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VOORWOORD 

Het was een sportief weekend…. We 

leverden een kangoeroetrainer, een 

kangoeroe en een E-tje om mee te rennen 

in de Dam tot Damloop. Nadat we, 

gewapend met paraplu’s en sjaals, de 

avondetappe succesvol af hadden 

gesloten, moesten we op zondag voor dag 

en dauw op om in zo mogelijke nog 

buiiger en killer weer de jonkies richting 

finish te joelen. Dat lukte. God wat had ik 

het koud… Snel op de fiets naar huis, 

wetende dat daar de thermostaat op een 

behaaglijke 17 graden zou staan, zodat ik 

mogelijk nog voor de avond weer 

opgewarmd zou wezen. Naar huis. Hm. 

“Hallo persoon in oranje hesje, ik wil graag 

naar de andere kant, want daar woon ik.” 

“Tuurlijk, koud vrouwmens, maar dat kan 

even niet. Als u nu even wacht tot 

vanmiddag 6 uur, dan wordt de weg weer 

vrijgegeven. U kunt natuurlijk ook via het 

Westenwindpad, langs de Enge Wormer 

en dan via het Twiske terug. Makkie. 

Succes.” Goede raad was duur, want zo’n 

end zou de bijna lege accu van mijn 

elektrische fiets onmogelijk trekken 

vandaag. Gelukkig zat er in mijn fietstas 

een handige, zware nijptang (Bakker, voor 

al uw nachtelijke klussen) en daarmee wist 

ik op een stil plekje het prikkel- en 

schrikdraad door te knippen. O wat een 

koude vingers kreeg ik daarvan! Snel snel 

met mijn fiets naar de overkant, weer 

stoppen, knippen en dóór. Ik was veilig 

aan de andere kant, waar ik zéér tot mijn 

opluchting regelrecht mijn redding 

tegemoet reed: het ALCOHOLGEBIED. (Ik 

verzin dit niet. Het bestaat. In het park). 

Misschien kunnen we het bord 

ontvreemden voor ons volgende feest, ik 

heb nog wel wat handig gereedschap.    

Els. Volgende krantje 10 oktober. 
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K A P E R I O L E N 

Het is een bijzonder seizoen voor ZKV: onze nieuwe veldaccommodatie is nu in 

gebruik, alhoewel het veld nog niet formeel (aan de gemeente) is opgeleverd. 

Het kunstgras zelf lijkt van goede kwaliteit te zijn; de cirkels van het hoofdveld 

zijn verplaatst en de grondpot van één van de korven is inmiddels recht gezet. 

Het bijveld is van (tijdelijke) verlichting voorzien; de LED lampen van de 

lichtmasten worden binnenkort geleverd en geïnstalleerd. Het scorebord moet 

nog worden geplaatst, net als de sponsorborden en de prullenbakken. Ook zal 

de bestrating rond de velden worden afgerond. De stroomvoorziening van het 

complex is een nogal complex probleem, ook daar is nu een tijdelijke oplossing 

voor gevonden. 

Het eerste heeft de eerste twee wedstrijdpunten op ons nieuwe veld verdiend 

met een duidelijke overwinning of Swift uit Amsterdam. De selectie kampt met 

een aantal blessures, maar gelukkig worden de punten wel binnen gesprokkeld. 

Aanstaande donderdag om 20:30 uur speelt het eerste uit bij ZKC. ZKC heeft de 

eerste twee wedstrijden verloren, ZKV beide gewonnen. 

Op maandag 5 oktober staat de algemene ledenvergadering gepland met op de 

agenda de mogelijke fusie met ZKC. Het bestuur wil graag dat zoveel mogelijk 

leden betrokken zijn bij het nemen van deze beslissing die zo belangrijk is voor 

de toekomst van ZKV. Daarom zal dit agendapunt aan het begin van de ALV 

behandeld worden. Ook hebben we een aantal informatieavonden 

georganiseerd, waar vragen over de fusie kunnen worden beantwoord.  

Het nieuwe clubgebouw wordt volgens de huidige planning in maart 2023 

opgeleverd. De belangrijkste keuzes wat betreft de constructie en de indeling 

van het gebouw zijn inmiddels gemaakt. Na de ledenvergadering zullen we ons 

met een aantal mensen verdiepen in het interieur (o.a. aan te schaffen 

meubilair) van het nieuwe clubgebouw. De kosten daarvan zijn voor rekening 

van de vereniging. 

 

Ik hoop jullie allen te zien bij de aanstaande ledenvergadering. 

