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VOORWOORD
Welkom terug, lieve ZKV-ers! Natuurlijk
jùllie allemaal, oude vrienden en geliefde
jeugdleden, goed om jullie weer allemaal
te zien op ons béélderige nieuwe complex.
Wat hebben we hier lang naar verlangd,
naar deze verse, prachtig aangelegde
kunstgrasvelden die op een paar
schoonheidsfoutjes na ( Hé, liggen die gele
eivormige stukjes nou op de goeie plaats
of niet? Hé, zijn er nou werkende
lichtmasten of niet?) ons weer redelijk in
staat stellen een clubleven in en rond de
Kiep te hebben.
Welkom ook aan al die nieuwe ZKV-ers,
die na het grandioze
schoolkorfbaltoernooi, mede ook door de
fantastische natrainingen, hebben
besloten vanaf nu bij onze vereniging te
willen gaan horen. Wat tof dat jullie er zijn
en neem vooral je vader, moeder, opa en
oma mee! Dat is geen loze kreet hoor: we
vinden het hartstikke fijn als er ook
nieuwe volwassenen bij komen. Om te
trainen. Om te spelen. Om te helpen bij
praktische dingen. Om te helpen bij
theoretische zaken. Om de kinderen en
dus de club te steunen bij alles wat er jaar
in, jaar uit moet gebeuren en dit jaar nog
wel een beetje meer dan anders….
Welkom welkom allemaal! Ik ben vreselijk
blij dat we weer gaan beginnen op en in
ons eigen spulletje. Zaterdag aanstaande
kunnen we meteen de hele dag bij ZKV
terecht voor een dosis sportiviteit en
gezelligheid waar je U tegen zegt.

Contact scheidsrechters breedtesport
Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143

U! U! U!

Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl
29 augustus 2022

Op 19 september maken we het volgende
krantje. Kopij graag tijdig opsturen.

Els
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KAPERIOLEN
Ik hoop dat, nu de scholen weer beginnen, iedereen een prettige vakantie achter de rug
heeft. Dat was de afgelopen jaren geen vanzelfsprekendheid, maar hoewel het corona virus
nog onder ons is, hebben we de draad van het normale leven weer op kunnen pakken. Het
schoolkorfbaltoernooi was een groot succes, net als het jaarlijkse ZKV kamp: onze
jeugdleden kwamen dol enthousiast terug na een midweek sport- en spelactiviteiten in
Haaksbergen. Complimenten voor de kampleiding die weer voor een onvergetelijke week
hebben gezorgd.
We staan voor de aftrap van een bijzonder seizoen: op ons nieuwe veld, met teams
aangevuld met nieuwe leden van het schoolkorfbal en met gemengde teams met jeugdleden
van ZKV en ZKC. Dat laatste is een pragmatische oplossing om met name de A- en B-jeugd zo
goed mogelijk in te delen in complete teams van gelijkwaardige speelsterkte. Op zaterdag 3
september zullen we het nieuwe seizoen feestelijk inluiden; ik hoop jullie zaterdag op ons
nieuwe veld te ontmoeten bij de oefenwedstrijden van de jeugdploegen en van 1 en 2, een
barbecue en een feest.
Onze leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor de algemene
ledenvergadering op 5 oktober aanstaande waar de voorgenomen fusie met ZKC op de
agenda staat. Het bestuur heeft Chris Kaper en Carlo de Vries bereid gevonden om ZKV en
ZKC in dit traject te begeleiden. De komende weken is een aantal bijeenkomsten gepland om
een en ander goed met elkaar af te stemmen.
Ondertussen vordert de bouw van het nieuwe clubgebouw gestaag. De houtconstructie is
klaar, binnenkort zal het dak worden geplaatst. Het nieuwe veld kan bespeeld worden; een
aantal zaken moet nog worden afgerond; de LED lampen van de veldverlichting zullen in
september worden geplaatst, zodat we ook kunnen trainen na zonsondergang.
Dennis Brand volgt Marco de Vries op in het bestuur als bestuurslid sportzaken. Dennis heeft
vele jaren ervaring op het sporttechnisch vlak, zowel binnen als buiten ZKV; op dit moment is
Dennis lid van de technische staf van onze selectie en zal dit ook blijven doen. We zijn er erg
blij mee dat Dennis bereid is om deze taak op zich te nemen, zeker in deze belangrijke fase
voor onze vereniging.
Voor het veldseizoen hebben we ook weer een schema opgesteld voor de bardiensten, deze
zijn verderop in het krantje terug te vinden. Kijk er meteen even naar en regel tijdig een
vervanger als je niet kan

