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VOORWOORD 

Start van het buitenseizoen…. 

Thuiswedstrijden “uit” bij ZKC op een 

zonnig veld en met veel publiek. 

Ontzettend winderig, dat wel. F- meisje 

holt achter de bal aan die in de 

lengterichting over het veld wordt 

geblazen. “Hand op de bal!” roept de 

coach. Hollen, hollen, bukken, bukken, 

verder, verder, hollen, bukken…uit. Zo’n 

wind. “Hoge kant!” roept een 

oudgediende bij de aspiranten, blij dat ie 

een goeie tip kan geven. De kinderen 

kijken verbaasd in het rond, die wisten 

helemaal niet dat je hier bij ZKC 

hoogteverschil had op het veld. Laat staan 

dat je daar dan ook gebruik van zou 

mogen maken. ZKC won verschillende 

wedstrijden en jawel hoor, wij ook en dat 

was prettig op deze eerste 

samenwerkingsdag. De bar, die werd 

gerund door routiniers van beide clubs, 

draaide als een tierelier. Uit de wind en in 

de zon stond veel volk dat zich op 

verschillende plaatsen aardig mengde, 

want men kent elkaar al best redelijk. 

Toen ik naar huis toe ging stond er nog 

buiten- karaoke op het programma. 

Persoonlijk ben ik nooit heel blij geweest 

over het idee van een fusie, maar 

realistisch gezien is het natuurlijk op veel 

vlakken wel een goed plan. En nu ik de 

hele bups zo samen zag vieren dat 

korfballen en bij elkaar zijn weer mag, is er 

wat mij betreft weer een drempeltje 

geslecht.  

Hoewel het er wel verschrikkelijk waait, 

daar bij ZKC…. 

Els 

Volgende krantje komt uit op 16 mei.
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K A P E R I O L E N 

Op 16 april was er aanleiding voor een kampioensfeestje in De Kiep: het tweede sloot ook de 

tweede kruisfinale tegen AW/DTV 2 winnend af en promoveert naar de Reserve Hoofdklasse 

in de zaal. Een bijzonder resultaat; het is alweer ruim dertig jaar geleden dat ZKV op dit 

niveau acteerde. Alle wedstrijden in de (verkorte) zaalcompetitie gewonnen, dus de terechte 

kampioen. Trainers/coaches Dennis en Rick, en de hele selectie, van harte gefeliciteerd! 

Diezelfde dag leverde de A1 ook een goede prestatie door de tweede kruisfinale tegen OKV 

A1 winnend af te sluiten; helaas schoten we iets te kort in de beslissende strafworpserie 

waardoor OKV naar de Eerste Klasse promoveert. 

De (hybride) bijzondere ledenvergadering op 11 april jl. werd door een veertigtal mensen 

bijgewoond. Op de agenda stonden de vorderingen van de besprekingen met ZKC over een 

mogelijke samenwerking, de status van de aanleg van het nieuwe veld en de bouw van het 

nieuwe clubgebouw en de plannen omtrent de renovatie of nieuwbouw van De Struijck. 

Verderop in het clubblad vindt u een kort verslag van de vergadering. De conclusie van de 

vergadering is dat het bestuur van ZKV de besprekingen met ZKC kan voortzetten en dat we 

tijdens de ledenvergadering in oktober de definitieve afweging zullen maken.  

ZKC heeft aangeboden dat wij van hun veld gebruik kunnen maken voor trainingen en 

wedstrijden totdat ons nieuwe veld wordt opgeleverd. Het trainingsschema is zo ingericht 

dat ploegen uit dezelfde leeftijdscategorie samen trainen en er onderling partijtjes gespeeld 

kunnen worden. Zodoende ontstaat er contact tussen de leden van beide verenigingen. 

Afgelopen zaterdag was het volle bak op het veld van ZKC, met supporters en wedstrijden 

van beide verenigingen. Een prima sfeer met een lekker zonnetje, en ook nog belangrijke 

overwinningen. Het eerste staat op dit moment op de derde plaats van de Eerste Klasse D, 

twee wedstrijdpunten achter koploper Die Haghe en één punt achter Achilles. De derde 

Haagse ploeg, HKV Ons Eibernest, staat op de vierde plaats op vijf punten achter ZKV. Op het 

veld staat het tweede nu ook aan kop. 

