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Colofon Jaargang 89 nr 31 

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 
18 oktober 

VOORWOORD 
Van de week nog heel geïnspireerd: ik zou 

het voorwoordje van het jaar wel gaan 

schrijven! 

Vandaag ziek, dus vergeet het maar. 

Paar trefwoorden nu maar: 

Bestuur. Ik vind het uitgesproken goed 

hoe het bestuur bezig is met het behoud, 

het levend houden van de club. Erg veel 

op hun bordje zeg. 

Clubgebouw. In het grootste geheim zijn 

Anke en ik al aan het overleggen over het 

nieuwe jeugdhoekje in de nieuwe kantine.  

Vierde. Hoor net dat het vierde kampioen 

is geworden. Hoera. Als je kindje 

meespeelt is dat natuurlijk heel mooi. 

Helaas was ik er dit keer niet bij maar 

evengoed: Goedzooo! 

Clubmensen. In de stukken en tijdens de 

vergadering werden even alle mensen 

opgenoemd die werken voor ZKV. 

Vrijwillig. Onbetaald. Joeghei, wat een 

enorme groep is dat toch. Wees maar blij 

met jezelf en elkaar. 

Krantje. De risograaf is weer gerepareerd 

en dus komt er nu gewoon op tijd een 

krantje uit. Ook hier hebben we gelukkig 

altijd mensen die kunnen invallen bij 

ziekte. 

Herfst. Best nog aardig weertje 

momenteel. Geniet er nog even van op 

ons mooie groene veld, want als deze helft 

van de competitie er op zit wordt 

datzelfde mooie groene veldje 

weggehaald. We rekenen er op dat in het 

voorjaar een nieuw prachtig veld klaarligt 

een stukje verderop. 

Volgende krantje maken we op 8 

november. Els 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 
De eerste veldhelft zit er alweer bijna op; het eerste leed een krappe nederlaag tegen één van de 

concurrenten voor het kampioenschap, Die Haghe. Eerder werd van Achilles thuis verloren en uit 

tegen Maassluis gewonnen. ZKV staat nu op een derde plaats, met Achilles twee wedstrijdpunten 

achter Die Haghe. Het krachtenverschil is niet groot, maar zaterdag zal thuis tegen HKV/Ons 

Eibernest moeten worden gewonnen om zicht te blijven houden op de titel. Het tweede staat één punt 

achter op koploper Die Haghe 2 en het derde staat samen op kop met KZ/Thermo4u 5.. 

Ondertussen mogen we de eerste twee herfstkampioenen feliciteren: het vierde en de C1. Van harte 

gefeliciteerd met het kampioenschap! 

De ledenvergadering afgelopen maandag is goed bezocht; een veertigtal leden was aanwezig. Onder 

hen de jubilarissen Marion Sipma (50 jaar lid) en Jan Doeves, Roel Duursma en Marian Stange (60 

jaar lid). De corona crisis heeft afgelopen jaar een grote rol gespeeld, zeker wat betreft het korfbal en 

de ledenwerving; gelukkig is de financiële impact gering. Ook dit seizoen is het weer gelukt om de 

meeste commissies te bemensen; we zijn hier en daar nog wel op zoek naar versterking, vooral waar 

het de organisatie van activiteiten naast het korfbal betreft. Het bestuur is van plan om later dit seizoen 

een medewerkersavond te organiseren. 

Na de pauze stonden de ontwikkelingen rond onze verhuizing op het sportpark en de mogelijke 

samenwerking met ZKC op de agenda. Deze maand wordt het technisch programma van eisen voor de 

verplaatsing van onze velden afgerond en aanbesteed. Voor het einde van dit jaar zullen onze huidige 

velden worden verwijderd; een deel van de ondergrond wordt hergebruikt. Als alles volgens schema 

verloopt, zullen de nieuwe velden in april 2022 worden opgeleverd. De eerste calculatie van de 

bouwkosten voor ons nieuwe clubgebouw valt een stuk hoger uit dan het beschikbare budget. Met 

input van ons bouwteam proberen we de kosten te reduceren, bijvoorbeeld door de hoogte van het 

gebouw te verlagen, het aantal schuifpuien te verminderen, de muren en vloeren kritisch te 

beschouwen en met name de technische installatie tot het noodzakelijke te beperken. Ondertussen 

proberen we de gemeente te overtuigen om het budget te verhogen. We gaan er van uit dat we er deze 

maand in zullen slagen om budget en kosten met elkaar in overeenstemming te brengen, maar dat zal 

nog wel de nodige inspanningen aan beide kanten vergen. 

Zoals ik u al eerder had bericht, heeft buurvereniging ZKC ons benaderd of wij voelen voor een 

mogelijke samenwerking. De vergadering ziet de kansen die een samenwerking of fusie met ZKC 

biedt; ook zijn er uitdagingen wat betreft de culturele verschillen tussen beide verenigingen. De 

ledenvergadering geeft het bestuur de opdracht om de mogelijke samenwerking met ZKC verder te 

onderzoeken. In maart 2022 zal een buitengewone ledenvergadering worden uitgeschreven. 

 

Kortom, veel werk aan de winkel. 

 

Lex Kaper. 
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Programma 23 tot en met 30 oktober 

         

         

dag 
 

wedstrijd 
 

23-okt 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
ZKV 1 - HKV/Ons Eibernest 1 

 
15:30 

 
   

zat 
 

ZKV 2 - HKV/Ons Eibernest 2 

 
14:00 

 
  

zat 
 

ZKV 3 - KVA 3 

 
12:30 

 
  

  
 

      

 
  

  

         JUNIOREN 
      zat 

 
ZKV A1 - KIOS (N) A1 

 
11:00 

  

         PUPILLEN 
      zat 

 
Aurora E3 - ZKV (Za) E1 

 
10:30 

 
  

         

       

dag 
 

wedstrijd 
 

30-okt 
 

aanvang 
 

vertrek 

         SENIOREN 
      zat 

 
Apollo 1 - ZKV 1 

 
16:30 

 
i.o. 

zon 
 

VEO 3 - ZKV 2 

 
12:30 

 
i.o. 

zat 
 

Apollo 2 - ZKV 3 

 
15:00 

 
i.o. 