Lex Kaper.
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GEBOORTEKAARTJE MERIJN BOUWMAN
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Algemene Leden Vergadering ZKV op 5 oktober 2022:
op de agenda stemming over fusie ZKV-ZKC
Beste leden van ZKV,
Zoals iedereen inmiddels al weet, voeren we gesprekken met ZKC over een fusie. De laatste maanden zijn die
gesprekken concreter geworden en hebben verschillende werkgroepen, bestaande uit leden van beide
verenigingen, onderzocht of we bij elkaar passen. De uitkomst van die gesprekken is positief: alle werkgroepen
zien meer kansen dan risico’s bij een gezamenlijke toekomst.
De besturen van beide clubs zien nu dan ook voldoende aanleiding om de beslissing voor fusie formeel voor te
leggen aan de leden, die daar uiteraard het laatste woord over hebben. ZKC en ZKV zullen daarom tegelijkertijd
(maar afzonderlijk) een Algemene Leden Vergadering organiseren op 5 oktober om 20.00 uur. ZKV houdt deze
ALV in de Kiep. Tijdens deze ALV mogen de leden hun stem uitbrengen over het voorstel tot een fusie van ZKC
en ZKV. De uitkomst van deze stemming is bindend. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:
1.

2.

Bij een uitslag vóór fusie zullen we onze eigen verenigingen opheffen, schrijven we de bestaande
leden over naar een nieuw op te richten gezamenlijke vereniging, en gaan we de komende maanden
samen aan de slag om de fusie tot een succes te maken. Met ingang van seizoen 2023/2024 zullen we
dan samen verdergaan als één vereniging.
Bij een uitslag tégen fusie eindigt het traject en gaan beide clubs weer hun eigen weg. Als goede
buren, maar als afzonderlijke clubs.

In het traject tot aan de ALV’s zullen Chris Kaper en Carlo de Vries als onafhankelijke personen onze clubs
begeleiden. Chris vanuit zijn expertise met het neerzetten van een sportorganisatie, Carlo vanuit zijn rol als
sportadviseur bij het KNKV en het Sportbedrijf Zaanstad. Carlo zal ons helpen met het ‘harde’ deel: wat moeten
we formeel regelen en wanneer? Chris zal zich meer richten op het ‘zachte’ deel: hoe kunnen we iedereen het
beste informeren, hoe kunnen we zorgen en bezwaren meenemen in het traject?
Een paar huishoudelijke mededelingen voor de stemming op 5 oktober:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

De stemming gebeurt op papier, met daarop je naam en een ‘ja’ of ‘nee’. We delen daarvoor
stemformulieren uit. De koppeling van naam met stem is nodig voor de controle, maar blijft alleen
bekend bij het bestuur.
Je kunt iemand schriftelijk machtigen om jouw stem uit te brengen. Wanneer je hier gebruik van wilt
maken, kun je dit uiterlijk 28 september aan het bestuur opgeven middels een mail te sturen aan
secretaris@zkvzaandam.nl Je ontvangt dan een machtigingsformulier die ingevuld meegegeven moet
worden naar de ALV.
Iedereen die lid is van ZKV en op 1 juli 2022 15 jaar of ouder is, is stemgerechtigd. Dit geldt voor
spelende leden, algemeen reserves, ereleden, leden van verdienste, rustende leden en donateurs.
Iedereen die lid is van ZKV en op 1 juli 2022 jonger is dan 15 jaar, is niet stemgerechtigd.
Niet-leden, oud-leden en ouders van jeugdleden zijn niet stemgerechtigd.
De uitslag is geldig als minimaal 10% van de stemgerechtigde leden een stem uitbrengt.
Het voorstel tot fusie wordt aangenomen als minimaal 2/3 van de stemmen ‘ja’ is.
Als er minder dan 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig is, zal er binnen een termijn van 6
weken een nieuwe ALV gehouden worden. Het aantal stemgerechtigde leden dat dan aanwezig is, is
per definitie genoeg. Het vereiste aantal van minimaal 2/3 ‘ja’ blijft gelden.

Na afloop van de stemming is er een hapje en een drankje. We wachten op de uitslag van de stemming bij ZKV
zowel als ZKC en weten dus misschien al diezelfde avond of de fusie doorgaat.
We hopen jullie allemaal te zien op 5 oktober! Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met één van
de bestuursleden.
Hartelijke groet,
het bestuur van ZKV
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PROGRAMMA
dag

wedstrijd

10/11 september

SENIOREN
zat
Exakwa 1
zat
Oost-Arnhem 2
zat
ZKV 3
zat
ZKV 4
zon
Stormvogels (U) 3

-

aanvang

ZKV 1
ZKV 2
OVVO 4
DKV (IJ)/Aurora 3
ZKV 5

15:30
14:45
14:30
13:00
13:00

JUNIOREN
zat
Haarlem A1
zat
ZKV/ZKC '31 A2
zat
ZKV/ZKC '31 A3

- ZKC’31/ZKV A1
- Sporting West/Bonarius A2
- Groen-Geel A3

11:30
14:30
13:00

ASPIRANTEN
zat
ZKV/ZKC '31 B1
zat
KZ/Thermo4u B3
zat
Furore C1

- Furore B1
- ZKC’31/ZKV B2
- ZKV C1

12:00
10:00
10:00

PUPILLEN
zat
VIDO D1
zat
ZKV E1
zat
ZKV F1

- ZKV D1
- KZ/Thermo4U E3
- Haarlem F1

09:15
11:00
10:00

17/18 september

i.o.
i.o.

