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Colofon Jaargang 89 nr 28 

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: Annemieke Gruijs 
0627015507 
wedstrijdsecretaris@zkvzaandam.nl  
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 
21 juni 2021 

VOORWOORD 

Er had een foto in de krant gestaan van 

een enorme berg boomstammen, 

afkomstig van gekapte bomen op ons 

sportpark. Dus toen ik onlangs eens heel 

voorzichtig, beducht op verregaande 

ontmanteling, een kijkje ging nemen op 

ons veld, was de verrassing groot: niks aan 

de hand! Weliswaar was alles rond het 

voetbaltrainingsveld aan de Gouwkant 

weggesnoeid en –gekapt, maar ons eigen 

spulletje lag er bij alsof we niet 

weggeweest zijn. Sappig groen kunstgras, 

weggepoetste graffiti en gerepareerde 

vernielingen en zelfs bloeiende viooltjes 

voor de Kiep. Je kon wel zien dat onze 

lieve werkers tijdens dit hele PIEPjaar 

doodgewoon doorgegaan zijn met het in 

stand houden van onze fijne plek! 

En toch zullen we er al heel snel mee 

geconfronteerd worden dat dit straks niet 

meer onze plek zal wezen. Even een stukje 

najaars-competitie en dan, als we naar 

binnen gaan, begint men al met het 

verleggen van onze velden. Het zal een 

rare, rommelige, spannende maar o zo 

inspirerende tijd worden, waarin we iets 

heel moois zullen zien ontstaan. Een 

schitterend nieuw clubgebouw en 

gloednieuwe velden op een prachtig mooi 

plekje, vlakbij dat fijne plekje dat we nu 

nog een paar maanden blijven gebruiken 

en koesteren. 

Ik heb er zo’n zin in! 

Welkom terug allemaal! 

Els 

 

Het volgende krantje maken we op 6 

september. 
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K A P E R I O L E N 
 

De laatste week van de zomervakantie is inmiddels aangebroken en dan begint normaal gesproken het 

korfbalhart weer iets sneller te kloppen. De voorbereidingen op de competitie worden opgestart, 

oefenwedstrijden en toernooien gespeeld, zodat in september de eerste wedstrijden van start kunnen gaan. 

Voor zover ik dat heb kunnen constateren, is het concept wedstrijdprogramma voor de eerste helft van de 

veldcompetitie bekend, maar is dat nog niet gepubliceerd. Het is mij nog niet helemaal duidelijk welke 

consequenties de huidige corona richtlijnen (publiek, zelftesten, etc.) hebben voor de start van de competitie; 

het bestuur vergadert aanstaande dinsdag en ik ga er van uit dat het KNKV op korte termijn met berichtgeving 

zal komen. 

De selectie is afgelopen donderdag begonnen met de eerste training en heeft afgelopen zaterdag een 

trainingsdag gehad. De selectie staat dit seizoen weer onder leiding van Monne Jonker en Dennis Brand. Rick 

Wals is aan onze trainersstaf toegevoegd: hij zal de dinsdagtraining van het tweede voor zijn rekening nemen 

en Dennis assisteren tijdens de wedstrijden. Rick heeft veel zin om met Monne en Dennis met de nieuwe jonge 

selectie aan de slag te gaan.  

Aanstaande zaterdag vindt het jaarlijkse ZKV toernooi plaats; tegenstanders zijn KVA en Excelsior, de eerste 

wedstrijd start om 11 uur. 

Zoals u wellicht al op de website hebt kunnen lezen, is het gelukt om een nieuwe wedstrijdsecretaris te vinden: 

Annemieke Gruijs. Zij zal met ingang van het nieuwe seizoen het stokje overnemen van Karin Pfaltzgraff die dit 

belangrijke werk voor ZKV de afgelopen vijf jaar voor ZKV heeft gedaan. Een wedstrijdsecretaris is één van de 

weinige officiële functies die elke vereniging voor het KNKV moet hebben ingevuld. Wij wensen Annemieke 

veel succes en danken Karin voor al het gedane werk.  