         JUNIOREN 
      zat 

 
Velocitas A1 - ZKV A1 

 
10:30 

 
i.o. 

         ASPIRANTEN 
      zat 

 
BEP B2 - ZKV (Za) B1 

 
10:30 

 
09:30 

         PUPILLEN 
      zat 

 
ZKV (Za) D1 - SDO D1 

 
10:00 

 
  

zat 
 

DKV (IJ) F1 - ZKV F1 

 
10:00 

 
08:45 
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UITSLAGEN   
      
      
   Week 40   Week 41 

     
   ZKV 1 - Achilles 1 13 - 18 Maassluis 1 - ZKV 1 15 - 18 

ZKV 2 - Achilles 2 15 - 15 Maassluis 2  - ZKV 2 11- 23 

ZKV 3 - Pernix 4 21 - 12 Rohda 3 - ZKV 3 11 - 13 

KZ / Thermo4u 7 - ZKV 4  12 - 8 ZKV 4 - WWSV 1 17 - 12 

ZKV A1 - Tweemaal Zes 16 - 15 ZKV 5 - Groen Geel 7 6 - 16 

Groen Geel A3 - ZKV A2 11 - 11 Purmer 2 - ZKV 5 16 - 9 

KZ / Thermo4u B3 - ZKV B1 16 - 10 Groen Geel A2 - ZKV A1 14 - 12 

Kleine Sluis C1 - ZKV C1 4 - 3 ZKV B1 - Roda B1 5 - 8 

ZKV E1 - Furore E1 7 - 2 ZKV C1 - Furore C2 4 - 1 

ZKV F1 - ZKC E1 4 - 7 OKV D2 - ZKV D1 8 - 10 

      Groen Geel F2  - ZKV F1 4 - 5 

   
   Week 39   
      
   Die Haghe - ZKV 1 17-15 
   Die Haghe 2 - ZKV 2 22 - 13 
   Groen Geel 4 - ZKV 3 10 - 11 
   ZKV 4 - Furore 4 16 - 12 
   ZKV 5 - Groen Geel 7 8 - 17 
   Victum A1 - ZKV A1 19 - 7 
   Swift A2 - ZKV A2 8 - 8 
   HBC C1 - ZKV C1 4 - 4 
   Rapid D1 - ZKV D1 2 - 7 
   ZKV E1 - KZ E5 4 - 4 
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Standen 

KNKV 1e klasse D (veld) 

1 Die Haghe 1 6 5 0 1 10 112 82 30 
 

2 Achilles 1 5 4 0 1 8 87 74 13 
 

3 
 
ZKV 1 
 

6 4 0 2 8 106 83 23 
 

4 HKV/Ons Eibernest 1 6 3 0 3 6 97 90 7 
 

4 Maassluis 1 6 3 0 3 6 99 97 2 
 

6 KIOS 1 6 2 0 4 4 79 96 -17 
 

6 Apollo 1 6 2 0 4 4 83 111 -28 
 

8 Roda 1 5 0 0 5 0 57 87 -30 
 

 
KNKV Reserve 1e klasse G (veld) 

1 Die Haghe 2 6 5 0 1 10 132 80 52 
 

2 ZKV 2 6 4 1 1 9 123 81 42 
 

2 Achilles 2 6 4 1 1 9 111 86 25 
 

4 KVS | Maritiem 4 6 4 0 2 8 117 92 25 
 

5 Maassluis 2 6 3 0 3 6 87 96 -9 
 

6 HKV/Ons Eibernest 2 6 2 0 4 4 89 107 -18 
 

7 VEO 3 6 1 0 5 2 81 133 -52 
 

8 KIOS 2 6 0 0 6 0 75 140 -65 
 

KNKV Reserve 2e klasse H (veld) 

1 KZ | Thermo4U 5 6 5 0 1 10 117 84 33 
 

1 ZKV 3 6 5 0 1 10 88 71 17 
 

3 KVA 3 6 4 0 2 8 91 80 11 
 

4 Roda 2 5 3 1 1 7 64 59 5 
 

5 Pernix 4 6 2 1 3 5 86 97 -11 
 

6 Groen Geel 4 5 2 0 3 4 60 52 -8 
 

7 Rohda 3 6 1 0 5 2 64 91 -27 
 

8 Apollo 2 6 0 0 6 0 52 88 -36 
 

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 015 (najaar) 

1 ZKV 4 6 4 1 1 9 71 59 12 
 

2 KZ | Thermo4U 7 6 2 2 2 6 49 46 3 
 

2 Furore 4 6 3 0 3 6 63 70 -7 
 

4 WWSV 1 6 1 1 4 3 43 51 -8 
 

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 016 (najaar) 

1 Purmer 2 6 5 1 0 11 74 45 29 
 

2 Groen Geel 7 6 4 1 1 9 61 42 19 
 

3 KZ | Thermo4U 9 6 2 0 4 4 55 64 -9 
 

4 ZKV 5 6 0 0 6 0 48 87 -39 
 

 

           
A-junioren 1e klasse D (veld) 

1 Velocitas A1 6 6 0 0 12 116 63 53 
 

2 Spirit A1 6 5 0 1 10 129 65 64 
 

3 TOP | LITTA A3 7 4 0 3 8 81 92 -11 
 

4 KIOS A1 6 3 0 3 6 82 74 8 
 

4 Groen Geel A2 6 3 0 3 6 81 101 -20 
 

6 Victum A1 7 2 1 4 5 77 80 -3 
 

7 ZKV A1 6 1 0 5 2 58 102 -44 
 

8 Tweemaal Zes A1 6 0 1 5 1 63 110 -47 
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Breedtekorfbal Junioren poule 046 (najaar) 

