning. Wij zullen binnenkort de voorbereidingen treffen voor het aanvragen van de
zogenaamde BOSA subsidie (terugvordering BTW). Sander Abbring is bereid gevonden om
penningmeester Saskia van der Gulik, samen met Frank Gouweleeuw, bij te staan bij de
financiële zaken rond de nieuwbouw. Het gaat om grote bedragen en het is prettig als een
tweede persoon helpt bij de financiële afhandeling.
Ondertussen moeten we verder bouwen aan onze vereniging: we willen graag meer
jeugdleden en jeugdteams, en de volgende stappen moeten worden gezet wat betreft de
invulling van de nieuwe organisatiestructuur van onze vereniging. Ook moet dit jaar duidelijk
worden of sporthal De Struijck gerenoveerd wordt (2025) op de huidige locatie of dat
nieuwbouw op een andere locatie meer perspectief biedt. ZKV zal, als een van de belangrijke
huurders van De Struijck, in de toekomst intensiever met omni-vereniging Theresia moeten
samenwerken, in beide scenario’s.
Ik hoop in ieder geval een aantal van u nog voor de vakantie te zien; zo niet, dan wens ik u bij
deze alvast een prettige zomer en zie ik u hopelijk in augustus weer op ons veld.

Lex Kaper.

Op de volgende 2 pagina’s zien jullie een aantal impressiefoto’s van de nieuwbouwlocatie.
4

Overzicht van toekomstig sportpark Hoornseveld

Plattegrond clubhuis
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Zo kom je het sportpark op

Dit zie je als je het clubhuis gepasseerd bent

View vanaf de bestuurskamer
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CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021/2022
Ondanks dat het seizoen nog niet is afgelopen, kijken we alvast vooruit naar het volgende seizoen.
We hopen natuurlijk op een normaal seizoen. Bij de ledenvergadering is besloten dat het bestuur een
contributieverhoging kan doorvoeren voor het seizoen 2021/2022 indien dat nodig is. Het bestuur
heeft besloten om een verhoging door te voeren van ongeveer 2%.
In het overzicht de huidige bedragen en de nieuwe bedragen:

Mochten hier vragen over zijn dan kunt u mij mailen op penningmeester@zkvzaandam.nl.

Saskia

ZKV SLEUTELHANGERS
In de Kiep zijn ZKV-sleutelhangers te koop. Unieke kleine handgebonden boekjes met het ZKV-logo
erop. De totale opbrengst is voor het speelhoekje van ons nieuwe clubgebouw.
Je kunt een boekje uitzoeken en 4 euro in de gelddoos stoppen. Als je geen losgeld bij je hebt kan je
me ook even appen, dan stuur ik je een Tikkie.
Els Bakker, 06 36506921
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HERHAALDE OPROEP VOOR FUNCTIE WEDSTRIJDSECRETARIS
In het vorige krantje heeft een oproep gestaan voor de vacature van wedstrijdsecretaris.
Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld die de functie van wedstrijdsecretaris op zich wil
nemen.

Zonder wedstrijdsecretaris kunnen we echter niet.
Alle communicatie inzake wedstrijdzaken loopt centraal via de wedstrijdsecretaris. Hebben
we die niet dan kunnen we misschien via allerlei noodverbanden de boel wel draaiende
houden, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Vandaar nogmaals de functiebeschrijving.

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 S
portlink.
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
06-48136324
misc15@ziggo.nl

Ruud Berkhof
06-628939143
r.berkhof18@upcmail.nl
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Geboortekaartje:
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NIEUWS VAN DE TC
Zo wat een gek seizoen hebben we achter de rug! Via deze weg wil de TC alle senioren bedanken
voor hun inzet wanneer er iets gedaan kon worden. Wij kijken heel erg uit naar het komende seizoen
waarin we weer met 5 senioren teams van start gaan. De opstelling voor komend seizoen staat ook in
dit krantje. Mochten daar vragen over zijn, mail mij even margjekamphuis@gmail.com.

De TC ziet er komend seizoen iets anders uit. Karin en Sanne zijn gestopt. Dyani en Mike gaan de TC
versterken. De taakverdeling zal als volgt zijn:
Margje en Dyani zijn aanspreekpunt voor senioren 1 en 2
Jiri en Mike zijn aanspreekpunt voor senioren 3, 4 en 5

Voor de selectie start het seizoen op donderdag 12 augustus. Voor senioren 3, 4 en 5 starten de
trainingen op donderdag 26 augustus. De competitie start in het weekend van 11 september.