 

Lex Kaper 
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Voorlopige agenda Algemene Leden Vergadering ZKV 

Woensdag 5 oktober 2022  

Aanvang: 20:00 uur in de KIEP 

 

1. Opening en vaststellen definitieve agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

3. Inleiding tot stemming 

4. Stemming over fusie ZKV / ZKC ‘31 

5. Huldiging jubilarissen 

6. Uitslag stemming 

7. Pauze  

8. Vaststelling notulen ledenvergadering 11 oktober 2021 

9. Jaarverslagen 

10. Financiën 

• Financieel resultaat seizoen 2021/2022 

• Verslag kascommissie 

• Verkiezing kascommissie 

• Vaststelling begroting 2022/2023 

11. Verkiezing bestuur en benoeming commissies 

12. Bestuursbeleid 

13. Wat verder ter tafel komt 

14. Rondvraag 

15. Sluiting vergadering 

 

PROGRAMMA 

dag  Wedstrijd  22/24/25 september  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN       

don  ZKC '31 - ZKV 1  20:30  i.o. 

zat  De Meervogels 2 - ZKV 2  14:00  i.o. 

zat  ZKV 3 - Pernix 3  16:00    

zat  ADOS/Sporting Andijk 3 - ZKV 4  13:00  12:00 

zon  Furore 4  ZKV 5  11:30  10:30 

               

JUNIOREN       

zat  Rapid A1 - ZKC '31/ZKV (Za) A1  16:30   

zat  ZKV/ZKC '31 A2 - Helios A2  14:30    

zat  ZKV/ZKC '31 A3 - Furore A2  13:00    
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ASPIRANTEN       

zat  Oranje Nassau/Triaz B1 - ZKV/ZKC '31 B1  13:00  11:45 

zat  ZKC '31/ZKV B2 - Apollo B1  11:00    

zat  ZKV C1 - KZ/Thermo4U C3  12:30    

PUPILLEN       

zat  ZKV E1 - KZ/Thermo4U E3  11:15   

zat  KJOS E2 - ZKV E2  11:00  09:45 

zat  ADOS F1 - ZKV F1  09:45  08:45 

 

dag  wedstrijd  1/2 oktober  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN       

zat  ZKV 1 - MIA 1  15:30    

zat  ZKV 2 - Blauw-Wit (A) 3  14:00    

zat  AW/DTV 3 - ZKV 3  11:30  10:15 

zat  DKV (IJ)/Aurora 3 - ZKV 4  12:30  11:15 

zon  ZKV 5 - Stormvogels (U) 3  14:00    

               

JUNIOREN       

zat  ZKC '31/ZKV  A1 - Blauw-Wit (A) A1  12:30    

zat  Sporting West A2 - ZKV/ZKC '31 A2  11:00  10:00 

zat  Groen-Geel A3 - ZKV/ZKC '31 A3  15:30  14:30 

 
ASPIRANTEN       

zat  Furore B1 - ZKV/ZKC '31 B1  09:30  08:30 

zat  ZKC '31/ZKV  B2 - KZ/Thermo4U B3  11:00    

zat  ZKV C1 - Furore C1  12:30    

 
PUPILLEN       

zat  ZKV D1 - Stormvogels (U) D1  11:15    

zat  DSO (A) E1 - ZKV E1  09:30  08:30 

zat  Haarlem F1 - ZKV F1  09:30  08:15 
 

dag  wedstrijd  8/9 oktober  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN       

zat  Telstar/Schoonderbeek 1 - ZKV 1  15:30  i.o. 

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

zat  ZKV 3 - Groen-Geel 5  14:35    

zat  ZKV 4 - DSO (A) 3  13:15    

zon  ZKV 5 - ZKV 5  10:00    
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JUNIOREN       

zat  DKV Victoria A1 - ZKC '31/ZKV  A1  13:00  12:00 

zat  ZKV/ZKC '31 A2 - HBC A1  14:35   

zat  ZKV/ZKC '31 A3 - Swift (A) A1  13:15   

         

ASPIRANTEN       

zat  ZKV/ZKC '31 B1 - WWSV B1  12:00   

zat  Purmer B1 - ZKC '31/ZKV B2  12:35  11:30 

zat  ZKC '31 C1 - ZKV C1  11:15  10:30 

PUPILLEN       

zat  Furore D2 - ZKV D1  09:45  08:45 

zat  ZKV E1 - Furore E1  11:00   

zat  ZKV E2 - Blauw-Wit (A) E3  10:00   

zat  ZKV F1 - Groen-Geel F2  10:00   

 

dag  wedstrijd  15/16 oktober  aanvang  vertrek 

         