1 Swift A2 4 3 1 0 7 47 34 13 
 

2 Groen Geel A3 5 2 1 2 5 65 50 15 
 

3 ZKV A2 4 0 2 2 2 34 45 -11 
 

4 Blauw-Wit A2 1 0 0 1 0 5 22 -17 
 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 051 (najaar) 

1 KZ | Thermo4U B3 6 5 0 1 10 80 50 30 
 

2 Roda B1 6 4 1 1 9 54 37 17 
 

3 BEP B2 5 1 1 3 3 42 67 -25 
 

4 ZKV B1 5 0 0 5 0 37 59 -22 
 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 061 (najaar) 

1 ZKV C1 6 3 2 1 8 27 17 10 
 

2 Kleine Sluis C1 5 2 1 2 5 20 17 3 
 

3 HBC C1 6 2 1 3 5 26 33 -7 
 

4 Furore C2 5 1 2 2 4 15 21 -6 
 

 
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 10 (najaar) 

1 ZKV D1 4 4 0 0 8 43 21 22 
 

2 SDO D1 3 3 0 0 6 31 15 16 
 

3 WWSV D1 5 3 0 2 6 39 44 -5 
 

4 OKV D2 3 1 0 2 2 32 27 5 
 

5 Oosterkwartier D1 5 1 0 4 2 34 54 -20 
 

6 Rapid D1 4 0 0 4 0 11 29 -18 
 

E-pupillen poule 094 (najaar) 

1 ZKV E1 5 4 1 0 9 30 11 19 
 

2 KZ | Thermo4U E4 6 4 1 1 9 18 9 9 
 

3 KZ | Thermo4U E5 5 2 2 1 6 24 11 13 
 

4 Furore E1 5 2 1 2 5 17 14 3 
 

5 Oosterkwartier E1 5 2 0 3 4 14 22 -8 
 

6 Aurora E3 5 1 1 3 3 10 14 -4 
 

7 Roda E4 5 0 0 5 0 0 32 -32 
 

F-pupillen poule 040 (najaar) 

1 ZKC '31 F1 6 6 0 0 12 60 30 30 
 

2 DKV F1 5 3 0 2 6 36 31 5 
 

3 ZKV F1 5 1 0 4 2 19 29 -10 
 

4 Groen Geel  F2 6 1 0 5 2 28 53 -25 
 

 

ZIEKENBOEG 

 

Ons derde zorgt met verve voor een opleving in het begrip Ziekenboeg. Zij melden dit keer 

maar liefst drie slachtoffers: 

Raymond heeft tijdens het trainen vorige week zijn enkel verdraaid. De enkel werd 

dubbeldik. Helaas betekent dat een poosje verplicht rust voor Ray. 

Maartje verdraaide haar knie, tijdens de wedstrijd tegen Rohda en dat kan ook wel weer 

eens een lang traject worden… 
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En tijdens de wedstrijd tegen Groen Geel liep Eden een zweepslag op. Kan ook verrekte 

lastig en pijnlijk zijn. 

Alle drie sterkte en beterschap gewenst! 

 

De redactie weet zeker dat er binnen ZKV wel meer geblesseerden zijn te betreuren. En dat 

betreuren doen we dan ook graag in het krantje. Vriendelijk verzoek aan iedereen: meld het 

even als er iemand door ziekte of zeerte is uitgeschakeld. Mail naar 

clubblad@zkvzaandam.nl of geef het door aan Els.  

 

KLAVERJASSEN 

Het was weer zo ver klaverjassen bij zkv altijd gezellig,  maar dat weet je alleen als je er bent 

geweest.   

Waarom begin ik met deze kop , omdat ons groepje versterking nodig heeft en ik ook weet dat er bij 

ZKV mensen zijn die kunnen klaverjassen dus kom ons versterken zodat we niet hoeven te stoppen 

met klaverjassen.  

We hadden vanavond 3 tafels en dat is echt te weinig om het voor ZKV aantrekkelijk te houden om 

het te organiseren.  

Maar nu weer positief, het was een gezellige avond met een lekker hapje en drankje en een hoog 

Pfann gehalte, de gebroeders Martin en Wijbrand waren vanavond hofleverancier in het halen van 

prijzen ze werden 1e en laatste.  

Nummer 2e en 3e waren Johan Bruins en Jim Kitzen.  

Het klaverjassen van 26 november is een week eerder op 19 november dus zet dit in je agenda.  

 

De uitslag :    1e     Martin Pfann           5156 Punten  

                        2e     Johan Bruins          5000 punten  

                       3e      Jim Kitzen               4997 punten  

 

De poedelprijs ging naar Wijbrand Pfann  3972 Punten.  

 

De volgende avond is op vrijdag 5 november,  clubgebouw is vanaf 19.45 open en we beginnen om 

20.15. 

 

Groeten Marian en Johan  

 

mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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GEBOORTEKAARTJE NINTHE BRAND 
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Verslag ALV 11 oktober 2021 

1) Opening 

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom op deze belangrijke vergadering. Een 

speciaal welkom voor de ereleden Roel Duursma, Piet Duursma, Frieda Duursma, Marian Stange, 

Johan Bruins en Lex Kaper, de leden van verdienste Marco de Vries, Ivan Engel, Els Bakker, Leendert 

Saarloos, Jan Doeves, Frank Gouweleeuw, Erwin Horak, Annemiek de Kloe en Nel Duursma en de 

leden die de Lex Kaper Award hebben ontvangen, Anke Cluwen, Carla Forrer, Maarten Forrer, Saskia 

van de Gulik en Ruud Berkhof.  

Vorig jaar zaten we voor het eerst in de geschiedenis van ZKV in een ZOOM meeting, dit jaar 

gelukkig weer in De Kiep en volgend jaar naar verwachting op onze nieuwe locatie (verwachte 

opleverdatum 1 september 2022). Gelukkig mag er weer gekorfbald worden. De selectie doet het 

goed; bij de senioren vijf teams, bij de jeugd relatief weinig teams, mede doordat we al twee jaar 

geen schoolkorfbal toernooi hebben kunnen houden. Alleen bij de A-jeugd zien we 2 teams, bij de 

overige categorieën zien we op elk niveau maar één team.  