Op 19 juli heeft ZKV de overeenkomst ondertekend met de gemeente ten aanzien van de verplaatsing van onze 

accommodatie op sportpark Hoornseveld. Bouwbedrijf Jan Vet uit Wormerveer heeft onze uitnodiging 

geaccepteerd om zitting te nemen in het bouwteam voor de bouw van de nieuwe “paviljoens” voor ZKV en 

tennisvereniging LTVZ / De Gouw. Wij hopen binnenkort de eerste calculatie te ontvangen wat betreft de 

geschatte bouwkosten, zodat we, waar nodig, aanpassingen kunnen doen in de keuze van materiaal, 

installaties, duurzaamheidsmaatregelen, en dergelijke. Het sportpark is inmiddels al flink op de schop 

genomen: er zijn meer dan 300 bomen gekapt, de op- en afritten naar de A7 zijn aangepast, voor het voetbal 

zijn nieuwe kunstgrasvelden aangelegd, en langs de spoorsloot en De Gouw is een nieuwe beschoeiing 

aangebracht. De komende maanden zal het gebouw met daarin onze scheidsrechters kleedkamer en 

kleedkamers 5/6 worden gesloopt; het water en gas zijn daar inmiddels al afgesloten. De verplaatsing van onze 

kunstgrasvelden moet voor de start van de tweede helft van de veldcompetitie zijn afgerond. Onze hoop is dat 

de fundering van het nieuwe clubgebouw al is aangebracht voor de aanleg van de nieuwe velden. 

Ondertussen gaat het leven gewoon door: wat betreft het nieuwe leven sta ik even stil bij de geboorte van 

Dexter Lucas Forrer, de zoon van Sanne Mensink en Wouter Forrer, geboren op 11 juli, 51 cm lang en 3510 

gram en de geboorte van Steyn Willem Jager, de zoon van mede bestuurslid Mariska Speekhoudt en Dennis 

Jager, 4716 gram en 57 cm lang, geboren op 5 augustus jl. Ik ga er van uit dat ik de komende maanden langs 

het veld weer een aantal nieuwe, jonge gezichten mag bewonderen. De afgelopen maand hebben we afscheid 

moeten nemen van mevrouw Saarloos, de moeder van Leendert, en mevrouw Homma, weduwe van Bouke 

Homma en moeder van Afke. Ik wens familie en vrienden sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Ik hoop dat u allemaal een prettige vakantie heeft gehad en, net als ik, uitkijkt naar een nieuw begin, van de 

korfbalcompetitie wel te verstaan. 

 

Lex Kaper. 
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Voorbereiding selectie ZKV 

 

Na de rustperiode deze zomer is de selectie inmiddels weer begonnen. Afgelopen donderdag is de 

selectie gestart met trainen en inmiddels is de befaamde ‘zaterdag’ trainingsdag ook achter de rug.  

Aankomende periode staan er diverse oefenwedstrijden op het programma om deze talentvolle 

groep zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Dat start op 11 september. 

Hopelijk zien we weer veel van jullie langs de kant bij de (oefen)wedstrijden! 

 

Programma oefenwedstrijden selectie 

 

Donderdag 19-8  ZKV 2 – Blauw Wit 2   19.00 uur 

   ZKV 1 – Blauw Wit 1   20.30 uur 

 

Zaterdag 21-8  ZKV Toernooi (tijden & info staan in het krantje) 

   Tegenstanders Excelsior & KVA 

 

Zaterdag 28-8   Opening veld Dos Westbroek 

    

   Dos Westbroek 2 – ZKV 2   14.00 uur 

   Opening veld Dos Westbroek  15.30 uur 

   Dos Westbroek 1 – ZKV 1  16.00 uur 

 

Donderdag 2-9  BEP 2 – ZKV 2    19.30 uur 

   BEP 1 – ZKV 1    20.45 uur 

 

Groeten, 

 

Monne Jonker 

 

VAN DE TC 

Eindelijk mogen we weer, we gaan weer beginnen! Wat hebben we hier lang op gewacht en wat hebben wij er 

zin in! Het programma voor de senioren ziet er als volgt uit: 

Selectie 1&2 

De trainingen zijn inmiddels gestart. Deze zijn zoals gewoonlijk op de dinsdag en donderdag. 

Op donderdag 19 augustus oefent onze selectie tegen blauw wit Amsterdam, het 2
de

 start 19.00 uur en het 1
ste

 

start 20.30 uur. 

Dan hebben we op 21 augustus het ZKV toernooi: 

Tijd 
  

Scheidsrechter 
  11.00 ZKV 2- KVA 2 Sander Bloemendaal & Irshad Suliman 

12.00 ZKV 1- KVA 1 Rick Dekker 
  13.00 KVA 2- Excelsior 2 Sander Bloemendaal & Irshad Suliman 

14.00 KVA 1- Excelsior 1 Rick Dekker 
  15.00 ZKV 2 - Excelsior 2 Agnes de Boer 
  16.00 ZKV 1- Excelsior 1 Joeri Kok 
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Op 28 augustus gaat de selectie op trainingsweekend en op donderdag 2 september wordt er bij BEP nog een 

oefenwedstrijd gespeeld. Daarna nog een trainingsweek om op 11 september klaar te zijn voor de start van de 

competitie.  

