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VOORWOORD
Zó heerlijk om onze club weer te zien
draaien. Zó gezellig om weer langs de kant
te staan kijken. Zó goed het enthousiasme
van de ZKV-ers mee te maken. MAAR…
Ook nu gaat alles niet vanzelf en wordt het
werk niet door de befaamde kaboutertjes
gedaan, maar komt het allemaal neer op
de vrijwilligers van onze vereniging. En
hoewel we een fiks potentieel aan
vrijwillige werkers hebben, blijken er in de
loop van tijd ook wel eens mensen af te
haken door b.v. leeftijd, verminderde
gezondheid of te veel werkzaamheden. En
dan gaat het knellen. Een voorbeeld? Bijna
al onze scheidsrechters voor de
breedtesport zijn op. We hadden al niet zo
heel veel van die kanjers rondlopen, maar
nu wordt het echt nijpend en dan zie je
dat voorzitter Lex zich naast al zijn duizend
andere –belangrijke!- taken ook nog
genoodzaakt voelt meer wedstrijden te
fluiten dan goed voor hem is.
Ik denk dat alle ZKV-ers en andere mensen
die zich verwant voelen aan ZKV weer
even moeten kijken of er misschien een
mogelijkheid is om een (extra) nieuwe
taak op zich te nemen, dit sportjaar. We
hebben een sterke organisatie, maar die
moeten we natuurlijk wel op peil houden
en daar zijn we allemaal bij nodig.
Willen jullie er eens over nadenken?
Els
Het volgende krantje wordt gemaakt op
27 september.

Contact scheidsrechters breedtesport
Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl
6 september
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KAPERIOLEN
Het voelt nog wat onwennig, maar met het zonnetje op het veld, een leuke wedstrijd en publiek aan
de kant lijken vroeger tijden bij ZKV weer te herleven. Een aantal nieuwe spelregels, ingevoerd bij
aanvang van het vorige seizoen, doet vreemd aan: een bal tegen het onderbeen betekent geen
voetbal (tenzij opzettelijk), een strafworp moet worden genomen door de verkrijger en de
scheidsrechtersbal behoort tot het verleden.
Als het goed is, hebben onze teams zich inmiddels op de competitie voorbereid die aanstaand
weekend van start gaat. Het eerste trapt zaterdag om 15:30 uur af thuis tegen Apollo uit
Heerhugowaard; alhoewel langs de kant de 1.5m regel nog steeds van kracht is, hoop ik dat het
eerste op uw ondersteuning mag rekenen. Het aantal dagelijkse besmettingen met het corona virus
is nog steeds (te) hoog, maar blijft stabiel. Nu de zomervakantie voorbij is en de scholen zijn
begonnen, is de verwachting dat het aantal besmettingen weer zal toenemen; de vraag is of de
vaccinatiegraad inmiddels hoog genoeg is om een nieuwe lockdown te voorkomen. Ik hoop het van
harte, en met nog enige verstandige voorzichtigheid denk ik dat het mogelijk is om weer van het
korfbal te kunnen genieten.
De ledenvergadering hebben we gepland op maandag 11 oktober aanstaande, aanvang 20 uur. We
zullen de komende weken even afwachten of we de ledenvergadering in De Kiep of online zullen
organiseren. Het zou zo maar de laatste ledenvergadering in ons huidige clubgebouw kunnen zijn. De
verschillende commissies is gevraagd om hun jaarverslag aan te leveren. Natuurlijk zullen we
stilstaan bij de vorderingen van onze verhuizing op ons sportpark. Daarnaast zal ook weer een aantal
jubilarissen worden gehuldigd.
Afgelopen week hebben we voor het eerst vergaderd met het nieuwe bouwteam: Ivan Engel, Erwin
Horak, Sander Abbring, Annemiek de Kloe en ondergetekende vormen het ZKV smaldeel van het
bouwteam. Daarnaast zijn de gemeente, de architect en de aannemer vertegenwoordigd in het
bouwteam. De aannemer heeft de eerste calculatie van de bouwkosten uitgevoerd. De uitkomst is
dat ik maandag met architect en aannemer om de tafel ga zitten om te kijken op welke onderdelen
we de bouwkosten kunnen reduceren. Afgelopen zaterdag hebben Ivan, Erwin, Sander, Annemiek en
ik de calculatie in detail doorgenomen, en vragen en kanttekeningen bij de verschillende posten
geplaatst. Met name de posten met betrekking tot de technische installatie komen veel hoger uit dan
begroot; dit heeft te maken met de strenge eisen die aan de duurzaamheid van het gebouw worden
gesteld.
Lex Kaper.