Lex Kaper geeft aan dat de sponsorcommissie het afgelopen seizoen zeer actief is geweest en noemt 

daarbij het Rabobank vereniging ondersteuning programma dat verder opgepakt is en de introductie 

van de ZKV kledinglijn via Korfbaltotaal. 

Corona heeft natuurlijk veel effect gehad op het competitiegebeuren en alle activiteiten binnen ZKV. 

Corona heeft echter niet geleid tot nadelige financiële gevolgen voor ZKV. 

Lex Kaper geeft aan dat er twee belangrijke zaken op de agenda staan voor vanavond en dat zijn de 

verplaatsing van de accommodatie op het Hoornseveld en de samenwerking met ZKC. 

Tot slot memoreert Lex nog het overlijden van Nel van de Water-Scheerman die sinds 1937 lid was 

van ZKV.  

 

2) Mededelingen en ingekomen stukken  

Afbericht voor de vergadering is ontvangen van Dennis Jager, Sanne Mensink, Rick Wals, Marian 

Matthijssen en Lotte Saarloos. 

Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken 

 

3) Vaststelling definitieve agenda  

Er zijn geen aanvullingen op de voorlopige agenda, zodat deze als definitieve agenda wordt 

vastgesteld.  

 

4) Vaststelling notulen ledenvergadering 19 oktober 2020 

Vanuit de vergadering komen er geen opmerkingen of vragen n.a.v. de notulen, dus deze worden 

goedgekeurd. 

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van de notulen. 
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5) Jaarverslagen 

Na allereerst het jaarverslag van het bestuur besproken te hebben gaf Lex, bij de behandeling van 

de andere jaarverslagen, het woord aan het bestuurslid dat deze commissie(s) in zijn/haar 

portefeuille heeft.  

Zo gaf Marco de Vries een toelichting op de zaken die het afgelopen seizoen gespeeld hebben bij de 

Technische Commissie, de Jeugd Technische Commissie en de commissie Ledenwerving en 

ledenbehoud, Marije Kamphuis bij de Beheercommissie, de commissie Financiën en de 

Sponsorcommissie, Mariska Speekhoudt bij de Activiteitencommissie, de Communicatiecommissie, 

de Vrijwilligerscommissie en de JOEP, en Ruud Berkhof bij de Scheidsrechterscommissie. 

Bij het verslag van de beheercommissie vroeg Lex nog even aandacht voor het feit dat Roel Duursma 

al zo’n 37 jaar verantwoordelijk is voor het beheer van het materiaal en dat Roel graag een opvolger 

daarvoor zou zien. 

Lex vraagt aan de toehoorders of er nog vragen zijn naar aanleiding van de gegeven toelichtingen of 

de gemaakte jaarverslagen. Er zijn verder geen opmerkingen of vragen. 

Lex bedankt Marco, Marije, Mariska en Ruud voor zijn/haar uitgebreide toelichting en de makers 

van de jaarverslagen voor het maken van hun verslag. 

 

6) Financiën 

Lex geeft het woord aan Marije Kamphuis die vanuit haar verantwoordelijkheid voor Financiën 

binnen het bestuur een nadere toelichting geeft. 

a) Financieel resultaat seizoen 2020/2021 

Marije geeft aan dat het resultaat van dit seizoen heel positief uitgevallen is.   

De sponsorcommissie is er ondanks Corona in geslaagd een aantal nieuwe sponsoren vast te leggen, 

daarnaast is de verhuur van ons veld aan het Zuiderzee College een stuk hoger uitgevallen. Zij 

mochten niet binnen gymmen en met name Margje Kamphuis heeft ervoor gezorgd dat de 

leerlingen veel op ons veld gesport hebben. 

Aan de uitgaven kant hebben we geen geld hoeven te betalen voor de huur van ons veld, dit is door 

de StOSH (Stichting Onderhoud Sportpark Hoornsveld) betaald. Verder hebben we de helft van de 

zaalhuur aan de Struyck betaald en heeft de bond 25% korting gegeven op de bondsbijdrage. 

Al met al leverde dit een fraai positief resultaat op. 

Naar aanleiding van deze uitleg kwamen er vanuit de vergadering verder geen vragen. 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Marcel Cluwen en Leendert J. Saarloos hebben de boeken 

gecontroleerd. Lex Kaper leest het uitgebreide verslag voor en vraagt de vergadering om de 

penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat 

daarmee akkoord. 
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c. Verkiezing kascommissie 

 

Marcel Cluwen gaat nog een jaar door als lid van de kascontrole commissie. Daarnaast zal Bram 

Borgers zitting nemen in de kascommissie. Beiden worden gekozen als lid van de kascommissie. Ed 

Staats, die niet deelneemt aan de vergadering, wordt gekozen als reserve.   

d. Vaststelling begroting 2020/2021 

 

Marije geeft aan dat de begroting gebaseerd is op het laatste jaar voor de Coronacrisis. De begroting 

wordt goedgekeurd.  

Contributievoorstel  

Vorig jaar was al aangegeven dat de contributie voor dit jaar met 1,5 % verhoogd zou worden. Dit is 

ook zo doorgevoerd in de administratie. 

 

7) Huldiging jubilarissen 

 

Dit jaar gelukkig weer de mogelijkheid om de jubilarissen ter plekke tijdens de vergadering te 

huldigen.  

De volgende personen zijn helaas niet aanwezig tijdens de vergadering. Dat zijn Lex Duursma, Paul 

Duursma (beiden 40 jaar lid) en Fred Kerkvliet (50 jaar lid). 