SENIOREN       

zat  ZKV 1 - Synergo 1  15:30    

zat  ZKV 2 - DVO/Accountor 3  14:00    

zat  ZKV 3 - KVA 3  12:30    

zat  ZKV 4 - ADOS/Sporting Andijk 3  14:00    

zon  ZKV 5 - Furore 4  14:00    

               

JUNIOREN       

zat  ZKC '31/ZKV A1 - Apollo A1  12:30    

zat  Helios A2 - ZKV/ZKC '31 A2  12:30  11:30 

zat  Furore A2 - ZKV/ZKC '31 A3  10:30  09:30 
 
 
          

ASPIRANTEN       

zat  ZKV/ZKC '31 B1 - Oranje Nassau/Triaz B1  11:00    

zat  Apollo B1 - ZKC '31/ZKV B2  11:00  09:45 

zat  KZ/Thermo4U C3 - ZKV C1  11:30  10:30 

 
 
 
PUPILLEN       

zat  BEP D2 - ZKV D1  09:15  08:15 

zat  KZ/Thermo4U E3 - ZKV E1  12:00  11:00 

zat  DKV Victoria E3 - ZKV E2  11:00  10:00 

zat  ZKV F1 - ADOS F1  10:00    

 
   



  
 

8 
 

UITSLAGEN 
 
Week 37     Week 38    

         

Exakwa 1 - ZKV 1 18-22  ZKV 1 - Swift 1 21-11 

Oost Arn. 2 - ZKV 2 15-15  ZKV 2 - KCC 3 18-16 

ZKV 3 - OVVO 4  9-12  

SDO 
 3 - ZKV 3 19-3 

ZKV 4 - DKV/Aur. 3 5-14  DSO 3 - ZKV 4 8-7 

Stormv. 3 - ZKV 5 12-12  ZKV 5 - Purmer 4 11-8 

Haarlem A1 - ZKC/ZKV A1 13-12  ZKC/ZKV A1 - Gr. Geel 7-9 

ZKV/ZKC A2 - Sp.West A2 8-5  HBC A1 - ZKV/ZKC A2 4-5 

ZKV/ZKC A3 - Gr. Geel A3 6-14  Swift A1 - ZKV/ZKC A3 21-5 

ZKv/ZKC B1 - Furore B1 8-7  WWSV B1 - ZKV/ZKC B1 6-7 

KZ B3 - ZKC/ZKV B2 17-3  ZKC/ZKV B2 - Purmer B1 12-8 

Furore C1 - ZKV C1 5-3  ZKV C1 - ZKC C1 6-7 

ZKV E1 - DSO E1 9-4  ZKV D1 - Sp.West D1 2-8 

KVA E3 - ZKV E1 2-17  Furore E1 - ZKV E1 1-5 

ZKV F1 - Haarlem F1 6-14  ZKV E2 - DKV E1 4-4 

     Gr. Geel F2 - ZKV F1 7-2 
 

  

 

STANDEN 

KNKV 1e klasse C (veld) 

1 ZKV 1 2 2 0 0 4 43 29 14  

1 MIA 1 2 2 0 0 4 36 23 13  

1 Nova 1 2 2 0 0 4 32 19 13  

1 Synergo 1 2 2 0 0 4 36 30 6  

5 Exakwa 1 2 0 0 2 0 33 42 -9  

5 Telstar | Schoonderbeek 1 2 0 0 2 0 22 32 -10  

5 Swift 1 2 0 0 2 0 26 37 -11  

5 ZKC '31 1 2 0 0 2 0 20 36 -18  

 

Reserve Overgangsklasse B (veld) 

1 DVO | Accountor 3 2 2 0 0 4 46 25 21  

2 De Meervogels 2 2 1 1 0 3 27 19 8  

2 Blauw-Wit 3 2 1 1 0 3 24 19 5  

2 ZKV 2 2 1 1 0 3 33 31 2  

5 Tempo 2 2 1 0 1 2 27 27 0  

6 Oost-Arnhem 2 2 0 1 1 1 28 41 -13  

7 KCC | CK Kozijnen 3 2 0 0 2 0 28 38 -10  

7 Unitas | Perspectief 3 2 0 0 2 0 22 35 -13  

KNKV Reserve 2e klasse H (veld) 