11:45

09:00

08:00

dag

wedstrijd

SENIOREN
zat
zat
zat
zat
zon

ZKV 1
ZKV 2
SDO/Fiable 3
DSO (A) 3
ZKV 5

-

zat
zat

ZKC’31/ZKV A1
HBC A1
Swift (A) A1

- Groen Geel A2
- ZKV/ZKC '31 A2
- ZKV/ZKC '31 A3

11:30
13:45

10:15
12:45

ASPIRANTEN
zat
zat
zat

WWSV B1
ZKC’31/ZKV B2
ZKV C1

- ZKV/ZKC '31 B1
- Purmer B1
- ZKC '31 C1

13:30
11:00
12:30

12:30

Swift (A) 1
KCC/CK Kozijnen 3
ZKV 3
ZKV 4
Purmer 4

aanvang

vertrek

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

vertrek

11:00
12:15

JUNIOREN
Zat

12:30
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PUPILLEN
zat
zat
zat
dag

ZKV D1
Furore E1
Groen-Geel F2

wedstrijd

- Sporting West/Arg. D1
- ZKV E1
- ZKV F1
24/25 september

11:15
10:15
09:00

09:15
08:00

aanvang

vertrek

15:30
14:00
16:00
13:00
11:30

i.o.
i.o.

SENIOREN
zat
zat
zat
zat
zon

ZKC '31 1
De Meervogels 2
ZKV 3
ADOS/Sport. Andijk 3
Furore 4

-

JUNIOREN
zat
zat
zat

Rapid A1
ZKV/ZKC '31 A2
ZKV/ZKC '31 A3

- ZKC'31/ZKV A1
- Helios A2
- Furore A2

16:30
14:30
13:00

i.o.

ON/Triaz B1
ZKC '31/ZKV B2
ZKV C1

- ZKV/ZKC '31 B1
- Apollo B1
- KZ/Thermo4U C3

13:00
11:00
12:30

12:00

ZKV E1
ADOS F1

- ZKC '31 E1
- ZKV F1

11:15
09:45

ASPIRANTEN
zat
zat
zat
PUPILLEN
zat
zat

ZKV 1
ZKV 2
Pernix 3
ZKV 4
ZKV 5

11:45
10:30

08:30

NIEUWE LEDEN
Bobby-Mae Vreeburg
Fiona Stadt
Dante Serra
Jaeley Vreedenburg
Jennah Dourmane
Arlo van den Haak
Luuk Kef
Nilaya Plet
Bram Borger
Moos Visser
Brenda Sem-Brako
Vera Borger
Naila Plet
Floortje spoelstra
Roy de Roeck
Demi Oostveen
Maxime Ferregeau de Amand
Erika van den Berg

2-6-2018
7-3-2016
23-9-2014
18-9-2014
2-9-2014
26-7-2014
19-9-2013
19-10-2012
11-5-2012
18-3-2012
8-12-2011
23-6-2010
28-9-2006
28-2-2004
2-3-2001
30-6-2000
18-1-2000
5-10-1982
8

OVERLIJDENSBERICHT JOOP TORENSTRA
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zaterdag 17 september