De volgende jubilarissen zijn wel aanwezig: 

 50 jaar: Marion Sipma 

Marion wordt toegesproken door Lex Kaper en die bedankt Marion voor haar inzet in diverse 

commissies en haar trouwe supporterschap van ZKV. Zij ontvangt van het KNKV een gouden 

speldje en een oorkonde en namens ZKV een mooie bos bloemen. 

60 jaar: Roel Duursma, Marian Stange-Huitema en Jan Doeves 

Roel, Marian en Jan worden alle drie apart door Lex Kaper toegesproken. Alle drie zijn ze al vele 

jaren actief bij ZKV betrokken in diverse functies. Voor die activiteiten zijn ze alle drie ook 

uitgebreid in het zonnetje gezet tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van ZKV. Lex 

benoemt nog een aantal van die vele werkzaamheden en bedankt Roel, Marian en Jan voor de 

vele jaren betrokkenheid en inzet. Helaas voor hen geen speldje (wordt alleen verstrekt bij 

leden die 25, 50 of 75 jaar lid zijn), maar wel een mooie bos bloemen. 

Alle vier de jubilarissen namen zelf nog even het woord en gaven, ieder op hun eigen manier, 

aan dat ze zich altijd heel erg welkom en op hun plaats gevoeld hebben bij ZKV en bedanken 

ZKV daarvoor.  

Roel verraste bestuurslid sport, Marco de Vries, met twee Mikasa ballen voor de jeugd, wat 

zeer op prijs werd gesteld. 
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De jubilarissen  

 

8) Verkiezing bestuur en commissies 

 

 Bestuur 

Aftredend en herkiesbaar: Lex Kaper (voorzitter), Ruud Berkhof (secretaris), Marco de Vries 

(Sport), Marije Kamphuis (Financiën & Facilitair), Mariska Speekhoudt 

(Communicatie/Activiteiten)  

 

Jenske Eikema, die Mariska verving tijdens haar zwangerschapsverlof loopt mee met het 

bestuur.  Alle herkiesbare leden worden herkozen in het bestuur. 

 

 JTC 

Aftredend en herkiesbaar: Bart Nieuwenhuizen (coördinator), Sander Abbring 

(trainingscoördinator) en Sabine de Vries (trainingscoördinator)  

Aftredend en niet herkiesbaar: Rick Wals (trainingscoördinator) 

Tussentijds toegetreden: Annemieke Gruijs (wedstrijdsecretaris en Sportlink) 

De herkiesbare en tussentijds toegetreden leden worden benoemd als lid van de JTC. 
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 TC 

Aftredend en herkiesbaar: Margje Kamphuis (voorzitter) en Jiri Haan  

Aftredend en niet herkiesbaar Sanne Mensink (Lid), Karin Engel (Lid) 

Tussentijds toegetreden: Annemieke Gruijs (wedstrijdsecretaris en Sportlink) 

Voorgesteld: Dyani Pfaltzgraff (Lid) en Mike Kreuger (Lid) 

De herkiesbare, tussentijds toegetreden en voorgestelde leden worden benoemd als lid van 

de TC. 

 Beheercommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Wouter Forrer (voorzitter), Carla Forrer (Inkoop), Roel Duursma 

(materiaal beheer) 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de beheercommissie  

 Financiële Commissie 

 

Aftredend en herkiesbaar Saskia van der Gulik (penningmeester), Frank Gouweleeuw 

(adviseur) en Kees Buis (registratie reiskosten). 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Financiële Commissie. 

 Sponsorcommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Daan Horak (voorzitter), Raymond Walter (lid), Marian Stange 

(lid), Nadine Loukou (lid) en Merel Gruijs (lid) 

Voorgesteld Menno Dekker (lid) 

De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de Sponsorcommissie  

 

 Activiteitencommissie 

Afgelopen seizoen hadden we geen Activiteitencommissie 

Voorgesteld: ? 

Naar nieuwe leden voor de Activiteitencommissie wordt nog gezocht 

 JOEP 

Aftredend en herkiesbaar: Jenske Eikema, Stephanie Elmers, Jesse Kim, Reza Rusnadi, Ieke 

Eikema en Eelke Eikema 

Voorgesteld: Gabrielle Kreuger, Duke Duursma  

Aftredend en niet herkiesbaar: Roy de Roeck en Mike Kreuger,  

 De herkiesbare en voorgestelde leden worden benoemd als lid van de JOEP. 
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 Vrijwilligerscommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Sabina Kreuger en Anne-Mirl Biesot 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Vrijwilligerscommissie. 

 

 Ledenwerving en Behoud 

Aftredend en herkiesbaar:  Bjarne Zeegers, Tamera van der Stelt en Menno Dekker 

Tussentijds toegetreden: Merel Gruijs, Bram van de Water, Roos Beneke en Lisanne Stange 

De herkiesbare en tussentijds toegetreden leden worden benoemd als lid van de commissie 

Ledenwerving en Behoud 

 

 Scheidsrechters Commissie 

Aftredend en herkiesbaar: Irshad Suliman (voorzitter), Saskia van der Gulik (begeleiding 

nieuwe scheidsrechters intern); Ruud Berkhof (Scheidsrechter aanwijzer breedtesport en 

begeleider nieuwe scheidsrechters extern) en Roy de Roeck (Scheidsrechteraanwijzer jeugd) 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Scheidsrechterscommissie 

 

 Redactie Commissie 

 Aftredend en herkiesbaar: Els Bakker (algehele regie) en Ruud Berkhof (samensteller              

krantje) 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Redactie commissie 

 

Lex Kaper bedankt alle commissieleden voor hun inzet het afgelopen seizoen en wenst iedereen 

weer veel succes en plezier in het nieuwe seizoen.  

 

9)  Bestuursbeleid 

 

Lex Kaper geeft aan dat er in de agenda twee belangrijke agendapunten staan bij het punt 

bestuursbeleid, herinrichting sportpark Hoornseveld en samenwerking met ZKC. 

 

Sportpark Hoornseveld 

 

Allereerst geeft Lex Kaper een uitgebreid verslag van waar we momenteel staan bij de 

herinrichting van het sportpark Hoornseveld. 