De selectie staat dit jaar onder leiding van Monne, Dennis en Rick wat betreft trainingen en coachen. Ton zal 

ook dit jaar de krachttraining verzorgen en Wouter is de teambegeleider. De verzorging van de selectie is in 

handen van Lisanne en zij wordt daarbij geholpen door 2 nieuwe mensen, deze worden later voorgesteld. De 

TC heeft alle vertrouwen in onze selectie en de begeleiding en wil iedereen enorm veel succes en plezier 

wensen! 

Senioren 3, 4 en 5 

De training start op donderdag 26 augustus 20.30 uur. De volgende oefenwedstrijden staan gepland: 

ZKV 3- SDO op zaterdag 4 september 12.30 uur 

WWSV – ZKV 5 op zondag 5 september 14.30 uur 

Voor ZKV 4 kijken we nog naar mogelijkheden. 

De trainingen staan onder leiding van verschillende mensen: Bram, Dorien en hopelijk vinden we snel nog meer 

enthousiaste trainers. Dus mocht je iemand weten of ben je zelf de juiste persoon, laat dat dan snel aan Jiri 

weten! 

Ook de senioren van 3, 4 en 5 willen wij heel veel succes en plezier wensen dit seizoen! 

Een mooie voorbereiding met genoeg leuke wedstrijden, dus kom allemaal kijken! Hopelijk tot snel langs de 

lijn! 

Sportieve groet van de TC, 

Margje: Voorzitter en aanspreekpunt selectie 

Dyani: Aanspreekpunt selectie 

Jiri: Aanspreekpunt senioren 3, 4 en 5 

Mike: Aanspreekpunt senioren 3, 4 en 5  

 
 
Opstelling senioren seizoen 2021-2022 
 

 
 
 

Selectie 1 en 2 
   Dames 

  
Heren 

 Roos Benecke 
 

Joost Breetvelt 

Merel Gruijs 
 

Menno Dekker 

Nadine Loukou 
 

Bart van Eekeren 

Dyani Pfalzgraff 
 

Daan Horak 

Thalia Rhijnsburger 
 

Tom Horak 

Jane Schanzleh 
 

Dennis Jager 

Dominique vd Stelt 
 

Hidde Kim 

Tamera vd Stelt 
 

Pjotr Kim 
 Michelle in t Veen 

 
Koen Ruwaard 

Sabine de Vries 
 

Bjarne Zeegers 

   
Sverre Zeegers 
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     Senioren 3 
   Dames 

  
Heren 

 Eden Beugeling 
 

Kevin Jager 

Romy Dasia 
 

Monne Jonker 

Stephanie Elmers 
 

Jesse Kim 

Rianne Stadt 
 

Thijs Saarloos 

Kirsten Torenstra 
 

Rick Wals 
 Maartje ten Wolde 

 
Raymond Walter 

   
Bram vd Water 

Senioren 4 
   Dames 

  
Heren 

 Jenske Eikema 
 

Onno Ferwerda 

Esmee Korver 
 

Wouter Forrer 

Winnie Leek 
 

Jiri Haan 
 Saskia ten Wolde 

 
Liam de Haas 

   
Bas Peeperkorn 

   
Erwin Schaap 

Senioren 5 
   Dames 

  
Heren 

 Anja Berkhof 
 

Steven Blom 

Miranda Grootes 
 

Nigel Hilders 

Gabrielle Kreuger 
 

Mike Kreuger 
Schema dames uit 
A2 Giovanny Raghoenandan 

   
Daniel Schalk 

AR 
    Marjolein de Louw 

 
Sander van Straaten 

Lisanne Stange 
   Jessica Kok 
    

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021/2022 

In het vorige krantje stond een foutief bedrag bij de algemeen reserve. 

Hieronder het aangepaste overzicht. 