Het nieuwe veld is hopelijk op 27 mei aanstaande klaar; in ieder geval kan het Schoolkorfbal 

toernooi op ons nieuwe veld plaatsvinden. Er hebben zich al meer dan 130 teams 

ingeschreven en de kinderen hebben er erg veel zin in. Wij zien er, na twee jaar geen 

toernooi vanwege corona, met veel genoegen naar uit. 

Lex Kaper. 

 

Beëindigen of wijzigen lidmaatschap 

We hopen natuurlijk dat iedereen gewoon blijft spelen, maar mocht je toch willen stoppen, 

of je lidmaatschap willen wijzigen van spelend naar rustend lid doe dit dan voor 1 mei via 

een mail naar secretaris@zkvzaandam.nl.  
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UITSLAGEN 

week 16         

         

ZKV 1 - KIOS 1 16-12      

ZKV 2 - KIOS 2 14-7      

ZKV 3 - KZ/Thermo4 u 5 14-11      

ZKV 4 - WWSV 4  Uitgesteld      

Blauw-Wit 6 - ZKV 5 5-10      

ZKV A1 - TOP/LITTA A3 3-11      

ZKC A2 - ZKV A2 Uitgesteld      

ZKV B1 - BEP B2 3-8      

DSO C1 - ZKV C1 5-5      

ZKV E1 - Helios E1 4-0          

ZKV F1 - Groen Geel F2 2-5          

         

PROGRAMMA 

dag  wedstrijd  7/11 mei  aanvang  vertrek 

         

PUPILLEN       

zat  OKV D2 - ZKV D1  10:30  09:30 

woe  ZKC A2 - ZKV A2  20:00   
 

dag  wedstrijd  14/15 mei  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN       

zat  Roda 1 - ZKV 1  15:30  i.o. 

zat  KVS/Maritiem 4 - ZKV 2  17:00  i.o. 

zat  Roda 2 - ZKV 3  14:00  i.o. 

zon  KZ/Thermo4u 9 - ZKV 4  14:30  13:30 

zon  ZKV 5 - KZ/Thermo4u 8  12:00    

               

JUNIOREN       

zat  Spirit A1 - ZKV A1  12:30  i.o. 

zat  ZKV A2 - Groen Geel A3  14:00   

         

ASPIRANTEN       

zat  ADOS B1 - ZKV B1  11:15  10:15 

zat  ZKV C1 - Kleine Sluis C1  13:00   

          

PUPILLEN       

zat  ZKV D1 - WWSV D1  11:00    

zat  KZ/Thermo4U E4 - ZKV E1  11:00  10:00 

zat  Helios F1 - ZKV F1  10:00  08:45 

dag  wedstrijd  21/22 mei  aanvang  vertrek 
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SENIOREN       

zat  Achilles 1 - ZKV 1  15:30  i.o. 

zat  Achilles 2 - ZKV 2  14:00  i.o. 

zat  Pernix 4 - ZKV 3  12:30  11:00 

zon  Groen Geel 6 - ZKV 4  13:00  12:00 

zon  ZKV 5 - Groen Geel 9  12:00   

               

JUNIOREN       

zat  Tweemaal Zes A1 - ZKV A1  14:00  i.o. 

zat  Celeritas A1 - ZKV A2  12:00  10:45 

         

ASPIRANTEN       

zat  DSO B1 - ZKV B1  12:00  11:00 

zat  ZKV C1 - Furore C3  12:00    

PUPILLEN       

zat  VIDO D1 - ZKV D1  10:00  08:45 

zat  ZKV E1 - Furore E1  12:00   

zat  Roda F1 - ZKV F1  10:00  09:00 

 

Standen  

KNKV 1e klasse D (veld) 

1 Die Haghe 1 9 8 0 1 16 183 114 69  

2 Achilles 1 9 7 1 1 15 173 147 26  

3 ZKV 1 9 7 0 2 14 164 121 43  

4 HKV/Ons Eibernest 1 9 4 1 4 9 147 139 8  

5 Maassluis 1 9 4 0 5 8 154 154 0  

6 KIOS 1 9 3 0 6 6 120 150 -30  

7 Apollo 1 9 2 0 7 4 120 187 -67  

8 Roda 1 9 0 0 9 0 107 156 -49  

 