 

Lex is vanuit het bestuur de persoon die zich volledig op het traject van de herinrichting van 

het Sportpark Hoornseveld richt. Daarbij wordt hij vanaf het begin terzijde gestaan door 

Annemiek de Kloe. In juli 2021 is de definitieve overeenkomst met de gemeente getekend. 

Bij de totstandkoming van deze overeenkomst hebben zowel Frank Gouweleeuw als 
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Leendert Saarloos een belangrijke rol gespeeld qua regie op de tekst van de overeenkomst. 

Na de ondertekening moest er een keuze gemaakt met welke architect we in zee gingen en 

dat werd Nunc architecten. Daarna werd ook de keuze voor de bouwondernemer gemaakt 

en dat werd aannemersbedrijf Jan Vet. Inmiddels is het “bouwteam” uitgebreid met Ivan 

Engel, Erwin Horak en Sander Abbring, die allen hun deskundigheid inbrengen tijdens de fase 

van het voorlopig en het definitieve ontwerp van het nieuwe clubgebouw, en bij de aanleg 

van de nieuwe velden.  

 

Lex Kaper schetst dat inmiddels duidelijk is dat de oorspronkelijke aanneemsom die in de 

overeenkomst met de gemeente vermeld stond, ruim zal worden overschreden. Op dit 

moment zijn de onderhandelingen nog gaande om de bouwsom nog wat naar beneden 

bijgesteld te krijgen, en heeft de gemeente aangegeven dat het beschikbare budget 

verhoogd zal worden. Een proces dat veel voeten in de aarde heeft.  

 

Naast overleg over het clubhuis zelf, zijn er ook nog gesprekken gaande met bureau Riet, wat 

verantwoordelijk is voor de aanleg van de velden, de hekken er omheen, de verlichting, het 

scorebord etc. Ook daar gaat de nodige tijd inzitten. 

Uiteindelijk is de planning nog steeds dat de velden begin april 2022 aangelegd zijn en het 

clubhuis wordt dan begin september 2022 opgeleverd. 

 

 

Samenwerking met ZKC 

 

Lex Kaper geeft eerst nog even weer wat in een eerder bericht al aan de leden van ZKV 

gemeld is. Het bestuur van ZKV heeft afgelopen maand een verkennend gesprek gevoerd met 

het bestuur van ZKC over een mogelijke toekomstige samenwerking. ZKC is op de hoogte van 

onze plannen voor een nieuw clubgebouw en veldaccommodatie. ZKC realiseert zich dat het 

voor hen, zonder substantiële steun van de gemeente, niet mogelijk is om in de nabije 

toekomst het eigen oude clubgebouw te renoveren. Daarnaast is de toekomst van sporthal 

De Tref, waar ZKC tijdens de zaalcompetitie traint en speelt, erg onzeker. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat De Tref na 2023 niet beschikbaar is en dat ZKC haar zaalwedstrijden 

elders zal moeten onder brengen. 

 

 

Er zijn verschillende rationele argumenten aan te voeren die in het voordeel pleiten van een 

mogelijke samenwerking of fusie. Voor beide verenigingen geldt dat het huidige kleine aantal 

(jeugd)teams en het beperkte kader zorgen baart en een samenwerking zou tot een gezonde 

omvang van de vereniging kunnen leiden. 

Parallel hieraan speelt de discussie over de toekomst van De Struijck: Gerard Klitsie en 
Monique de Vries werken namens Omnivereniging Theresia twee scenario’s uit: renovatie op 
de huidige locatie of nieuwbouw elders. Gerard Klitsie heeft hierover eind oktober een 
gesprek met de beheerstichting van De Struijck. Een mogelijke optie is om een nieuwe 
sporthal te bouwen op het huidige veld van ZKC. 

Voor ZKV is er geen directe noodzaak om een samenwerking met ZKC aan te gaan. Echter, als 
dit ook voor ZKV een interessante optie is, dan is nu het moment om hier serieus over na te 
denken, zeker gezien het betrekken van een nieuwe veldaccommodatie in 2022 en de 
mogelijke nieuwbouw van De Struijck. 
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Tijdens de bijeenkomst begin september hebben beide besturen afgesproken de 
verschillende mogelijkheden goed te onderzoeken, waarbij ZKV heeft aangegeven zorgvuldig 
en niet overhaast te werk te willen gaan en de voor- en nadelen van een mogelijke 
samenwerking met ZKC met de leden bespreken tijdens de ledenvergadering van maandag 
11 oktober aanstaande. 

Tot zover de inleiding tot een vrij actieve discussie. Zowel argumenten voor als tegen 
passeren de revue. Eén ding staat voor de vergadering al snel vast: de nieuwe vereniging zal 
geen christelijke vereniging worden. Prima om in de nieuwe statuten op te nemen dat 
iedereen, van welke afkomst dan ook, welkom is bij ZKV, en dat de nieuwe vereniging 
voortkomt uit ZKC en ZKV. Samengaan betekent dat we een stuk zullen groeien en dat dit 
voor de toekomst een positieve boost kan geven. Als nadeel wordt ervaren dat we dan ons 
“eigen” ZKV-gevoel kwijt zullen raken. Hoe voeg je de teams samen, is er wel een klik? 
Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Sander Abbring geeft aan dat er 
op de KNKV website veel info staat over fusies.  

De vergadering geeft het bestuur toestemming om een en ander nader uit te werken. Daan 
Horak stelt voor om de leden bij dit proces te betrekken. Tot slot wordt overeengekomen dat 
in maart een buitengewone ledenvergadering gehouden zal worden om dit onderwerp 
nogmaals te bespreken.  

 

10) Wat verder ter tafel komt 

 Er zijn geen andere punten ingebracht. 

 

11) Rondvraag 

Els Bakker geeft aan dat er in de kast in de bestuurskamer nog veel niet meer gebruikte shirts 

liggen. Afgelopen seizoen is er een kledingactie geweest voor kinderen in Kameroen. Voor 

een volgende actie misschien? 