11 Oktober Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
Op maandag 11 oktober houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Er zullen op deze
ledenvergadering een aantal belangrijke punten besproken worden inzake de toekomst van
ZKV. Daarom verzoeken wij jullie deze datum alvast in jullie agenda te noteren.
We hopen dat we deze vergadering gewoon in de Kiep kunnen houden.
In het volgende krantje (27 september) zal de agenda voor deze vergadering gepubliceerd
worden en ook zullen de jaarverslagen van de commissies geplaatst worden.
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Programma 11 september tot en met 3 oktober
dag

wedstrijd

11/12 september

aanvang

SENIOREN
zat
ZKV 1
zat
ZKV 2
zat
ZKV 3
zon
ZKV 4
zon
ZKV 5

-

JUNIOREN
zat
ZKV A1
zat
ZKV A2

- Velocitas A1
- GG/IJskoud de Beste A3

11:00
12:30

ASPIRANTEN
zat
ZKV B1
zat
ZKV C1

- KZ/Thermo4U B3
- Kleine Sluis C1

11:00
12:30

PUPILLEN
zat
Oosterkwartier D1
zat
Roda E4
zat
ZKC '31 F1

ZKV D1
- ZKV E1
- ZKV F1

10:00
10:00
09:00

dag

wedstrijd

Apollo 1
VEO 3
Apollo 2
KZ/Thermo4u 7
Purmer 2

18/19 september

vertrek

15:30
14:00
12:30
13:00
14:30

aanvang

08:45
09:15
08:15

vertrek

SENIOREN
zat
KIOS (N) 1
zon
KIOS (N) 2
zat
KZ/Thermo4U 5
zat
WWSV 1
zon
GG/IJskoud de Beste 7

-

ZKV 1
ZKV 2
ZKV 3
ZKV 4
ZKV 5

15:30
14:00
16:00
14:30
13:00

i.o.
i.o.
i.o.
13:30
12:00

JUNIOREN
zat
TOP/LITTA A3
zat
Blauw-Wit (A) A2

- ZKV A1
- ZKV A2

17:00
15:30

i.o.
14:30

ASPIRANTEN
zat
Roda B1
zat
Furore C2

- ZKV B1
- ZKV C1

10:00
10:45

09:00
09:45
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PUPILLEN
zat
ZKV D1
zat
ZKV E1
zat
ZKV F1
dag

- WWSV D1
- KZ/Thermo4U E4
- GG/IJskoud de Beste F2

wedstrijd

25/26 september

13:00
11:00
10:00

aanvang

SENIOREN
zat
ZKV 1
zat
ZKV 2
zat
ZKV 3
zon
Furore 4
zon
KZ/Thermo4U 9

-

JUNIOREN
zat
ZKV A1
zat
ZKV A2

- Spirit A1
- Swift (A) A2

11:15
12:30

ASPIRANTEN
zat
ZKV B1
zat
ZKV C1

- BEP B2
- HBC C1

10:00
09:30

PUPILLEN
zat
Oosterkwartier E1
zat
ZKV F1

ZKV E1
- DKV (IJ) F1

09:00
10:00

dag

wedstrijd

Roda 1
KVS/Maritiem 4
Roda 2
ZKV 4
ZKV 5

2/3 oktober

15:30
14:00
12:40
14:30
13:00

aanvang

vertrek

13:30
12:00

08:00

vertrek

SENIOREN
zat
ZKV 1
zat
ZKV 2
zat
ZKV 3
zon
KZ/Thermo4U 7
zon
Purmer 2

-

Achilles (Hg) 1
Achilles (Hg) 2
Pernix 4
ZKV 4
ZKV 5

15:30
14:00
12:30
14:30
14:00

13:30
13:00

JUNIOREN
zat
ZKV A1
zat
GG/IJskoud de Beste A3

- Tweemaal Zes A1
- ZKV A2

11:00
14:00

14:30

ASPIRANTEN
zat
KZ/Thermo4U B3
zat
Kleine Sluis C1

- ZKV B1
- ZKV C1

11:30
12:15

10:30
10:45
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PUPILLEN
zat
ZKV E1
zat
ZKV F1