1 OVVO 4 2 2 0 0 4 25 19 6  

2 KZ | Thermo4U 5 1 1 0 0 2 16 15 1  

2 AW.DTV 3 1 1 0 0 2 14 13 1  

4 KVA 3 2 1 0 1 2 34 24 10  

4 SDO | Fiable 3 2 1 0 1 2 30 28 2  

6 Groen Geel 5 0 0 0 0 0 0 0 0  

7 Pernix 3 2 0 0 2 0 28 30 -2  

7 ZKV 3 2 0 0 2 0 13 31 -18    
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Breedtekorfbal Senioren poule 056 (najaar) 

1 DSO 3 2 2 0 0 4 24 21 3  

2 DKV / Aurora 3 1 1 0 0 2 14 5 9  

3 Ados / Sporting Andijk 3 1 0 0 1 0 14 16 -2  

4 ZKV 4 2 0 0 2 0 12 22 -10  

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 013 (najaar) 

1 ZKV 5 2 1 1 0 3 23 20 3  

2 Furore 4 1 1 0 0 2 14 5 9  

3 Stormvogels 3 1 0 1 0 1 12 12 0  

4 Purmer 4 2 0 0 2 0 13 25 -12  

A-junioren 2e klasse F (veld) 

1 DKV Victoria A1 2 2 0 0 4 33 14 19  

1 Haarlem A1 2 2 0 0 4 23 21 2  

3 Groen Geel A2 2 1 0 1 2 17 16 1  

3 Rapid A1 2 0 2 0 2 23 23 0  

3 Apollo A1 2 1 0 1 2 18 18 0  

6 AW.DTV A2 2 0 1 1 1 16 23 -7  

6 Blauw-Wit A1 2 0 1 1 1 21 33 -12  

8 ZKC '31 / ZKV A1 2 0 0 2 0 19 22 -3  

Breedtekorfbal Junioren poule 042 (najaar) 

1 Swift A1 2 2 0 0 4 31 7 24  

1 
Groen Geel | IJskoud de 
Beste A3 

2 2 0 0 4 24 10 14  

3 Furore A2 2 0 0 2 0 6 20 -14  

3 ZKV / ZKC '31 A3 2 0 0 2 0 11 35 -24  

Breedtekorfbal Junioren poule 043 (najaar) 

1 ZKV / ZKC '31 A2 2 2 0 0 4 13 9 4  

2 Helios A2 1 1 0 0 2 14 5 9  

3 Sporting West A2 1 0 0 1 0 5 8 -3  

4 HBC A1 2 0 0 2 0 9 19 -10  

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 045 (najaar) 

1 Oranje Nassau / Triaz B1 2 2 0 0 4 27 11 16  

1 ZKV / ZKC '31 B1 2 2 0 0 4 15 13 2  

3 Furore B1 2 0 0 2 0 11 16 -5  

3 WWSV B1 2 0 0 2 0 13 26 -13  

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 046 (najaar) 

1 Apollo B1 2 2 0 0 4 22 11 11  

2 KZ | Thermo4U B3 2 1 0 1 2 22 15 7  

2 ZKC '31 / ZKV B2 2 1 0 1 2 15 25 -10  

4 Purmer B1 2 0 0 2 0 14 22 -8  

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 061 (najaar) 

1 ZKC '31 C1 2 2 0 0 4 13 10 3  

2 KZ | Thermo4U C3 2 1 0 1 2 12 11 1  

2 Furore C1 2 1 0 1 2 10 11 -1  

4 ZKV C1 2 0 0 2 0 9 12 -3  

Breedtekorfbal D-pupillen poule 066 (najaar) 

1 Stormvogels D1 1 1 0 0 2 8 1 7  

1 Sporting West / Argus D1 1 1 0 0 2 8 2 6  

1 BEP D2 1 1 0 0 2 3 1 2  

4 Vido D1 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 Kleine Sluis D1 1 0 0 1 0 1 3 -2  

5 ZKV D1 1 0 0 1 0 2 8 -6  

5 Furore D2 1 0 0 1 0 1 8 -7  
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E-pupillen poule 093 (najaar) 

1 ZKV E2 2 1 1 0 3 21 6 15  

2 KIOS E2 1 1 0 0 2 10 1 9  

2 Aurora E3 1 1 0 0 2 5 0 5  

4 DKV E1 2 0 2 0 2 6 6 0  

5 Blauw-Wit E3 2 0 1 1 1 3 12 -9  

6 DKV Victoria E3 1 0 0 1 0 0 5 -5  

6 KVA E3 1 0 0 1 0 2 17 -15  

E-pupillen poule 098 (najaar) 

1 ZKV E1 2 2 0 0 4 14 5 9  

2 Furore E1 2 1 0 1 2 11 8 3  

2 KZ | Thermo4U E3 2 1 0 1 2 11 11 0  

4 DSO E1 2 0 0 2 0 5 17 -12  

F-pupillen poule 042 (najaar) 

1 Haarlem F1 2 2 0 0 4 25 12 13  

1 
Groen Geel | IJskoud de 
Beste F2 

2 2 0 0 4 12 6 6  

3 Ados F1 2 0 0 2 0 10 16 -6  

3 ZKV F1 2 0 0 2 0 8 21 -13  

 

WEL OF NIET FUSEREN? 
Ieder lid van ZKV van 15 jaar en ouder mag op 5 oktober meepraten en stemmen over het wel 

of niet fuseren met ZKC. 