10:45 - 12:25
12:25 - 14:00
14:00 - eind

Joost Breetvelt
Demi Oostveen
Vaste kern

Roos Benecke
Timo Koerse

zondag 18 september

13:30 - eind

Sabine de Vries

Sverre Zeegers

zaterdag 24 september

10:45 - 13:00
13:00 - 15:15
15:15 - eind

Bram vd Water
Georgina Blankendaal
Joy Duursma

Danitha Geldrop
Roy de Roeck
Steven Blom

zaterdag 1 oktober

10:45 - 12:25
12:25 - 14:30
14:00 - eind

Merel Gruijs
Ieke Eikema
Vaste kern

Bart van Eekeren
Tessa Jamin

zondag 2 oktober

13:30 - eind

Michelle in 't Veen

Bjarne Zeegers

zaterdag 8 oktober

09:30 - 11:40
11:40 - 13:50
13:50 - eind

Jesse Kim
Jenske Eikema
Miranda Grootes

Alina Loevens
Erwin Schaap
Giovanny Raghoenandan

zaterdag 15 oktober

09:30 - 11:45
11:45 - 14:00
14:00 - eind

Nadine Loukou
Anja Berkhof
Vaste kern

Daan Horak
Naila Plet

zondag 16 oktober

13:30 - eind

Tamera vd Stelt

Dyani Pfaltzgraff

zaterdag 22 oktober

09:30 - eind

Wouter Forrer

Saskia ten Wolde

zaterdag 29 oktober

13:00 - eind

Vaste kern

Dik gedrukt betekent "sleutel regelen". Dit kan bij Els Bakker(Botterlaan 31)
Wel even van tevoren bellen graag(0636506921.
(natuurlijk kan je ook een sleutel lenen van iemand anders die een sleutel in zijn/haar bezit heeft)
Mocht het nu voorkomen dat je je bardienst niet kunt doen
dan moet je zelf voor vervanging zorgen.
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BBQ 3 SEPTEMBER
Mocht je op 3 september a.s. mee willen barbecueën dan kan dat!
Kosten 12,50 pp waarvoor je 3 stuks vlees, brood en salade krijgt.
Geef je op voor 1 september via het mailadres: secre_needs@yahoo.com
De wedstrijd van het 2e kan helaas niet doorgaan, doordat DOS veel zieken kent.
Het 1e begint nu om 14:30 uur
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De aftrap
Kent u die uitdrukking: “Wat verdampt zal ook neerkomen”?
Met deze droge zomer overal ter aarde, zal de herfst en vooral de winter
toeslaan. Met pakken sneeuw. Zware stormen laten van zich horen, met
donder en bliksem.
Sneeuw valt vroeg dit jaar en klagen doen we meteen. Kachels staan meteen
hoog, bij mij op -8-.
Naar skioorden, waar dan ook , zijn de eerste boekingen al gedaan.
Maar buiten wordt er rustig gekorfbald, getraind en nagepraat hoe de zomer
rustig en vredig verliep.
De Glühwein staat al te pruttelen, slagroom wordt al geklopt, advocaat wordt
geschonken. En de fris wordt uit de koelkast gehaald…..
PRETTIG SEIZOEN!

Terminus
GEZOCHT ZKV SHIRTS
Heb jij een ZKV shirt in de kast liggen die je niet meer gebruikt? Lever deze dan in en maak er een
ander lid blij mee!
Wij willen er namelijk voor zorgen dat ieder lid aan het begin van het seizoen een shirt heeft om in te
spelen.
Dus heb jij een shirt over? Neem dan even contact op met Mariska via mspeekhoudt@gmail.com en
maak een ander lid blij met jouw shirt.

ZIEKENBOEG
Mees, uit de F1, had deze zomer wel heel veel pech: hij landde bij het trampolinespringen
een beetje verkeerd. Naar het ziekenhuis, gips. Maar na een aantal weken bleek het niet
goed te genezen en moest hij alsnog geopereerd worden en vervolgens nòg langer in het
gips! Nu loopt ie dus met een groene arm en mag natuurlijk nog niet trainen, wat jammer
Mees. We hopen dat je arm als het gips eraf is weer helemaal goed is! Sterkte!
Ook Koen uit het eerste is helaas uitgeschakeld: hij scheurde in de laatste oefenwedstrijd de
kruisband van zijn knie af. Pijnlijk en stikvervelend! Eerst volgt deze week een operatie en
daarna zal hij de rest van het jaar niet meer echt mee kunnen doen… Koen, alle sterkte,
man! Gelukkig is er wel meteen een passende functie voor Koen gevonden: hij wordt de
teammanager van het eerste, in plaats van Wouter. Goed geregeld!
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HET FEEST KAN BEGINNEN…..
Zaterdag a.s. dus. De hele dag een feestdag op en rond ons nieuwe prachtige veld, om de
opening daarvan te vieren en uiteraard te vieren dat we er weer met zijn allen zijn!
Oefenwedstrijden, springkussen, barbecue en FEEST!
Dat is nou echt een programma voor alle ZKV-ers, hun partners en hun ouders en
grootouders. Natuurlijk komen jullie allemaal, gezellig!
Ook is er zaterdag een grote

LOTERIJ bij het veld. We verkopen lootjes waarmee je

kans maakt op heel toffe prijzen. De opbrengst gaat helemaal naar de jeugd, om wat leuks te
kunnen regelen in het nieuwe clubhuis. We roepen iedereen op om vooral ook los geld mee
te nemen. (Je weet nog wel: munten en briefjes…) Voor 2 euro heb je al 5 lootjes….Voor 4
euro 10…. Enz. Enz.

KOM ALLEMAAL ZATERDAG 3 SEPT NAAR ZKV!

TRAININGSTIJDEN VELD
Vanaf 30 augustus starten de trainingen weer.
Helaas doen de lichtmasten het nog niet, waardoor er een enigszins aangepast trainingsschema
gemaakt is.
Hieronder volgt het schema.
Op donderdag trainen de A3 en de B1 op het veld van ZKC
Tijd

Veld

Trainer(s)

E1

18:00 - 19:00

3

Stephanie

D1

18:00 - 19:00

5

Valerie/Joy/Jill

C1

18:00 - 19:00

2

Duke/Reza/Gabrielle

B1

19:00 - 20:00

2A

Robert/Bart

A2

19:00 - 20:00

3A

Mike

A3

19:00 - 20:00

3B

Trainer ZKC

Sen 1/2

19:00 - ??