- Furore E1
- ZKC '31 F1

10:30
10:00

KLAVERJASSEN
Het was maart 2020 toen het klaverjassen niet meer door ging bij ZKV, over de reden hoef ik verder
niets te vertellen dat is algemeen bekend.
Nu bij ZKV de trainingen en straks ook de competitie weer gaat beginnen willen wij natuurlijk niet
achterblijven en ook het klaverjassen weer gaan opstarten.
Even het geheugen opfrissen, we spelen bij ZKV op vrijdagavond om de 3 weken en het is voor
iedereen toegankelijk die iets met ZKV heeft, dus ouders van jeugdspelers zijn natuurlijk ook van
harte welkom .
Onze groep kan zeker uitbreiding gebruiken zodat we er een gezellige avond van kunnen maken, dus
denk je dat is iets voor mij kom gerust mee doen.
De kosten zijn € 2.50 ,daar krijg je bij binnenkomst een kopje koffie of thee ,en tijdens de drie rondes
die we spelen nog een klein hapje en de rest wat je drinkt is natuurlijk op eigen kosten. En natuurlijk
zijn er ook nog prijzen te verdelen aan het einde van de avond.
Hierbij het overzicht voor het hele seizoen.

24 september
15 oktober
05 november
26 november
17 december kerstklaverjassen
14 januari
04 februari
25 februari
18 maart
08 april paasklaverjassen
29 april
20 mei
10 juni
Het clubgebouw is vanaf 20.00 uur open en we gaan om 20.30 beginnen met de eerste ronde.
Het is natuurlijk niet verplicht om alle avonden aanwezig te zijn dus ook als je denkt ik kan er maar
een aantal kom gerust meedoen.

Groeten Johan Bruins: 0649124684
Marian Matthijssen:

0652004685
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Nieuwe bestelprocedure ZKV-kleding in de webshop!
We hebben in de afgelopen weken veel berichten ontvangen van dat het nog niet voor iedereen duidelijk was
wanneer je de kleding kunt bestellen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en daarom hebben we voor jullie de bestelprocedure makkelijker gemaakt.
Voorheen hadden wij 4 bestelperiodes, dit hebben wij nu veranderd naar 6 bestelmomenten. Dit houdt
simpelweg in dat je jouw kleding kan bestellen wanneer je wilt. Bestel je je kleding nadat het bestelmoment is
geweest, dan zal deze gewoon meekomen met het volgende pakketje.
Dit zijn de zes bestelmomenten die wij hanteren:
1 oktober
1 december
1 februari
1 april
1 juni
Halverwege juli (ivm de start van het nieuwe seizoen)
Altijd op de hoogte zijn van het bestelmoment? Noteer dit dan in je agenda!
Voor de duidelijkheid: bestel je jouw kleding op de dag na bovenste data, dan zal deze bij het volgende
bestelmoment worden meegenomen.
Levertijden
Doordat wij geen voorraad hebben aangeschaft, zijn de levertijden helaas wat langer. Hou er rekening mee dat de
levertijden 6-8 weken zijn vanaf het moment dat wij de bestelling doorvoeren. Bestel je je kleding bijvoorbeeld
op 20 september, dan geldt de levertijd vanaf 1 oktober. Dan duurt het dus vanaf 1 oktober 6 tot 8 weken voordat
het pakketje bij ZKV aankomt.
Wij zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor een voorraad maar kunnen daarin helaas nog niks
beloven. Ook ZKV heeft het zwaar te verduren gehad door covid-19.
Zodra wij de kleding ontvangen, plannen wij z.s.m. een ophaalmoment in. Hou er rekening mee dat dit
waarschijnlijk op een dinsdag of donderdag zal zijn. Wij zullen dit natuurlijk dan met jullie communiceren.
Pasmaten
Doordat we nu geen fysieke winkel meer hebben waar je de clubkleding kunt kopen, snappen wij dat het lastig is
om te bepalen welke maat je hebt. Wij hebben daarom pasmaten voor de wedstrijdshirts aangeschaft. Deze
komen z.s.m. in de kantine te hangen. Wij vertrouwen erop dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat
niemand deze kleding mee naar huis neemt.
Let tijdens het passen even op dat er een dames- en herenshirt hangt. De damesshirts zijn getailleerd en vallen
een maatje kleiner. Dus dames, heb je normaal gesproken een S? Neem dan een maatje M.
Tevens hebben wij niet alle maten besteld, maar een aantal tussenmaten. Is maat L te groot, ga dan voor maat M
en vice versa. Wij adviseren om voor het inschietshirt dezelfde maat aan te houden als het wedstrijdshirt.
Kinderen
Bestel je kleding voor jouw kind? Dit kan gemakkelijk in de clubshop. Je kunt hiervoor gewoon dezelfde maten
aanhouden als voor de “gewone” kleding van jouw kind. Denk je dat jouw kind inmiddels uit de kindermaat is
gegroeid? In de kantine kun je dan de herenmaat S passen. Dit is hetzelfde model als voor kinderen.
We hopen dat het nu voor iedere ZKV-er duidelijk is hoe die onze clubkleding kan bestellen en we streven
ernaar om er straks als club fantastisch uit te zien.
Heb je vragen over de kleding of over de clubshop? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn
op dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond op het veld en anders zijn wij te bereiken via
kleding@zkvzaandam.nl of via Whatsapp (Merel: 06-34923118 en Nadine 06-40138088).
Nadine en Merel
De Kledingcommissie
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Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 27 september. De volgende
jeugdleden zijn voor die datum jarig:
Zoë van Rooijen