 
Huidig Volgend 

 
2020/2021 2021/2022 

boomer 3,00 3,00 

kangoeroe 12,00 12,00 

pupil 30,00 30,50 

aspirant 34,50 35,00 

junior 45,50 46,50 

jonge senior 59,00 60,00 

senior 68,00 69,50 

rustend lid 21,00 21,50 

algemeen reserve 32,50 33,50 
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NIEUWE (ZKV) WERELDBURGERS 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op  6 september. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Noelle Watchman 19 augustus 
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VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR 

 

Weten we het nog? We hebben het seizoen afgelopen jaar afgesloten met een mini competitie 

waarbij we al in de nieuwe teamsamenstelling zijn gestart. Dit was even een flinke opdracht voor ons  

maar klaar is klaar dachten we. Als je dit seizoen niet meer zou willen korfballen dan had je dit voor 1 

mei moeten aangeven. Dit zodat we op tijd weten hoeveel spelers we hebben en samen met de bond 

de teams kunnen opstellen. De bond brengt ook op basis van deze teams kosten bij ons in rekening 

die gedekt moeten worden vanuit de contributie. Dus mocht je het niet naar je zin hebben, ga dan 

het gesprek aan met je trainer. Met nu opzeggen benadeel je medespelers en je moet toch het 

gehele seizoen nog betalen. Dus als er zaken spelen maak ze bespreekbaar. De bond heeft de mini 

competitie nog gebruikt om voor het komende seizoen teams hoger of lager in te delen.  

Rond het veld is er ook veel gebeurd. Zo zijn ze de beschoeiing bij de sloot aan het vernieuwen en er 

zijn veel bomen weggehaald zodat straks het sportpark opnieuw ingericht kan worden. Het duurt nog 

even maar de eerste stappen naar ons nieuwe complex zijn gezet. 

Ondanks de vaccinaties hebben we nog wel een aantal Coronaregels waar we ons aan moeten 

houden al is het einde inzicht. Het publiek en buiten het veld moeten ook alle spelers 1,5 meter 

afstand van elkaar houden. Laten we ons met elkaar nog even aan deze regels houden zo zorgen we 

er ook met elkaar voor dat we deze regels snel achter ons kunnen laten. 

Mogelijke oefenwedstrijden kunnen nog op 4 september worden gespeeld en zullen gemeld worden 

door de trainers.  

De trainingen starten op dinsdag 24 augustus en de competitie start op 11 september. 

Laten we er met elkaar een mooi sportief en gezellig seizoen van maken.  

Bart 

 

 

Trainingstijden (start dinsdag 24 augustus) 

   Dinsdag:  

  18:00 - 19:00 C1 Veld 1 

18:15 - 19:15 E1/E2, D1  Veld 3 

19:00 - 20:00 B1, A1, A2  Veld 1+2 

 
  Donderdag: 

  17:45 - 18:45       Kangoeroes, F1 Kangoeroes (Veld 1A), F1 (Veld 2)  

18:00 - 19:00 C1 Veld 1B 

18:15 - 19:15 E1/E2, D1 Veld 3 

19:00 - 20:00 B1. A1, A2 Veld 1+2 
 

 

Tekening met de veldindeling hangt in de KÏEP. 
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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 
 

Timo Koerse 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 Rachel Appelboom 

Daan Jamin Faaske Stern 
 

Krijn Abbring Tessa Lok-Hin 
 
D1 

    Heren Dames 
   Kian de Haas Babet Schilte 
   Jaro Stam 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 

  
  

 

     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 
 Thenuja Jayawardana Robin de Maaker 

 
James Walter 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

Wat een oen! 

Twee oenen zijn aan het vissen. Vraagt de ene oen: ‘Doe jij altijd hout aan  

je hengel?’ ‘Ja’, antwoordt de andere oen. ‘Dat is de enige manier om een  

zaagvis te vangen.’ 
 

Ontslag 

De docent vraagt aan de schooldirecteur: ‘Waarom wilt u mij ontslaan?  

Ik heb toch niets gedaan!’ Waarop de directeur antwoordt: ‘Daarom juist!’ 

 

Zanderig 

Er lopen twee oenen in de woestijn. Zegt de ene oen tegen de andere:  

'Hier was het vroeger vast heel erg glad.' 'Hoezo?' vraagt de andere oen.  

'Nou ze hebben hier wel heel erg veel gestrooid!'     

https://www.kidsweek.nl/wat-een-oen
https://www.kidsweek.nl/ontslag
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-933
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JOEP’S seizoen opening 
 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen  

wat gelukkig ook inhoudt dat de JOEP weer met  

een heleboel leuke activiteiten voor jullie klaar staat!  

We beginnen met een leuke seizoen opening vol leuke spelletjes. 

Tot dan! 

 

Wanneer? Zaterdag 21 augustus 

Voor wie: Kangoeroes t/m A 
Kosten? Geen 

Waar? De Kiep 

Hoe laat: 10 uur tot 11 uur 

Inschrijven kan via 06-59325726 
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