 

Frieda Duursma geeft aan dat ze blij is dat er vanachter de bestuurstafel veel positieve 

energie gevoeld wordt.  

 

12) Sluiting vergadering 

Om 22.55 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun deelname. 
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ZKV – Achilles 13-18 gespeeld op 2 oktober 2021 

Vandaag kwam Achilles, een van de drie Haagse ploegen, op bezoek bij ZKV. Zij liepen vorige week 
tegen hun eerste nederlaag aan, 15-12 bij Die Haghe, en waren duidelijk op revanche uit. De eerste 
helft ging het lang gelijk op. Bart opende de score door uit een doorloopbal de 1-0 te maken. Joost 
maakte de 2-0 van afstand. Achilles antwoordde direct en boog de stand om in 2-3 in hun voordeel. 
Joost maakt uit een vrij bal 3-3. Na de 3-4 van Achilles maakt Dominique uit een kans in de korfzone 
4-4. Bart brengt ZKV weer op voorsprong door met een afstandsschot te scoren, 5-4. Na de 5-5 
benut Bjarne een strafworp, 6-5. Achilles kwam direct weer langszij, 6-6. Zij wisten voor rust uit te 
lopen naar 6-8. 

Na rust een lange periode waar ZKV niet wist te scoren en Achilles liep weg naar 6-11. Diverse 
wissels werden in het spel gebracht om de boel weer aan de praat te krijgen. Nadine kwam er in 
voor Sabine en Pjotr kwam er in voor Bart. Pjotr scoort uit een doorloopbal 7-11. Bart komt er dan 
weer in voor Pjotr en Hidde komt er in voor Koen.Ook Sabine komt er weer in voor Nadine. Helaas 
toch weer Achilles, dat 7-12 en 7-13 maakt. Koen komt er in voor Bart. Michelle maakt dan van 
afstand 8-13 en even later scoort Michelle van halve afstand 9-13. Jane maakt er 10-13 van uit een 
doorloopbal. Zou het dan toch nog lukken? De coach van Achilles vlucht in een time-out en dat 
leverde direct succes. Achilles liep weer uit naar 10-15. 11-15 werd gemaakt door Michelle, die een 
strafworp benutte. Achilles bleef echter scherp en liep verder uit naar 11-17. Koen scoort dan van 
afstand nog 12-17. Na de 12-18 van Achilles benut Hidde een strafworp, 13-18, tevens de eindstand.  

Lag het aan het weer, of was Achilles vandaag gewoon beter?  

Het blijft spannend in de poule, want de andere ongeslagen koploper Die Haghe kreeg met 11-14 
klop van HKV/Ons Eibernest, waardoor ZKV nu samen met Die Haghe en Achilles op kop staat met 6 
punten uit 4 wedstrijden. Volgende week de kraker Die Haghe - ZKV. 

De treffers kwamen vandaag van: Michelle 3, Bart en Joost 2 en Dominique, Jane, Bjarne, Koen, 
Pjotr en Hidde ieder 1. 

 

Maassluis - ZKV 15-18 gespeeld op 9 oktober 2021 

Vandaag de uitwedstrijd tegen het voor ZKV onbekende Maassluis. Maassluis opent de score, 1-0. 
Michelle krijgt een strafworp mee en benut deze, 1-1.  Dominique benut een kleine kans bij de korf 
en maakt 1-2. Maassluis scoort kort achter elkaar 2-2 en 3-2. Sabine scoort van halve afstand 3-3. 
Dan een periode van zo’n 10 minuten waarin ZKV niet tot scoren komt en Maassluis loopt weg naar 
6-3. Joost verkleint de achterstand naar 6-4 door van afstand te scoren. Maassluis scoort echter 7-4 
en 8-4. Monne neemt dan een time-out en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Joost scoort van 
afstand 8-5 en even later herhaalt hij dat kunstje, 8-6. Maassluis komt echter weer op 3 punten , 9-
6. Dominique antwoordt direct, 9-7 met een afstandsschot. Joost scoort uit een vrije bal 9-8 en even 
later ook 9-9 uit een afstandsschot.  Helaas krijgt ZKV nog een strafworp tegen, waarmee Maassluis 
de ruststand op 10-9 bepaalt. 
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Na rust benut Bjarne direct een strafworp, 10-10. Sabine zorgt voor de 10-11 voorsprong door van 
afstand te scoren. Na de 11-11 van Maassluis scoort Koen uit een doorloopbal 11-12. Helaas komt 
Maassluis weer langszij, 12-12 en neemt zelfs een voorsprong, 13-12.  Joost scoort van afstand 13-
13. Dominique benut een strafworp, 13-14 en Jane scoort uit een doorloopbal 13-15. Sabine scoort 
weer uit een afstandsschot, 13-16. ZKV is er echter nog niet, Maassluis maakt 14-16 en 15-16. Jane 
mist helaas een strafworp, maar even later mag ze weer op de stip plaatsnemen en nu gaat de bal 
wel in de korf, 15-17. Joost maakt er uiteindelijk nog 15-18 van door van afstand te scoren.  

De doelpunten kwamen van: Joost 7, Sabine en Dominique 3, Jane 2, Michelle, Bjarne en Koen ieder 
1 

Volgende week de topper tegen medekoploper Die Haghe. 

 

Die Haghe - ZKV 17 - 15 gespeeld op 16 oktober 2021 

Vandaag de uitwedstrijd tegen concurrent Die Haghe. Het 2e werd  helaas met 22-13 naar huis 
gestuurd en dat was voor hun de 1e nederlaag dit seizoen.  

ZKV begon uitstekend aan de wedstrijd. Bart opende de score met een afstandsschot, 0-1. Sabine 
benutte even later een strafworp, 0-2. Die Haghe maakt dan 1-2, waarna Bjarne van afstand 1-3 
scoorde. Even later scoort Bart weer van afstand, 1-4. Er zijn dan nog geen 5 minuten gespeeld. 