1

Sen 3

19:00 - 20:00

2B

Dinsdag
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Donderdag
F1

17:30 - 18:30

4

Sonny en Harm

E1

18:00 - 19:00

3

Stephanie

D1

18:00 - 19:00

5

Valerie/Joy/Jill

C1

18:00 - 19:00

2

Duke/Reza/Gabrielle

B1

19:00 - 20:00

Veld ZKC

Robert/Bart

A2

19:00 - 20:00

3A

Mike

A3

19:00 - 20:00

Veld ZKC

Trainer ZKC

Sen 1/2

19:00 - ??

1

Sen 3

19:00 - 20:00

3B

Sen 4/5

19:00 - 20:00

2

10:00 - 10:45

Niet iedere
week

Zaterdag
Kangoeroes

Maartje en Ieke

14

15

16

Krielkiep
Het volgende krantje komt uit op 19 september. De volgende
jeugdleden zijn voor die datum jarig:
Hugo Schoordijk

1 september

Jennah Dourmane

2 september

Jaeley Vreeburg

18 september

Zoe van Rooijen

19 september

Luuk Kef

19 september
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De Krielkiep’s moppentrommel
Graven
Twee bananen graven een kuil op het strand. Dan zegt de ene tegen de
andere banaan: 'Ik stop ermee.' Vraagt de andere: 'Waarom?'
Antwoordt de ene banaan: 'Omdat ik er een kromme rug van krijg.'

Gevaarlijke duik
Na een hete dag wil een toerist een frisse duik nemen in de rivier.
‘Zitten hier haaien?’ vraagt hij aan de gids. ‘Nee hoor', antwoordt de
gids. De toerist springt in het water. ‘Weet u het zeker?’ vraagt hij
voor alle zekerheid. ‘Ja ja! Er zitten hier alleen maar krokodillen.’

Tring!
Jantje wordt 's nachts wakker omdat de telefoon gaat. Hij neemt op en
hoort een vreemde stem: 'O, sorry ik heb het verkeerde nummer. Sorry
dat ik u wakker maak.' Jantje: 'Dat maakt niks uit hoor, ik moest toch
wakker worden. De telefoon ging!'