KNKV Reserve 1e klasse G (veld) 

1 ZKV 2 9 7 1 1 15 172 107 65  

1 Achilles 2 9 7 1 1 15 168 118 50  

3 Die Haghe 2 8 7 0 1 14 162 103 59  

4 KVS | Maritiem 4 9 6 0 3 12 170 130 40  

5 Maassluis 2 9 3 0 6 6 118 139 -21  

5 HKV/Ons Eibernest 2 9 3 0 6 6 124 158 -34  

7 VEO 3 8 1 0 7 2 107 177 -70  

8 KIOS 2 9 0 0 9 0 102 191 -89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KNKV Reserve 2e klasse H (veld) 
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1 ZKV 3 9 8 0 1 16 126 91 35  

2 KZ | Thermo4U 5 9 6 0 3 12 156 122 34  

3 Groen Geel 4 8 5 0 3 10 101 85 16  

4 Pernix 4 8 4 1 3 9 114 122 -8  

5 KVA 3 8 4 0 4 8 112 107 5  

6 Roda 2 8 3 1 4 7 102 107 -5  

7 Rohda 3 8 2 0 6 4 87 116 -29  

8 Apollo 2 8 0 0 8 0 65 113 -48  

Breedtekorfbal Senioren poule 215 (voorjaar) 

1 Groen Geel 6 1 1 0 0 2 14 6 8  

2 WWSV 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 ZKV 4 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 KZ | Thermo4U 9 1 0 0 1 0 6 14 -8  

Breedtekorfbal Senioren poule 217 (voorjaar) 

1 ZKV 5 1 1 0 0 2 10 5 5  

1 KZ | Thermo4U 8 1 1 0 0 2 14 13 1  

3 
Groen Geel | IJskoud de 
Beste 9 

1 0 0 1 0 13 14 -1  

3 Blauw-Wit 6 1 0 0 1 0 5 10 -5  

 

A-junioren 1e klasse D (veld) 

1 Velocitas A1 8 8 0 0 16 155 81 74  

2 Spirit A1 9 8 0 1 16 200 88 112  

3 KIOS A1 9 5 0 4 10 130 105 25  

3 TOP | LITTA A3 9 5 0 4 10 98 128 -30  

5 
Groen Geel | IJskoud de 
Beste A2 

8 4 0 4 8 99 134 -35  

6 Victum A1 8 2 1 5 5 87 91 -4  

7 ZKV A1 9 1 0 8 2 82 157 -75  

8 Tweemaal Zes A1 8 0 1 7 1 76 143 -67  

Breedtekorfbal Junioren poule 043 (voorjaar) 

1 Celeritas A1 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 ZKC '31 A2 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 ZKV A2 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 Groen Geel A3 0 0 0 0 0 0 0 0  

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 051 (voorjaar) 

1 BEP B2 1 1 0 0 2 8 3 5  

2 DSO B1 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Ados B1 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 ZKV B1 1 0 0 1 0 3 8 -5  

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 059 (voorjaar) 

1 DSO C1 1 0 1 0 1 5 5 0  

1 ZKV C1 1 0 1 0 1 5 5 0  

3 Kleine Sluis C1 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Furore C3 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

  
Breedtekorfbal D4-pupillen poule 11 (voorjaar) 
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1 WWSV D1 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 Rapid D1 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 OKV D2 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 Oosterkwartier D1 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 Vido D2 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 ZKV D1 0 0 0 0 0 0 0 0  

E-pupillen poule 102 (voorjaar) 

1 ZKV E1 1 1 0 0 2 4 0 4  

1 Furore E1 1 1 0 0 2 4 2 2  

3 KZ | Thermo4U E4 1 0 0 1 0 2 4 -2  

3 Helios E1 1 0 0 1 0 0 4 -4  

F-pupillen poule 054 (voorjaar) 

1 Groen Geel F2 1 1 0 0 2 5 2 3  

2 Helios F1 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 Roda F1 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 ZKV F1 1 0 0 1 0 2 5 -3  

 

 