Het is een belangrijk onderwerp. We praten over onze vereniging, waar we allemaal van 

houden en waarover we vast en zeker allemaal een mening hebben. Het is dan ook bijna niet 

voor te stellen dat er mensen zijn die niet komen stemmen…. Toch? 

Je krijgt allemaal een brief thuis met onderaan het stemstrookje. Wat je ook vindt: samen 

verder of niet, het is je recht (en eigenlijk vind ik je plicht) om voor je mening uit te komen. 

Laten we onszelf eens verrassen met een knettervolle Kiep, tijdens de komende 

jaarvergadering! We praten, stemmen en zien dat we het hoe dan ook met zijn allen gaan 

fiksen! 

Woensdag 5 oktober, 20.00 uur, Kiep. Schrijf maar op. 

Els 
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De aftrap 

Kent u dat nog: - Het broodtrommeltje? 

In de tijd dat ik nog naar de MAVO ging, mijn vader naar zijn werk en mijn broer 

naar de HAVO, werden er altijd drie broodtrommeltjes gevuld en klaargezet in de 

koelkast. Vol, en voor iedereen. Of mijn vader nu nacht-, dag- of middagdienst 

had, hij zorgde altijd dat het keurig op tijd klaar stond. Rijk was hij niet, maar arm 

al helemaal niet. Het moest gebeuren. De trommeltjes waren een heilig- iets.  

Bij regelmaat zie je nu dat kinderen zonder eten naar school worden gestuurd. 

Heb ik het dan toch rijk gehad? 

Terminus 

 

 

 

 

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 in onze nieuwe locatie (verwachte 

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

teams doen het goed, gelukkig nog vijf senioren teams, bij de jeugd relatief weinig 

jeugdteams, mede doordat we al twee jaar geen schoolkorfbal toernooi hebben kunnen 

houden. Alleen bij de A-jeugd zien we 2 team, bij de overige categorieën zien we op elk niveau 

maar één team.  
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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. 

 

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 die 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 
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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 veldverhuur aan de Zuiderzee een stuk hoger uitgevallen. Zij mochten 

niet binnen gymmen en met name Margje Kamphuis heeft er voor 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, 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 
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penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering 

gaat daarmee akkoord. 

 

c. Verkiezing kascommissie 

 

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

geeft 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   
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 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 allen . 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.  

 

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 

 

• TC 

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

 

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

 

  

• 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 
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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 april 2021 is de definitieve overeenkomst met de gemeente 

getekend. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst hebben zowel Frank 

Gouweleeuw als 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. Daarna werd ook de keuze voor de 

bouwondernemer gemaakt en dat werd Jan Vet. Inmiddels was het “bouwteam” 

uitgebreid met Ivan Engel, Erwin Horak en Sander Abbring, die allen hun deskundigheid 

inbrengen tijdens de fase van het voorlopig ontwerp en het definitieve ontwerp.  

 

Lex Kaper schetst dat in de loop van de tijd de oorspronkelijke aanneemsom van € 

900.000, welke in de overeenkomst met de gemeente vermeld stond, inmiddels ruim is 

overschreden. Op dit moment zijn de onderhandelingen nog gaande om de bouwsom 

nog wat naar beneden bijgesteld te krijgen. Een proces wat 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. 
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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 begin september 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 huidige eigenaar van de Struyck de 
 Kerk……………………... Een mogelijke optie is om een nieuwe sporthal te bouwen  op 
 het huidige veld van ZKC. 

Voor ZKV is er geen 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. 

Tijdens die 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 zal 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 voor-, als tegenstanders 
melden zich in de discussie. Een ding staat voor de vergadering al snel vast. In de 
statuten van de nieuwe vereniging staat geen aanduiding dat de vereniging van huis uit 
christelijk is. Prima om daarin op te nemen dat iedereen, van welke afkomst dan ook, 
welkom is bij ZKV, maar daar blijft het bij. Er is begrip voor het feit dat 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? 
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Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. 