Nieuw in de JTC
Hoi, ik ben Marianne de Maaker-Berkhof. Ik ben 38 jaar, getrouwd met
Harm en moeder van Dane (E1) en Robin (F1). Ik heb van mijn 6e t/m
mijn 25e bij K.V. Waterland in Landsmeer gekorfbald en daarna nog één
jaar in het 3e van ZKV. Vanaf dit seizoen ben ik lid van de JTC en zal ik
het aanspreekpunt zijn voor de E, F en kangoeroes. Je kunt mij tijdens
de trainingen en wedstrijden van de E1 en F1 vinden op het veld van
ZKV. Tot snel!
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VAN DE JEUGDCOŐRDINATOR
De zomervakantie is voor mij echt omgevlogen, zelf ben ik naar het buitenland geweest maar qua
weer had dat niet gehoeven. Wat hebben we een mooie zomer gehad. De scholen gaan weer
beginnen en daarmee starten we ook het korfbalseizoen. 30 augustus starten de trainingen op ons
nieuwe veld. We blijven nog wel even gebruik maken van de oude Kiep, zoals je kunt zien staat het
geraamte van het nieuwe clubhuis, maar het gaat nog wel even duren voordat dat echt klaar is. Gaaf
om te zien hoe ruim het wordt, het wordt echt prachtig. We hebben na het schoolkorfbaltoernooi
veel enthousiaste kinderen gehad op de gratis trainingen. Erg leuk om te zien dat we hier nog een
aantal nieuwe leden aan hebben overhouden. Naila, Vera, Bram, Moos, Brenda, Nilaya, Arlo, Luuk,
Dante, Jaeley, Jennah, Fiona, Bobby-Mae en Teske van harte welkom bij ZKV. Ik wens jullie heel veel
korfbalplezier.
Wat verder bijzonder is, is dat we de samenwerking met ZKC hebben opgezocht en dat we in de A en
B gekeken hebben of we elkaar zo konden helpen dat we zoveel mogelijk teams konden opstellen.
Dit heeft ertoe geleid dat zowel de A3 als B1 een combinatie team is, dus een combinatie van ZKV en
ZKC spelers. Dit zal best even wennen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ook dit weer hele leuke
gezellige teams worden/blijven. Deze samenwerking betekent nog niet automatisch dat we volgend
jaar als verengingen in elkaar opgaan en we dus met elkaar een nieuwe vereniging starten. We
hebben de afspraak gemaakt dat we hier tijdens een ledenvergadering nog over stemmen, de leden
bepalen of we deze stap daadwerkelijk gaan zetten of niet. Wij hechten hier veel waarde aan en
willen alle leden hierbij betrekken, zo ook onze jeugdleden en hun ouders. We zouden alle ouders
graag willen uitnodigen op donderdag 1 september om tijdens de training van jullie kinderen onder
het genot van een kopje koffie met ons hierover te praten.
Als JTC zijn wij verantwoordelijk voor de opstellingen en voor een goed gezellig korfbalklimaat wij
helpen de trainers daar waar nodig en we zijn jullie aanspreekpunt als er iets is wat je niet met de
trainer kan bespreken. Wij hebben de teams als JTC verdeeld.
A en B -> Bart, jeugdcoördinator.
C en D -> Sander, trainingscoördinator.
E, F en kangoeroes -> Marianne, trainingscoördinator.
Mocht je ons willen bereiken mail ons op JTC@zkvzaandam.nl dan nemen we contact op. Als er iets is
blijf er niet mee rondlopen, samen komen we er wel uit!
Sabine heeft de JTC verlaten i.v.m. studie/werk. Dit was voor haar niet meer te combineren. Via deze
weg Sabine dank voor alles wat je voor de JTC hebt gedaan. We zijn met Kevin in gesprek om te
kijken wat hij nog voor ons zou kunnen betekenen.
Verder hebben we op 3 september thuis oefenwedstrijden gepland, zie het schema elders in dit
krantje. We sluiten de dag af met een BBQ. Dit voor de feestelijke opening van onze nieuwe velden.
Voor de kleintjes hebben we ook nog een springkussen geregeld, iedereen is welkom!
Dus de eerste training 30 augustus, 1 september sessie voor de ouders over een mogelijke fusie met
ZKC, 3 september oefenwedstrijden en 10 september start de competitie.
Wij hebben er zin in, ik hoop jullie allemaal te zien op of rond de korfbalvelden we gaan er een mooi
seizoen van maken.
Groeten Bart
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Spring het nieuwe seizoen in
Zaterdag 3 september staan er voor zowel de jeugd als senioren oefenwedstrijden op het
programma. Om te vieren dat het nieuwe seizoen er weer aan zit te komen, is er voor de jeugd een
springkussen geregeld door de JOEP. Kom vanaf 13.00 uur gezellig springen op het springkussen met
de JOEP. Na het springen moeten we natuurlijk even bijkomen, dat doen we met een glas limonade
en iets lekkers. En ondertussen kunnen we ook met z’n allen de selectie aanmoedigen.
Kom je ook gezellig springen?

OEFENWEDSTRIJDEN 3 SEPTEMBER
12:00 UUR

ZKV F1 - ZKC ’31 F1

12:00 UUR

ZKV E1 - ZKC ’31 E1

13:15 UUR

ZKV D1 - ZKC ’31 D1

13:15 UUR

ZKV C1 - ZKC ’31 C1

13:15 UUR

ZKV/ZKC ‘31 B1 - ZKC ’31/ZKV B2

15:30 UUR

ZKV/ZKC ’31 A2 – Sporting West A1
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TRAININGSTIJDEN VELD
Vanaf 30 augustus starten de trainingen weer.
Helaas doen de lichtmasten het nog niet, waardoor er een enigszins aangepast trainingsschema
gemaakt is.
Hieronder volgt het schema.
Op donderdag trainen de A3 en de B1 op het veld van ZKC
Tijd

Veld

Trainer(s)

E1

18:00 - 19:00

3

Stephanie

D1

18:00 - 19:00

5

Valerie/Joy/Jill

C1

18:00 - 19:00

2

Duke/Reza/Gabrielle

B1

19:00 - 20:00

2A

Robert/Bart

A2

19:00 - 20:00

3A

Mike

A3

19:00 - 20:00

3B

Trainer ZKC

Sen 1/2

19:00 - ??

1

Sen 3

19:00 - 20:00

2B

F1

17:30 - 18:30

4

Sonny en Harm

E1

18:00 - 19:00

3

Stephanie

D1

18:00 - 19:00

5

Valerie/Joy/Jill

C1

18:00 - 19:00

2

Duke/Reza/Gabrielle

B1

19:00 - 20:00

Veld ZKC

Robert/Bart

A2

19:00 - 20:00

3A

Mike

A3

19:00 - 20:00

Veld ZKC

Trainer ZKC

Sen 1/2

19:00 - ??