SCHOOLKORFBAL 
• 20 tot en met 23 juni 

• Op ons nieuwe veld 

• Met de ouwe Kiep 

• Meer dan 130 ploegen 

• Veel nieuwe leden winnen 

• Prijzen verzamelen voor de loterij en spelletjes 

• Heeeeel veel ZKVers nodig om te fluiten, de standen op te halen, ijs en snoep te 

verkopen, leden te winnen 

Lekker duidelijk toch? We hebben jullie allemaal nodig hoor, bij dat toernooi. Geef je op 

als vrijwilliger bij Mike: 0680149975 

   

EHBO 
We zoeken voor de dagen van het schoolkorfbaltoernooi (20 t/m 23 juni) mensen die 

misschien een avond (of meerdere) als EHBO-er aanwezig willen zijn. 

Het is nooit heel veel werk, maar we vinden het toch wel lekker als er iemand beschikbaar is 

om pleisters te plakken. Wie helpt ons? Bel even met 0636506921. Dankjewel. 
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Notulen Bijzondere Ledenvergadering 11 april 2022  

Voorzitter Lex Kaper heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere 

ledenvergadering. Op de ledenvergadering van 11 oktober jl. hebben we afgesproken dat we 

eind maart een bijzondere ledenvergadering zouden houden om een update te geven over waar 

we staan in het onderzoek naar nadere samenwerking met ZKC. 

In de aankondiging van deze vergadering hebben we aangegeven dat we het daarnaast zouden 

willen hebben over de status van de nieuwbouw van ons veld en clubhuis en de 

ontwikkelingen rond de toekomst van de Struijck. 

Voortgang besprekingen samenwerking ZKC:  

Het bestuur van ZKV heeft ingezet op een zorgvuldige aanpak van de besprekingen over 

samenwerking met ZKC. Op 18 december 2021 heeft ZKC een informatiemiddag gehouden 

waarbij ruim 100 leden aanwezig waren. Eén van de bespreekpunten aldaar was het loslaten 

van de christelijke identiteit door ZKC als voorwaarde van ZKV om de besprekingen tot 

verdere samenwerking door te zetten. Alle aanwezigen stemden daarmee in. In een 

gezamenlijke bestuursvergadering is vervolgens besloten om een aantal werkgroepen in te 

stellen, waarin zowel leden van ZKV als ZKC zitting hebben, om op een aantal onderwerpen 

de overeenkomsten en verschillen tussen beide verenigingen in kaart te brengen. 

Deze 5 werkgroepen zijn de werkgroep sportzaken (weer onderverdeeld in jeugd en senioren), 

de werkgroep accommodatie, de werkgroep organisatiestructuur, de werkgroep financiën en 

de werkgroep activiteiten. Namens deze werkgroepen rapporteerden respectievelijk Marco, 

Lex, Ruud, Marije en Mariska hun bevindingen. De conclusie is dat er veel overeenkomsten 

zijn in de structuur en organisatie van beide verenigingen. Alle werkgroepen hebben aan hun 

eerste bijeenkomst een positief gevoel overgehouden.   

De vergadering sprak zijn waardering uit over de aanpak van het bestuur van ZKV en gaf aan 

dat de volgende stappen in dit proces gezet kunnen worden. Op rationele gronden lijkt een 

samengaan van ZKV met ZKC meer voordelen dan nadelen te hebben. Natuurlijk spelen ook 

emotionele argumenten een rol, zoals door enkele leden in de vergadering verwoord werd. 

Het bestuur stuurt aan op een definitieve afweging tijdens de ledenvergadering komende 

oktober.  

Status nieuwbouw clubhuis en aanleg veld  

Allereerst de aanleg van het veld. Dit heeft helaas enige vertraging opgelopen doordat er in 

het grondwater verontreinigingen zijn aangetroffen. Het waterschap moet dan geïnformeerd 

worden en het grondwater kan dan niet worden geloosd, maar moet worden opgeslagen in 

containers voordat het kan worden afgevoerd. De oplevering van de nieuwe velden is 

waarschijnlijk 27 mei, waardoor we voor het 2e thuisweekeinde van het 1e op ons eigen veld 

terecht kunnen. Tot die tijd kunnen we voor de trainingen en wedstrijden gelukkig terecht bij 

ZKC. 