19 september

Krijn Abbring

26 september

VAN DE JEUGDCOÖRDINATOR
De zomervakantie is voorbij en alle scholen zijn weer begonnen. Ik hoop dat iedereen heeft kunnen
genieten van de vakanties en weer met veel plezier en enthousiasme de korfbaltrainingen heeft
kunnen oppakken. We hebben zelfs alweer oefenwedstrijden gespeeld. Dit met wisselend succes, al
zijn de oefenwedstrijden er voor om te zien waar er nog aan gewerkt kan worden. Vanaf aanstaande
weekend start de competitie weer. Wij hebben er zin in en hopen dat we ook weer veel enthousiaste
ouders langs de zijlijn mogen verwelkomen. Mocht er iets zijn maak dit dan bespreekbaar met je
trainer. Wij, de trainers coördinatoren, zijn er ook voor jullie. De komende weken zullen in het teken
staan van de rode draad, een leerlijn die we gaan gebruiken om de trainingen nog meer structuur te
geven. Wij wensen jullie heel veel korfbal plezier en tot op de velden.

Groeten, Bart
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Nieuwe bestelprocedure ZKV-kleding in de webshop!
We hebben in de afgelopen weken veel berichten ontvangen van dat het nog niet voor iedereen duidelijk was
wanneer je de kleding kunt bestellen.
Dat is natuurlijk niet de bedoeling, en daarom hebben we voor jullie de bestelprocedure makkelijker gemaakt.
Voorheen hadden wij 4 bestelperiodes, dit hebben wij nu veranderd naar 6 bestelmomenten. Dit houdt
simpelweg in dat je jouw kleding kan bestellen wanneer je wilt. Bestel je je kleding nadat het bestelmoment is
geweest, dan zal deze gewoon meekomen met het volgende pakketje.
Dit zijn de zes bestelmomenten die wij hanteren:
1 oktober
1 december
1 februari
1 april
1 juni
Halverwege juli (ivm de start van het nieuwe seizoen)
Altijd op de hoogte zijn van het bestelmoment? Noteer dit dan in je agenda!
Voor de duidelijkheid: bestel je jouw kleding op de dag na bovenste data, dan zal deze bij het volgende
bestelmoment worden meegenomen.
Levertijden
Doordat wij geen voorraad hebben aangeschaft, zijn de levertijden helaas wat langer. Hou er rekening mee dat de
levertijden 6-8 weken zijn vanaf het moment dat wij de bestelling doorvoeren. Bestel je je kleding bijvoorbeeld
op 20 september, dan geldt de levertijd vanaf 1 oktober. Dan duurt het dus vanaf 1 oktober 6 tot 8 weken voordat
het pakketje bij ZKV aankomt.
Wij zijn aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor een voorraad maar kunnen daarin helaas nog niks
beloven. Ook ZKV heeft het zwaar te verduren gehad door covid-19.
Zodra wij de kleding ontvangen, plannen wij z.s.m. een ophaalmoment in. Hou er rekening mee dat dit
waarschijnlijk op een dinsdag of donderdag zal zijn. Wij zullen dit natuurlijk dan met jullie communiceren.
Pasmaten
Doordat we nu geen fysieke winkel meer hebben waar je de clubkleding kunt kopen, snappen wij dat het lastig is
om te bepalen welke maat je hebt. Wij hebben daarom pasmaten voor de wedstrijdshirts aangeschaft. Deze
komen z.s.m. in de kantine te hangen. Wij vertrouwen erop dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan en dat
niemand deze kleding mee naar huis neemt.