1

Sen 3

19:00 - 20:00

3B

Sen 4/5

19:00 - 20:00

2

10:00 - 10:45

Niet iedere
week

Dinsdag

Donderdag

Zaterdag
Kangoeroes

Maartje en Ieke
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HET FEEST KAN BEGINNEN…..
Zaterdag a.s. dus. De hele dag een feestdag op en rond ons nieuwe prachtige veld, om de
opening daarvan te vieren en uiteraard te vieren dat we er weer met zijn allen zijn!
Oefenwedstrijden, springkussen, barbecue en FEEST!
Dat is nou echt een programma voor alle ZKV-ers, hun partners en hun ouders en
grootouders. Natuurlijk komen jullie allemaal, gezellig!
Ook is er zaterdag een grote

LOTERIJ bij het veld. We verkopen lootjes waarmee je

kans maakt op heel toffe prijzen. De opbrengst gaat helemaal naar de jeugd, om wat leuks te
kunnen regelen in het nieuwe clubhuis. We roepen iedereen op om vooral ook los geld mee
te nemen. (Je weet nog wel: munten en briefjes…) Voor 2 euro heb je al 5 lootjes….Voor 4
euro 10…. Enz. Enz.

KOM ALLEMAAL ZATERDAG 3 SEPT NAAR ZKV!
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OPSTELLINGEN JEUGD
A1
A2
Jamie
Barry

Volledig ZKC team
van de Berg
Goemans

Joy
Luka
Danitha
Noa
Melanie
Eva
Renée

Duursma
Oostrom
Geldorp
Schmitz
Kreuger
van den Berg
Peters

A3
Jesper
Vinse
Bram

Brouwer
Panholzer
Beets

Eelke
Nio
Lisette van het
Daniëlle
Alicia
Tessa
Naila

Eikema
Hoogerwerf
Hof
Dallinga
Praamsma
Jamin
Plet

B1
Pim
Bram
Sven
Daan
Mees
Stijn
Rob

Ulle
Pet
Nieuwenhuizen
Jamin
Van der Meulen
van Kooten
Kraaier

Faaske
Mara
Rachel

Stern
Koolbergen
Appelboom

B2

Volledig ZKC Team

C1
Dylan
Brent
Krijn
Kian

de Jong
Verstegen
Abbring
de Haas

Emma
Tessa
Babet
Nikki
Vera
Juna

Kamps
Lok-Hin
Schilte
Raap
Borger
van Pardo

D1
Jaro
Wanuja
Hugo
semih
Keje
levi Liam Ruiz
Bram
Moos

Stam
Jayawardana
Abbring
Turkmen
Schoorldijk
Watchman
Borger
Visser

Iñez
Sofie
Noelle Levi
Brenda
Nilaya

Witte
Kreeft
Watchman
Sem-Brako
Plet

23

E1
Kai
Joah
Dane

da Graca
Walter
Maaker de

Zoe
Jente

Rooijen van
Zaal

E2
Arlo
Luuk
Dante

Van den Haak
Kef
Serra

Jaeley
Jennah

Vreeburg
Dourmane

Abbring
Jayawardana
Kropidlowski
Walter

Oliwia
Fay
Robin
Fiona
Mena
Mairo
Mees

Konopka Kropidowska
Rooijen van
Maaker de
Stadt
Berkhof
Forrer
Jager

Bobby-Mae
Teske

Vreeburg
Zaal

F1
Siem
Thenuja
Kornel
James

Kangoeroes

KAMPLIEDJES
Kamp is inmiddels alweer eventjes geleden en hopelijk zijn er veel
leuke herinneringen gemaakt!
Hier nog even de kampliedjes om het kampgevoel nog even te ervaren.
Leiding lied
“Gimme”
Gimme gimme gimme the room that you sleep in
Sorry Gio Jesse maar de leiding gaat voor!
Poolen, poolen , poolen met Kai en Wanuja
Hugo, Semih, Joah waren minstens zo goed
Skittles, skittles, skittles wat kan die Daan snuiven
Doe nog maar een rietje met een klein beetje zand
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Beauty & the brains
Want ik heb over, over, over, overal taaaapeee
Oeh oeh
Echt tape van top tot teen, wat doe je nou joy, wat doe je nou joy

Kachel
Ik ben Jayden
En ik lijk op Snorlax
In de mais verstopt
Leiding goed gefopt

Ik ben Brentje
Het kleine stoere ventje
De mais die raakte krom
De schoenen vielen om

Leef
En zij zei “kots”
Want dan is je kater minder
Kots
Ja stop die vinger in je keeeheel
Kots
Want kotsen kan ook stiller
Kots
Dus kots maar wat je kahahahan
*kotsgeluiden*

Brasil
Jaír hij won met Puck het pong toernooi
En Puck je paarse aap is mooi
Jaïr die deed een goede gooi
Omhoog
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Muis
Wat is het thee-ma?
Dat is er niet
Wat is er niet
Reza
Het thema is opblaasbaar
Nee tis geen grap
Vraag maar door joh totdat je het snapt