Het definitief Technisch Ontwerp en de planning van de bouw van het clubhuis is klaar in 

week 15. De oplevering wordt waarschijnlijk pas eind dit jaar gerealiseerd. Puntje van zorg is 

nog wel het budget voor de keuken, de bar en de inventaris, maar daar komen we als het goed 

is wel uit. Daarnaast zullen we hogere jaarlijkse kosten hebben voor verzekering, OZB, 

levering elektriciteit, afschrijving, etc. 
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Ontwikkelingen rond de toekomst van de Struyck 

Op 9 februari 2022 is er een gesprek geweest met o.a. Gerard Klitsie en Monique de Vries van 

omnivereniging Theresia, Erwin Boutsma van ZKC, Lex Kaper van ZKV en de wethouders 

Slegers (Sport) en Breunesse (Ruimtelijke Ordening) omtrent ontwikkelingen rondom de 

Struijck en De Tref. Voor de Struijck zijn er door Gerard en Monique 2 opties onderzocht. 

Renovatie op de huidige plek, of nieuwbouw elders. De huurders van De Struijck hebben 

aangegeven dat hun voorkeur uitgaat naar nieuwbouw op een nieuwe locatie. Vanuit de 

gemeente is een toelichting gegeven op hun visie. Daarin wordt de ontwikkeling van het 

gebied rond De Struijck en De Tref meegenomen. 

De wethouders geven aan dat zij een nieuwe sporthal op het complex van ZKC wel verder 

willen onderzoeken; voor de exploitatie van de nieuwe sporthal is het gebruik door scholen 

voor gymles belangrijk. ZKV/ZKC hebben aangegeven dat zij graag een dubbele sporthal 

willen hebben. De wethouders geven aan dat zij dit alleen verder kunnen onderzoeken als 

ZKV en ZKC daadwerkelijk gaan fuseren. 

We gaan weer Happen en Trappen! 

 

Op vrijdag 27 mei is het weer zo ver en gaan we weer Happen enTrappen! Een gezellig avond lekker 

eten bij en met andere ZKV’ers. Fiets als koppel van gang-naar-gang en tafel met steeds weer andere 

ZKV’ers bij de kokers thuis. En het toetje?  

Dat is in de Kiep waar alle fietsers en kokers samen komen om de avond gezellig af te sluiten! Dus 

save the date voor deze onwijs gezellige culinaire fietstocht. Wil je je opgeven? Nog even wachten, 

wij delen z.s.m. de link waarmee je jezelf op kunt geven met jouw koppel.  

Mariska & Els 
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KARTON 
Wie kan ons helpen aan grote stukken karton? Aan de buitenmuur van de Kiep houden we in 

juni de standen bij van het schoolkorfbal. Daarvoor hebben we een aantal flinke platen 

karton nodig. Wie o wie heeft zoiets voor ons? Geef het aub even door aan  iemand van de 

schoolkorfbalcommissie: 

Mike, Lotte, Jessica, Liam, Lisanne, Romy, Saskia, Els 

De Aftrap 

Kent u dat programma: Boer zoekt vrouw? 

Steeds meer boeren worden uitgekocht, de koeien, kippen of varkens 

verdwijnen, stallen en boerderijen verdwijnen, omdat we ons aan Natura 2000 

verbinden. Wat blijft er dan nog van dat programma over? 

Boer zoekt land? 

Boer zoekt werk? 

Heel Holland boert? 

Boer en breakfast? (B en B) 

Kookprogramma: De Boer is op? 

The Passion: de laatste dagen van de Boer? 

Once upon a time op het boerenland? 

Vroege vogels op het boerenland? 

Floortje naar het einde van de Boer? 

En de Boerenpartij wordt opgeheven? Of zal het allemaal nog meevallen? 

Genoeg programma’s dus om over te discussiëren… met een boeren wijn of 

een bakkie leut. 

Terminus 

ZKV – KIOS 16-12 gespeeld op 23 april 2022 

Vandaag weer de eerste wedstrijd op het veld en wel te gast bij ZKC daar ons eigen veld nog 

niet klaar is. Deze wedstrijd tegen KIOS gaf in de eerste helft te zien dat ZKV nog zoekende 

was naar de juiste speelwijze tegen de rommelig spelende tegenstander, welke ploeg met 
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een 8-9 voorsprong de rust in ging. De tweede helft wist ZKV dit prima recht te zetten zodat 

een 16-12 zege werd behaald.  