De vergadering geeft het bestuur toestemming om een en ander nader uit te werken. 

Een suggestie van Daan Horak daarbij is om  middels een vragenlijst een peiling te 
houden onder de leden over hoe zij over een fusie met ZKC denken. 

Tot slot wordt overeengekomen dat in maart een buitengewone ledenvergadering 
gehouden zal worden om dit onderwerp nogmaals te bespreken.  

Sander Abbring geeft aan dat er op de KNKV website veel info staat over fusies.  

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. 

 

Nieuwe leden 

Tijn jonker                                         3-10-2019 

Teske Zaal                                         6-11-2017 

Raihan Schonenberg                       8-5-2017 

Niejma Schonenberg                      24-10-2015 

Selenay Turkmen                            19-10-2015 

Musab Adiguzel                              18-3-2014 

Kira Regada                                      26-12-2013 

Oliver Kok                                         9-9-2013  

Jara Hrybov                                      16-4-2012 

Talah Bayram                                   22-12-2011 
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GEBOORTEKAARTJE JUNA POSTMA 
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Jaarverslag bestuur seizoen 2021-2022 

Het bestuur zag er afgelopen seizoen als volgt uit: 

 Voorzitter    Lex Kaper 

 Secretaris    Ruud Berkhof 

 Sport     Marco de Vries 

 Financiën & Facilitair   Marije Kamphuis 

 Communicatie/Activiteiten  Mariska Speekhoudt 

 

Per 1 augustus heeft Marco helaas zijn functie neer moeten leggen, dit om medische redenen. 

In Dennis Brand hebben wij gelukkig een prima opvolger gevonden. 

 

De bestuursleden hebben de volgende werkgroepen/commissies onder zich: 

 

Lex Kaper  Werkgroep Accommodatie Hoornseveld 

Ruud Berkhof  Scheidsrechters commissie 

Marco de Vries/ Technische Commissie, Jeugd Technische Commissie, Ledenwerving 

Dennis Brand 

Marije Kamphuis Financiën, Sponsorcommissie, Facilitair 

Mariska Speekhoudt Communicatie, Activiteiten, Vrijwilligers, JOEP 

 

Algemeen 

Een 3-tal zaken hebben het afgelopen seizoen de nodige aandacht gehad. Dat zijn de 

herinrichting van het sportpark Hoornseveld, het onderzoek of een mogelijke samenwerking 

met ZKC tot stand kan komen en tot slot toch ook weer Corona. 

Herinrichting sportpark Hoornseveld 

Het bouwteam met daarin Ivan Engel, Sander Abbring, Erwin Horak, Annemieke de Kloe en Lex 

Kaper heeft het dit jaar erg druk gehad met allerlei zaken rondom de aanleg van het veld en 

het begeleiden van de bouw van het nieuwe clubhuis.  

Het veld is half juni opgeleverd, waardoor we gelukkig weer in staat waren om het 

schoolkorfbaltoernooi te houden. De 2e helft van het vorige veldseizoen hebben alle ploegen 

getraind en competitie gespeeld op het veld van ZKC, waartoe we alle gelegenheid geboden 

kregen van ZKC en waarvoor wij ZKC heel hartelijk danken. 

Het geraamte van het nieuwe clubhuis staat inmiddels, volgens de huidige planning zal het 

nieuwe clubhuis in maart 2023 in gebruik genomen kunnen worden. 
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Samenwerking met ZKC 

In december 2021 heeft ZKC een bijeenkomst gehad met hun leden waarin o.a. het loslaten 

van de christelijke identiteit ter discussie gesteld is. Dat was voor ZKV een voorwaarde om het 

veder onderzoeken van de mogelijke samenwerking voort te zetten. De leden van ZKC hebben 

er mee ingestemd dat een eventueel nieuw op te richten vereniging een inclusieve vereniging 

wordt, niet met een specifiek christelijke identiteit. Nadat dit duidelijk was geworden zijn er 

een 7-tal werkgroepen samengesteld die een eerste verkenning hebben gedaan over de 

mogelijkheden om tot een verdere samenwerking te komen. De volgende werkgroepen 

werden benoemd: werkgroep sport jeugd, werkgroep sport senioren, werkgroep 

organisatiestructuur, werkgroep accommodatie veld, werkgroep accommodatie zaal, 

werkgroep financiën en werkgroep activiteiten.  