Die Haghe maakt dan 2-4 en 3-4, maar dan benut Bjarne een strafworp, 3-5. Sabine scoort van 
afstand 3-6 en Joost benut een vrije bal, 3-7. Koen maakt van afstand 3-8. Deze voorsprong was het 
gevolg van snel spel en de juiste mensen de kansen geven. Verdedigend werd er veel druk gegeven. 
Die Haghe scoort dan 4-8. Die Haghe neemt een time out en dat pakt goed uit voor hun. Die Haghe 
maakt 5-8 en 6-8. Bjarne scoort uit een strafworp 6-9, gevolgd door Die Haghe, 7-9. Michelle bepaalt 
de ruststand op 7-10. 

Die Haghe opent na rust de score, 8-10. Jane scoort van halve afstand 8-11. Die Haghe maakt 9-11. 
Monne neemt op dat moment een time-out. Die Haghe komt toch op 10-11 en 11-11. Koen benut 
een strafworp, 11-12. Die Haghe scoort 12-12 en 13-12. Joost brengt ZKV weer langszij met een 
schot van dichtbij, 13-13. Het spel liep in de 2e helft een stuk minder. Daarbij kwam ook dat men zich 
ging ergeren aan de vreemde beslissingen van de scheidsrechter. Die Haghe rook de overwinning en 
scoort 2x achter elkaar 14-13 en 15-13. Met nog een klein kwartier te spelen komt Thalia er in voor 
Sabine. Echter het is Die Haghe dat 16-13 maakt. Joost brengt weer hoop op een beter resultaat 
door van dichtbij 16-14 te maken. Sabine komt er dan weer in voor Michelle. Helaas neemt Die 
Haghe weer verder afstand door 17-14 te maken. Michelle komt er in het andere vak weer in voor 
Dominique. Er zijn dan nog zo’n 7 minuten spelen. Zo ongeveer in het eindsignaal maakt Michelle er 
van afstand 17-15 van. 

De doelpunten kwamen van: Joost en Bjarne 3, Bart, Koen,  Sabine en Michelle 2 en Jane 1. 

Volgende week de thuiswedstrijd tegen de 3e Haagse ploeg, HKV/Ons Eibernest. 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 8 november. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Renee Peters  26 oktober 

Mara Koolbergen 28 oktober 

Jayden Stook  29 oktober 

Daan Jamin  30 oktober 

Jente Zaal   8 november 
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JOEP’s Vreet en film festijn   
 

Leg je joggingpak, onesie of pyjama klaar! We 

gaan lekker films kijken en veel eten!  

Wanneer? Woensdag 20 oktober   

Wie? A-kangoeroes 

Kosten? 3 euro pp. 
Waar? De Kiep 

Inschrijven kan via het Joep nummer :  

06-59325726  

Hoelaat:  

09:00- 12:00 kangoeroes en F  

12:30- 16:30 E,D,C 

                  17:30- 23:30 B,A  

 

 

 

 

  
 

VAN DE TRAININGSCOÖRDINATOR 

De laatste wedstrijden van het eerste veldseizoen worden gespeeld. We zijn heel trots op de C1 die 

kampioen is geworden afgelopen zaterdag. Dit team wordt gecoached en getraind door twee spelers 

uit de A1 Duke en Reza. Onze complimenten. De D1 en de E1 draaien ook in de bovenste regionen 

van de competitie mee. Verder zijn er ook teams met mindere resultaten, maar die vertonen wel 

ontzettend veel doorzettingsvermogen en inzet in het algemeen. Dit is ook een compliment waard!! 

Er zijn geen wisselingen in teams. Zoals we nu spelen gaan we ook de zaal in. 
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Nog even wat belangrijke data: 

* De laatste buitentraining is 28 oktober 

* De eerste binnentraining is 9 november 

* We zijn bezig met het plannen van oefenwedstrijden. Deze vinden plaats op 13 en 20 november, 

houdt de app-groepen in de gaten. 

* Het zaalseizoen start op 27 november 

We zullen deze week de trainingtijden voor de zaal ook gaan delen, maar we deze hebben we nu nog 

niet rond. 

Ik wens iedereen veel korfbalplezier met de laatste buitenwedstrijden en dan gaan we lekker naar 

binnen. 

Bart 
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De Krielkiep’s moppentrommel  

 

Fietsen 

Daan en Yannick zijn een eindje aan het fietsen. Halverwege stapt Daan 

af en laat zijn banden leeg lopen. ‘Waarom doe je dat nou?’ vraagt 

Yannick. Waarop Daan antwoordt: ‘Mijn zadel stond te hoog.’ 

 

 

Ruzie 

Een baas wordt boos op zijn bediende. 'Geef de klant altijd gelijk', zegt 

hij. 'Ja, baas', antwoordt de bediende. Dan vraagt de baas: 'Trouwens, 

waar hadden jullie ruzie over?' Zegt de bediende: 'De klant zei dat hij 

jou een oen vindt!' 

 

 

Bewijsmateriaal 

Twee oenen zijn aan het inbreken. Na afloop willen ze de boel in de fik 

steken om al het bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Zegt de ene oen 

tegen de andere: ‘Weet je zeker dat de lucifers het doen?’ Antwoordt 

de andere oen: ‘Ja, ik heb ze net allemaal uitgeprobeerd!’ 
 

 

Knipperlicht 

De buurman vraagt aan Jantje: 'Wil je mijn knipperlicht controleren?' 

Jantje antwoordt: 'Ja buurman, is goed!' De buurman gaat in de auto 

zitten en vraagt: 'Doet die het?' Jantje antwoordt: 'Ja, nee, ja, nee, ja, 

nee!' 
  

https://www.kidsweek.nl/fietsen-0
https://www.kidsweek.nl/ruzie
https://www.kidsweek.nl/bewijsmateriaal
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1230
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