KIOS kwam op een 0-2 voorsprong, waarna Koen van achter de korf voor 1-2 zorgde. Na de 

1-3 van KIOS is het Joost die vanuit een strafworp voor 2-3 zorgde en even later benutte 

Joost een vrije bal, 3-3. Michelle zet ZKV voor het eerst op voorsprong, door uit een 

doorloopbal te scoren, 4-3. Na de 4-4 van KIOS is het Bart die uit een doorloopbal 5-4 maakt, 

waarna Jane van afstand 6-4 maakt. De 2e aanval weet helaas niet te scoren, waardoor KIOS 

6-5 en 6-6 kan maken. Jane maakt van halve afstand 7-6 en Joost volgt haar voorbeeld, 8-6. 

KIOS scoort echter drie keer op rij, waarmee zij de ruststand op 8-9 bepaalden. 

Na rust zorgt Joost voor 9-9 door van halve afstand te scoren na een doorbraakactie van 

Bart. Koen zorgt van afstand voor 10-9, waarna ook Michelle van afstand scoort, 11-9. Helaas 

kan nu de eerste aanval hier geen goed gevolg aan geven en KIOS komt weer langszij, 11-11. 

Hidde scoort dan van onder de korf 12-11 en even later scoort hij van afstand 13-11. Nu pakt 

ZKV wel door en Jane scoort uit een strafworp 14-11 en even later maakt Joost van afstand 

15-11. KIOS maakt nog 15-12 maar Nadine zorgt met een afstandsschot voor de 16-12 

eindstand. 

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 5, Jane 3, Michelle, Hidde en Koen ieder 2 en 

Nadine en Bart ieder 1. 

ZKV 2 – AW/DTV 2 16-13 gespeeld op 9 april  

Vandaag de eerste wedstrijd tussen ZKV 2 en AW/DTV 2 in de strijd voor promotie naar de 
Reserve Hoofdklasse. Er heerste weer een gezellig sfeertje in de Struyck en het publiek kreeg 
een spannende wedstrijd voorgeschoteld, waarbij de doelpunten vrij duur waren. Sverre 
opende de score door een strafworp te benutten. Daarna maakte AW/DTV gelijk, 1-1 en ook 
scoorden zij de 1-2. Bjarne antwoordde met een fraai afstandsschot, 2-2. De eerste aanval 
weer voor de korf, met Sverre vaak in de punt, maar hij had een hele sterke verdediger 
tegenover zich. Daarnaast had hij de scheidsrechter niet mee vandaag, want een aantal 
afstandsschoten werden afgekeurd voor verdedigd, waarbij je daar best twijfels over zou 
kunnen hebben. AW/DTV neemt een 2-4 voorsprong. Bjarne benut dan een strafworp, 3-4, 
waarna /Dennis van afstand 4-4 maakte. Sverre scoort dan van afstand 5-4, waarna het 
Merel is die de 6-4 op het scorebord bracht, door eveneens van afstand te scoren. Na de 6-5 
van AW/DTV is het Bjarne die vanaf de stip 7-5 maakte. Dit was tevens de ruststand.  

Na de rust een fraaie onehander van Sverre, die daarmee de stand op 8-5 bracht. AW/DTV 
krijgt dan even de geest en binnen een paar minuten staat ZKV ineens op een 8-9 
achterstand. Gelukkig scoort Sverre dan van afstand 9-9. Bjarne benut weer een strafworp, 
10-9, maar AW/DTV is een stugge ploeg en maakt 10-10 en 10-11. Hidde komt er dan in voor 
Tom en hij scoort direct uit een doorbrak 11-11. Weer maakt Bjarnes heer een zware 
overtreding en Bjarne benut de strafworp keurig, 12-11. In de volgende aanval versiert 
Bjarne de volgende strafworp, die hij ook nu benut, 13-11. AW/DTV geeft echter niet op en 
komt terug tot 13-13. Bjarne scoort dan van afstand 14-13 en even later doet Thalia dat ook, 
15-13. Sverre bepaalt de einduitslag op 16-13, door van afstand te scoren. Een knap 
resultaat bereikt door hard werken van de hele ploeg.  