De uitkomst van de gesprekken binnen deze werkgroepen was dat er vanuit deze 

werkgroepen een positief advies werd gegeven. Op 11 april hebben we in een bijzondere 

algemene ledenvergadering nadere uitleg gegeven op de uitkomsten van de besprekingen van 

deze werkgroepen en met elkaar afgesproken dat we verder gaan in het traject van 

samenwerking. Op de ALV van 5 oktober 2022 zal een stemming gehouden worden over de 

mogelijke fusie met ZKC.  

In de praktijk spelen er dit seizoen al een aantal combinatie teams in de B-aspiranten en A-

junioren, omdat daarmee leden van beide verenigingen behouden konden blijven, dit dus 

zonder dat er al een besluit tot fusie genomen is. Verder hebben beide besturen regelmatig 

met elkaar overleg. 

 

Corona 

Helaas werden we in november 2021 weer geconfronteerd met Corona.  De eerste helft van 

de veldcompetitie was gelukkig al afgerond, maar nadat de 1e zaalwedstrijd was gespeeld, 

werd de competitie weer stilgelegd. Pas begin februari werd gestart met een alternatieve 

competitie met 4 ploegen in een poule. Deze competitie kon gelukkig gewoon uitgespeeld 

worden, zoals ook de 2e helft van de veldcompetitie. 

Nieuwe leden 

Ook het schoolkorfbal kon dit jaar gelukkig weer doorgaan, onder nogal lastige 

omstandigheden, aangezien er in de omgeving van het veld allerlei werkzaamheden werden 

verricht.. Gelukkig is alles prima verlopen en we hebben er op dit moment zo’n 20 nieuwe 

leden aan overgehouden, wat natuurlijk een prachtig resultaat is. 
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Sportief 

Qua resultaten valt in het oog het kampioenschap van ZKV 2 in de zaal in de reserve 

Overgangsklasse, met daaraan gekoppeld de promotie naar de reserve Hoofdklasse. Ook op 

het veld waren zij succesvol, ditmaal werd het kampioenschap behaald in de reserve 1e klasse 

en daarmee promotie naar de reserve Overgangsklasse. ZKV 1 wist zich in de zaal te 

handhaven in de Overgangsklasse en op het veld lukte het net niet om kampioen te worden in 

de 1e klasse. 

Financiën 

Financieel gezien staat ZKV er goed voor, dat blijkt ook uit de jaarcijfers. Corona heeft 
natuurlijk grote invloed gehad op de inkomsten (en uitgaven) van het vorige seizoen.  Gelukkig 
hadden we ook een aantal financiële meevallers en hebben we minder kosten gemaakt dan 
begroot, waardoor we het jaar positief afsluiten. 
 

Verenigingsondersteuning Rabobank 

Ook dit seizoen hebben wij vanuit de Rabobank weer de mogelijkheid gehad om een 

‘verenigingsondersteuner’ in te zetten. Vorig seizoen lag de focus op ledenwerving en -

behoud. Dit seizoen is er ingezet op de jeugdtrainers en zijn er o.a. bijeenkomsten met de 

trainers georganiseerd. 

 

Overleden 

Het afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ank van Kalsbeek,             

Co  Onderwater en Joop Torenstra. 
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Jaarverslag  Technische Commissie 2021 – 2022 
 
Leden: 
Jiri Haan 
Margje Kamphuis (voorzitter)  
Mike Kreuger 
Dyani Pfalzgraff 
 
 
Resultaten: 
Voor het seizoen 2021 – 2022 waren er 5 seniorenteams opgesteld. Er waren 3 teams ingeschreven in 
de wedstrijdsport en 2 teams in de breedtesport. Door corona was er in de zaal een aangepaste 
competitie.  
Het 1ste is behouden op veld (1ste klasse) en zaal (overgangsklasse). 
Het 2de heeft een dubbel kampioenschap behaald en gaat komend seizoen uitkomen in de res. 
Overgangsklasse (veld) en res. Hoofdklasse (zaal), prachtige prestatie! 
Het 3de is in de zaal behouden in de res. 1ste klasse en op het veld kampioen geworden in de res. 2de 
klasse. Het 3de zal komend seizoen uitkomen in de res. 2de klasse aangezien het team totaal verandert 
qua samenstelling. 
Het 4de is op het veld kampioen geworden en in de zaal behouden. 
Het 5de is op het veld en in de zaal behouden.  
 
Voor seizoen 2022-2023 is het gelukt weer 5 senioren teams op te stellen. 
 
Begeleiding selectie en senioren 3, 4 en 5: 
Het 1ste stond dit seizoen onder leiding van Monne Jonker met Wouter Forrer als teambegeleider. 
Het 2de stond onder leiding van Dennis Brand en werd op dinsdag getraind door Rick Wals. 
De selectie heeft krachttraining gekregen van Ton Raaijmakers. 
De selectie kreeg verzorging van Roeland Swart. 
 