Dan starten we dit seizoen met een toernooi voor de selectie, dat is op 21 augustus. Onze selectie
gaat dan een 3-kamp spelen tegen KVA en Excelsior. We hopen dat er weer publiek bij kan zijn en dat
we zo het seizoen sportief en gezellig beginnen.

Dan willen wij iedereen voor nu een hele fijne zomer wensen en we zien elkaar in augustus weer!
Sportieve groet,
De TC

ZKV toernooi 21 augustus 2021
Tijd
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00

ZKV 2
ZKV 1
KVA 2
KVA 1
ZKV 2
ZKV 1

KVA 2
KVA 1
Excelsior 2
Excelsior 1
Excelsior 2
Excelsior 1

Scheidsrechter
Sander Bloemendaal en Irshad Suliman
Rick Dekker
Sander Bloemendaal en Irshad Suliman
Rick Dekker
Agnes de Boer
Joeri Kok

Wedstrijden 2 x 25 minuten met 5 minuten rust
Inschieten 5 minuiten
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Opstelling senioren seizoen 2021-2022:
Selectie 1 en 2
Dames
Roos Benecke
Merel Gruijs
Nadine Loukou
Dyani Pfalzgraff
Thalia Rhijnsburger
Jane Schanzleh
Dominique vd Stelt
Tamera vd Stelt
Michelle in t Veen
Sabine de Vries

Senioren 3
Dames
Eden Beugeling
Romy Dasia
Stephanie Elmers
Rianne Stadt
Kirsten Torenstra
Maartje ten Wolde

Senioren 4
Dames
Jenske Eikema
Esmee Korver
Winnie Leek
Daphne Swart
Saskia ten Wolde

Senioren 5
Dames
Anja Berkhof
Miranda Grootes
Gabrielle Kreuger
Schema dames uit A2

AR
Marjolein de Louw
Lisanne Stange
Jessica Kok

Heren
Joost Breedvelt
Menno Dekker
Bart van Eekeren
Daan Horak
Tom Horak
Dennis Jager
Hidde Kim
Pjotr Kim
Koen Ruwaard
Bjarne Zeegers
Sverre Zeegers

Heren
Kevin Jager
Monne Jonker
Jesse Kim
Thijs Saarloos
Rick Wals
Raymond Walter
Bram vd Water

Heren
Onno Ferwerda
Wouter Forrer
Jiri Haan
Liam de Haas
Bas Peeperkorn
Erwin Schaap

Heren
Steven Blom
Nigel Hilders
Mike Kreuger
Giovanny Raghoenandan
Daniel Schalk

Sander van Straaten
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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