Weeklied leiding
Weeklied
Bella Ciao
2 jaar corona
Maar nu weer losgaan
We zijn op kamp , Weer op kamp, weer op kamp (x3)
kom snel de bus in, zet de muziek aan
laten we naar Haaksbergen gaan

Sla plat die frisbee
En eet shoarma
En dans je heet, dans je heet, in ’t zweet (3x)
En de La Bamba, volop weer zoenen
En allemaal op tijd naar bed

Pokemon kaarten
Verzamel alles
En koel maar af, met die slang, met die slang (3x)
En alleskunners, die föhnen ballen
En bouwen torens tot en met
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Met Sas en Laura
Op jacht naar sprookjes
En onderweg, terug naar huis, zing een lied, zing een lied (3x)
Al die muziekies, wat is het jaartal
En wie jaagt er nou op wie?

Dan nog een bankroof
Casa de papel
Onthoud de Co - de schrijf op, kraak de kluis (3x)
Doe nog een dansje, een laatste drankje
Want slapen doen we enkel thuis

Juniorenlied
Young,Wild&Free

We mogen weer op kamp
We kunnen weer op kamp
We zijn weer op kamp
Met iedereeen
We gaan lekker los
Zoals het hoort te zijn
We vinden het leuk,gezellig&fijn

Couplet 1
Bram: ja ons moeder zei nog

En ons Brammie zeej nog
Doe dat toch nie, maar steph dee het toch
Ja ik weet het het lijkt. roze en geel
steph: Wat is het soms leuk om iets fout te doen
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Couplet 2
Hidde & Willem : Zusje Ronnie Flex

Hidddee
Volleyballen kan je goed
Hidddee
Je pak was niet optijd
En nu heb je lekker pech , pech , pech , pech , peeech
En nu heb je lekker pech , pech , pech , pech , peeech

Willem dacht dat hij de muziek had
Maar dat dacht je verkeerd man
Je zei.
Je zat in de casino
Je ziet vrienden tegen vrienden racen tegen elkaar

Refrein Young,Wild&Free

We mogen weer op kamp
We kunnen weer op kamp
We zijn weer op kamp
Met iedereeen
We gaan lekker los
Zoals het hoort te zijn
We vinden het leuk,gezellig&fijn
Couplet 3
Do&Daan : Weetje wat het is

Weet je wat het is
De keuken overstroomt
Maar zie je niet dat Do precies weet wat ze doet
Ze ruimt het lekker op
Ze ruimt het lekker op
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Daan, weet je wat het is
De koffie die is heet
Ze vragen of het gaat
Wat ben je nou aan het doen
Je moet trekken aan de deur
Je moet trekken aan de deur

Couplet 4
Tam: je hebt de boot gemist

Tam, je hebt de bus gemist
Oh-oh-oh, laat die daan maar rijden
Oh-oh-oh, laat die daan maar rijden
Oh-oh-oh, laat die daan maar, daan maar...
Ooh, je hebt de winst gemist
Oh-oh-oh, kijk maar in het maïsveld
Oh-oh-oh, kijk maar in het maisveld
Oh-oh-oh, kijk maar in het, in het

Refrein Young,Wild&Free

We mogen weer op kamp
We kunnen weer op kamp
We zijn weer op kamp
Met iedereeen
We gaan lekker los
Zoals het hoort te zijn
We vinden het leuk,gezellig&fijn
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Couplet 5
Pjotr: traag

steph:
Bak die nasi,
doe het traag,
niet te vreten was het, voor mijn maag.

Kookt ie het goed?
Pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr
Kookt ie het goed?
Pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, oh jee
P-p-p-p-pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr pjotr
Kookt ie het goed?
Pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr, pjotr

Couplet 6
Jenske : Parijs Kenny B (Na stukje Daan)

Frisse morgen op het kamp
Gezellig met Jenske
Ik gooi muntjes in het water
Niet alleen Daan verbrand zich
Ik weet niet wat ik zeggen moet
Rijst moet niet op je voet
Doe het de volgende keer goed

Refrein Young,Wild&Free

We mogen weer op kamp
We kunnen weer op kamp
We zijn weer op kamp
Met iedereeen
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We gaan lekker los
Zoals het hoort te zijn
We vinden het leuk,gezellig&fijn

Joost: bieber van de kroeg

Joost is nog lang niet moe
Gabbie, jou niet bellen
Hij gaat door naar valeerrrieeeeeeee
Maat, wat denk je zelf
'T Is hier zo gezellig
Kijk hem gaan
Ja ja, hij kijkt haar aan
Hij maak die move
En jij mag drie keer raden
Haar hoofd op hol
Hij houdt nog even vol
Je ziet het goed
Hij weet nog steeds niet wie het is

Sascha:
Slaap Sascha slaap,
Daarbuiten ligt een daan
Een daan ligt voor de bosjes
hij lag daar zo losjes,
Slaap Sascha slaap,
Daarbuiten ligt een daan.
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