Let tijdens het passen even op dat er een dames- en herenshirt hangt. De damesshirts zijn getailleerd en vallen
een maatje kleiner. Dus dames, heb je normaal gesproken een S? Neem dan een maatje M.
Tevens hebben wij niet alle maten besteld, maar een aantal tussenmaten. Is maat L te groot, ga dan voor maat M
en vice versa. Wij adviseren om voor het inschietshirt dezelfde maat aan te houden als het wedstrijdshirt.
Kinderen
Bestel je kleding voor jouw kind? Dit kan gemakkelijk in de clubshop. Je kunt hiervoor gewoon dezelfde maten
aanhouden als voor de “gewone” kleding van jouw kind. Denk je dat jouw kind inmiddels uit de kindermaat is
gegroeid? In de kantine kun je dan de herenmaat S passen. Dit is hetzelfde model als voor kinderen.
We hopen dat het nu voor iedere ZKV-er duidelijk is hoe die onze clubkleding kan bestellen en we streven
ernaar om er straks als club fantastisch uit te zien.
Heb je vragen over de kleding of over de clubshop? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn
op dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond op het veld en anders zijn wij te bereiken via
kleding@zkvzaandam.nl of via Whatsapp (Merel: 06-34923118 en Nadine 06-40138088).
Nadine en Merel
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De Kledingcommissie

SCHOOLKORFBAL
Eeeeeeeehhh, help me even….Wat moet ik me daar ook alweer bij voorstellen???
Ja, zo voelt het inmiddels wel een beetje, nadat ons toernooi tot twee keer toe niet door kon
gaan. Maar we zijn optimistisch en hoopvol en daarom heeft de schoolkorfbalcommissie
onlangs dapper een datum vastgesteld voor het volgende toernooi.
Van maandag 20 juni tot en met donderdag 23 juni 2022 gaan er weer honderden
basisschool leerlingen meedoen aan ons Grootste Schoolkorfbaltoernooi ter Wereld!
Jullie als ZKV-ers kunnen deze dagen ook alvast in je agenda noteren, want uiteraard is er
dan weer héél veel hulp nodig. Duimen jullie mee ?
De schoolkorfbalcommissie: Leendert Saarloos, Jessica Kok, Mike Kreuger, Lotte Saarloos,
Liam de Haas, Lisanne Stange, Els Bakker

De Krielkiep’s moppentrommel
Apen
Drie apen gaan naar een cafe. De eerste aap komt binnen en doet een flikflak. De
barman vraagt: 'Waar heb je dat geleerd?' De aap zegt: 'In het circus.' Dan komt de
tweede aap binnen en maakt ook een flikflak. De barman vraagt weer: 'Waar heb je dat
geleerd?' De aap zegt: 'In het circus.' Dan komt de laatste aap binnen. Hij maakt een
driedubble salto en een flikflak. De barman vraagt: 'Heb je dat ook in het circus
geleerd?' 'Nee,' zegt de aap, 'ik struikelde over de deurmat.'
Hongersnood
Een heel dikke en een heel dunne man lopen op straat. De dikke man zegt tegen de
dunne: ‘Als ik jou zie, denk ik altijd dat er hongersnood in Nederland heerst.'
‘Nou,’ antwoordt de dunne, ‘als ik jou zie, denk ik dat die hongersnood jouw schuld is!'
Geel
Waarom heeft Jopie de olifant zijn poten geel gemaakt?
Dan valt hij niet op als hij ondersteboven in de vla ligt!
Nog nooit een olifant ondersteboven in de vla zien liggen?
Goeie vermomming, hè!
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