WAAR VERHEUG JE JE OP?
Al het hele jaar vragen we ZKV-ers van alles. Elk krantje proberen we een paar bladzijden te
leveren met meningen of ideeën, over diverse onderwerpen. Dit keer is het de laatste editie.
We gaan er vanuit dat het na de vakantie allemaal weer een beetje normaal wordt en dus
wordt het voortaan weer een krantje met uitslagen, programma’s, bardiensten en hopelijk
ook wedstrijdverslagen, niet alleen van het eerste.
In dit laatste clubblad van seizoen 2020/2021 krijg je te zien waar de mensen zich op
verheugen, het komende seizoen. Nou, je kunt het haast wel raden……
Merel: Wedstrijden spelen onder aanmoediging van ons publiek en om daarna onder het
genot van een drankje na te kletsen met publiek en de selectie.
Marjolein: Dat Tijn met alle nieuw geboren “ZKV kinderen”(dat zijn er veel ) lekker op en
rond het veld kan spelen.
Saskia v.d. G.: Ik verheug me vooral op alle wedstrijden en dat er weer publiek aan de kant
mag staan en de daarbij behorende gezelligheid.
Bart N.: Dat ik weer langs de kant naar de wedstrijden van mijn jongens mag kijken.
Margje: Ik verheug me heel erg op het zien van alle ZKV-ers langs de lijn! Van f-jes tot de
senioren. Weer wedstrijden mogen bekijken en ondertussen bijkletsen met iedereen.
Eelke: Ik verheug me erg op het weer kunnen spelen van wedstrijden. Ik heb het echt gemist
en ben erg blij dat het weer kan. Verder kijk ik erg uit naar (hopelijk) weer een week kamp!
Pjotr: Waar ik het meest naar uitkijk? De supporters, de laatste paar wedstrijden waren
zonder jullie! En zoals de gehele situatie rondom Corona nu is, ziet het er naar uit dat jullie
straks gewoon weer langs de kant kunnen staan! En waar ik nog meer naar uitkijk is dat we
als selectie zijnde gewoon weer met de hele groep partij kunnen doen! Want met die
(oudjes) 27 plussers, heb je wel een bom ervaring die jou ook weer helpen beter te worden!
Plus ik wil Joost ook wel weer een keer het bos insturen op de training! Tot volgend seizoen
allemaal!
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Gerrit: Nou, ik kan me verheugen op nog zo’n seizoen als het afgelopen seizoen met de
jurytafel, want we hebben het hele seizoen namelijk niet 1 foutje gemaakt, Komt natuurlijk
omdat we niet in actie geweest zijn…
Daniël: Mijn antwoord is heel cliché: ik verheug me er ontzettend op om weer wedstrijden
te spelen! Het is heerlijk om alweer een tijdje te mogen trainen, maar je traint voor de
wedstrijd. Ik kan niet wachten om weer samen met mijn teamgenoten het veld te betreden
voor een wedstrijd en je tegenstanders heel vriendelijk een handje te geven terwijl je denkt:
“jullie gaan we inmaken!” ZKV 5 is klaar voor het nieuwe seizoen. Fijne zomer!
Frieda en Piet: Vanuit een tropisch warm Ruurlo hopen we het volgende seizoen weer
“gewoon” lekker naar het veld te mogen, wedstrijden te kijken en iedereen die we zo gemist
hebben weer te zien en te spreken.
Bram B.: Wedstrijden, de mensen, de contacten, trainen geven…Gewoon lekker weer anders
dan werk en thuis.
Ieke: Ik kijk er heel erg naar uit om weer als het mag na mijn eigen wedstrijd ook de
wedstrijden van het 1e en 2e te kijken en onze toppers aan te moedigen. Ook kijk ik er heel
erg naar uit als er weer publiek mag komen kijken want dan voelt het pas weer echt als een
wedstrijd. En om in de rust dextro te krijgen van mijn lieve oma.
Marije en Rick: In het zonnetje naar een wedstrijd kijken. Slap ouwehoeren aan de bar in de
Kiep. Gewoon weer met mensen praten i.p.v. vergaderen via Zoom. Feestjes, barbecues,
enz. We hebben er zin in! Tot snel!
Sabina: Ik kijk er enorm naar uit om al onze spelende leden weer heerlijk te zien korfballen
in een wedstrijd en niet in een training en alle andere ZKV-vrienden weer heerlijk langs de
kant en in de kantine te mogen ontmoeten.
Hannie: Ik kan me er echt weer op verheugen om lekker in het zonnetje naar een mooie
korfbalwedstrijd te kijken! Dit alles onder het genot van een lekker drankje en in de 3e helft
gezellig met iedereen bij te kletsen. Ik kijk er naar uit om iedereen weer te zien!
Roy de R.: Ik heb enorm veel zin om gewoon weer lekker langs het veld te staan! Lekker (in
de zon) allerlei wedstrijden kijken.
Lisanne: Heerlijk op zaterdag/ zondag op het veld kunnen zijn, genieten van het buiten zijn
en mensen om je heen om mee te kletsen!
Ruud: Wat zou ik het toch fijn vinden om iedereen weer eens te zien en te spreken, al
kijkend naar de ploegen die weer lekker kunnen korfballen op ons veld.
Els: Ik wil dolgraag meemaken hoe onze doodse, stille, uitgestorven Kiep aan een spetterend
laatste jaar gaat beginnen. Ouwe en jonge mensen, snoep en bier, speelgoed en
zweetspullen, onze trouwe barmedewerkers op hun stekkie. En graag een stel feesten om
nooit te vergeten! We moeten die Kiep nog even heel goed in ons geheugen opnemen, voor
we verhuizen naar weer een nieuwe prachtige plek.
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Annemiek: Ik verheugd me om iedereen bij ZKV weer te zien, iedereen weer GEWOON te
kunnen begroeten! Daarnaast verheug ik me op de nieuwe accommodatie en om weer
verder te gaan met de plannen daarvoor. Leuk om daar met iedereen die daar zin in heeft
over te praten en natuurlijk eindelijk weer eens een wedstrijd bekijken!
Laura: Ik kan mij verheugen om iedereen weer te zien en weer de gezelligheid van ZKV te
voelen. Daarnaast heb ik ontzettend zin om weer leuke, spannende en mooie wedstrijden te
bekijken
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 9 augustus. De volgende jeugdleden
zijn voor die datum jarig:
Fay van Rooijen