De treffers kwamen vandaag van: Bjarne 7, Sverre 5, Thalia, Merel, Dennis en Hidde ieder 1. 
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AW/DTV 2 – ZKV 2 13-16 gespeeld op 16 april 

Ja hoor! Ons tweede heeft gisteren in de sporthal van AW DTV met 13 - 16 gewonnen van 

AW DTV 2. We begonnen ongelofelijk sterk en stonden in de rust 4 - 10 voor. De tweede 

helft was iets moeizamer maar dichterbij dan tot 2 punten verschil is het niet gekomen. 

Overtuigend gewonnen van een hele goede tegenstander! Uiteindelijk alle wedstrijden 

gewonnen dus kampioen en volgend jaar reserve hoofdklasse. Wat een prestatie! Dennis 

Brand, Rick Wals en team, gefeliciteerd! 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 16 mei. De volgende jeugdleden zijn 

voor die datum jarig: 

Inez Witte    6 mei 

Aaron van der Straaten  9 mei 
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VAN DE JEUDCOŌRDINATOR 

We moeten thuis spelen, maar toch bij ZKC. Het is even wennen, maar na de 
eerste trainingen en afgelopen zaterdag de eerste wedstrijden, went ons 
tijdelijke onderkomen snel. We worden ook zeer gastvrij ontvangen door ZKC. 
Ons eigen veld is nog een zandbak, elders in het krantje is er vast meer nieuws 
te vinden hoe het hiermee staat en wat de huidige planning is.  We hebben het 
binnen seizoen als jeugd goed afgesloten. Zowel de A1, C1 en D1 zijn kampioen 
geworden,  De A1 heeft vorige week nog mogen strijden voor promotie. Nadat 
ze de uitwedstrijd met 3 doelpunten verschil hadden verloren, moet er thuis 
gewonnen worden van OKV maar dan wel met meer dan 3 doelpunten verschil. 
Het was een spannende wedstrijd in een kolkende Struijck waarin wij de 
overhand hadden. Een minuut voor tijd stonden we met 4 punten voor, maar 
door een strafworp aan de zijde van OKV werd het verschil terug gebracht naar 
3. Hierdoor werd de wedstrijd met 2 x 5 minuten verlengd. Het was super 
spannend! De score ging gelijk op, het verschil bleef  3 doelpunten in ons 
voordeel. Het kwam dus aan op strafworpen. Hierbij viel het kwartje naar de 
kant van OKV. Erg jammer maar er is tot het laatste moment gestreden, was 
een gave wedstrijd, met opgeheven hoofd kon de A1 het veld af. 
 
De eerste wedstrijden buiten zijn wisselend gespeeld. Er stond veel wind en het 
veld was erg glad en we hadden niet altijd geluk. Op naar volgende week!  
 

BART 

 

Beëindigen of wijzigen lidmaatschap 

We hopen natuurlijk dat iedereen gewoon blijft spelen, maar mocht je toch willen stoppen, 

of je lidmaatschap willen wijzigen van spelend naar rustend lid doe dit dan voor 1 mei via 

een mail naar secretaris@zkvzaandam.nl.  

 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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De Krielkiep’s moppentrommel  

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!’ 

 

 

Kippen 

Een man rijdt over de weg langs een boer en er lopen kippen op de weg. 

De man ziet een kip te laat en rijdt er één aan. De man stapt uit de auto 

en pakt de kip. Hij loopt naar de boer die buiten staat en vraagt: 'Is die 

kip van jou?' 'Nee,' zegt de boer, 'mijn kippen zijn niet plat!' 

 

 

Cowboy bij de kapper 

Een cowboy besluit naar de kapper te gaan, want zijn haar is veel te 

lang geworden. Als hij klaar is, loopt hij naar buiten. Wat denk je? Pony 

weg! 

 

Tanden 

Het huis van een oud vrouwtje staat in brand. Een brandweerman komt 

haar halen en zegt: ‘Nog even de tandjes op elkaar, we zijn bijna 

beneden.’ Het vrouwtje antwoordt: ‘Oei, dan moeten we terug. Mijn 

gebit ligt nog op mijn nachtkastje!’ 

https://www.kidsweek.nl/gierig
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1637
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1327
https://www.kidsweek.nl/tanden
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