23 juni

Robin de Maaker

28 juni

Reza Rusniadi

30 juni

Emma Kamps

2 juli

Duke Duursma

2 juli

Sanne Wals

8 juli

Bram Lok-Hin

12 juli

Mees jager

20 juli

Noa Schmitz

20 juli

Christopher Brouwer 20 juli
Gabriel Brouwer

21 juli

Jara Duursma

24 juli

Kornel Konopka Kropidlowski 25 juli
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KAMPNIEUWS!!!
Heb jij het al gehoord...? De kampleiding is terug met een nieuw activiteit!
Na een fantastische Hemelvaartsdag, gaan wij op 3 juli samen met jullie de kampdag afmaken. Op
kamp hoort er namelijk ook een middagspel, avondeten en een avondspel.
Was jij er de vorige kampdag bij? Dan heb je het vast zo leuk gehad dat je nu weer komt! Neem je
ook al je teamgenoten?

Wanneer: zaterdag 3 juli
Hoe laat: 16.00 – 21.00
Voor wie: F t/m eerstejaars senioren

Inschrijven kan via onderstaande link:
https://forms.gle/RKJqQsX2BD5YEn2FA
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
Het nieuws staat er vol mee, we gaan de Coronacrisis verslaan door ons nog even aan de regels te
houden en door de vaccinaties. Zoals er nu uitziet gaat dit allemaal zo goed dat we het volgende
seizoen gewoon kunnen starten, waarbij er weer publiek langs de kant mag staan. De kantine kan
weer open! Als voorproefje op het volgende seizoen zijn we vorige week gestart met de mini
competitie. Ondanks dat we in sommige teams tegen wat niveau verschil aanliepen, was het wel leuk
om weer wedstijden te kunnen spelen. Onze F1-tjes hebben we na de eerste wedstrijdronde toch uit
de minicompetitie gehaald. Het niveau verschil was zo groot dat het niet meer leuk was. We gaan
kijken of we nog andere oefenwedstrijdje kunnen inplannen voor onze kleine kanjers.
Volgende week sluiten we alweer de minicompetitie af. De laatste training van het seizoen is 1 juli,
daarna gaan we allemaal lekker vakantie vieren.
Op 24 augustus starten de trainingen weer met de teams zoals we ook de minicompetitie hebben
gespeeld. Ook de trainingstijden blijven gelijk. In het weekend van 4 juli gaan we mogelijk nog wat
oefenwedstrijden spelen. De echte competitie start op 11 september.
Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Door de Coronaregels
hadden we ineens Coronadiensten. De kantine moest dicht en de trainers hebben getraind zonder
dat er wedstrijden werden gespeeld. Alle vrijwilligers ontzettend bedankt! Zonder jullie zou dit niet
mogelijk zijn geweest. Het was een seizoen met een hoop hindernissen. Gelukkig hebben we toch
nog een aantal leuke dingen kunnen doen.
Verder wens ik iedereen veel succes in de laatste speelronde en daarna vanaf 1 juli een hele fijne
vakantie toe.
BART
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De Krielkiep’s moppentrommel
Toekomst voorspellen
Ruby komt bij een waarzegger. Voor tien euro voorspelt ze je toekomst.
‘En, wat ziet u?’ vraagt Ruby als de vrouw in haar bol kijkt. ‘Ik zie dat
iemand heel boos op u gaat worden. En het is een vrouw.’ ’Dat kan wel
kloppen,’ zegt Ruby, 'want ik heb geen geld bij me!’

Slang
Twee slangen komen elkaar tegen in het moeras . ‘Ik hoop niet dat ik
giftig ben’, zegt de ene slang. ‘Hoezo?’ vraagt de andere slang.
Antwoordt de ene slang: ‘Omdat ik net op mijn tong heb gebeten!’

Gierig
De juf vraagt aan Tim: ‘Als je vader tien euro heeft en jij vraagt drie
euro, hoeveel heeft je vader nog over?’ Tim: ‘Nog steeds tien euro, juf.
Mijn vader is gierig!’

Roltrap
Lara en Sem staan bij de roltrap. ‘Schiet toch eens op!’ zegt Lara. ‘Nee’,
antwoordt Sem. ‘Mijn kauwgom is gevallen en ik wacht tot het weer
terugkomt.’
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