Het 3de heeft trainen gekregen van Bram Borgers.  
 
Het 4de en 5de verzorgde hun training zelf onder leiding van Jiri en Mike. 
 
De TC wil alle trainers, coaches en begeleiders bedanken voor hun inzet! 
 
Afmeldingen: 
We iedereen bedanken die (meermaals) bereid is geweest om reserve te zitten of om in te vallen bij 
een ander team. Het is heel fijn om te merken dat velen zich zo inzetten om de teams ieder weekend 
weer rond te krijgen en daarvoor soms meerdere wedstrijden in een weekend moeten spelen. Bedankt 
voor het meedenken en dat we op jullie kunnen rekenen. 
 
TC leden 
De TC blijft komend seizoen hetzelfde. Margje en Dyani zullen vooral bezig zijn met de taken rondom 

de selectie en Jiri en Mike regelen vooral de zaken rondom 3, 4 en 5. 
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Jaarverslag  Jeugd Technische Commissie 2021 – 2022 
 

Als JTC stond dit jaar in het teken van Corona, een verkort zaalseizoen en snuffelen aan ZKC, omdat we 

daar een groot deel van het seizoen hebben getraind en zelfs wedstrijden hebben gespeeld.  Dit omdat 

ons eigen veld verplaatst werd en dit iets meer tijd kostte dan verwacht. Verder hebben we veel tijd 

gestoken om wekelijks alle teams te laten spelen en als dit niet lukt omdat we te weinig spelers hadden 

om deze te verplaatsen. Verder hebben we veel energie gestopt in de teams om de uitstroom van 

leden te beperken. Dit is ondanks het gekke seizoen goed gelukt. Door corona hebben we voor de start 

van het afgelopen seizoen geen schoolkorfbal gehad iets wat elk jaar toch aardig wat leden oplevert. 

Dit jaar konden we gelukkig weer genieten van het schoolkorfbal toernooi en bij de start van het 

nieuwe seizoen konden we, als resultaat daarvan, 20 nieuwe leden verwelkomen. 

We hadden als ZKV de volgende teams en trainers 

A1     Koen en Tom 

A2    Mike 

B1    Robert en Erika 

C1    Reza en Duke 

D1    Daphne K, Joy en Valerie 

E1   Stephanie, Menno en Daphne A 

F1   Maartje en Eelke 

Kangoeroes  Ieke en Jesse 

 

De E1, D1, C1, A1 en A2 zijn dit jaar kampioen geworden. Deze teams hebben we 30 juni met taart en 

oorkonden gehuldigd, 

De JTC bestond uit Sander, Sabine en Bart. Dit seizoen hebben we een wijziging, Sabine gaat zich meer 

richten op haar werk en studie. Marianne en Kevin zijn ons komen versterken. De structuur met 

trainingscoördinatoren werkt goed.   

We hebben samen met Remco, vanuit het Rabobank traject,  gekeken naar hoe we trainers meer 

centraal kunnen stellen binnen de vereniging. Dit heeft geleid tot truien voor iedere trainer en een 

matig bezochte sessie over de rol als trainer.  

      

Beheers commissie 2021/2022 
 
Een jaarverslag 2021/2022… 
 
Weinig te melden. 
  
In augustus 2021 begonnen met een voorzichtige start, de Kiep mocht weer open. 
 
In oktober de ledenvergadering gehad met optie samenwerking met ZKC, waarna weer een corona 
aanval op sommige leden. 
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Sommige activiteiten bleven natuurlijk door gaan, Roel Duursma heeft het materiaal weer netjes 
onderhouden en verzorgt. Wie wil zijn taak vervullen? 
 
We mogen blij zijn met De mannenploeg: Jan Doeves, Ed Staats, Piet Duurma, Roel Duursma, Fred 
Goos en Martin Pfann zij houden ons clubhuis toch nog goed aan de kant. En met Maarten Forrer die 
allerlei klussen oppakt. Bedankt allemaal! 
 
Er is gestart met de velden verleggen, dus ons clubgebouw staat iets verderaf en in en om de Kiep een 
wat rommelige aanblik, MAAR dit komt gauw goed! 
 
In het voorjaar de trainingen gestart bij ZKC, nu weer op ons eigen (nieuwe) veld. 
 
Alarm met melding, dus let op met afsluiten en openen! 
 
Daarnaast willen we iedereen er nog even aan herinneren dat de Kiep, het materiaal, etc. etc. van 
ons allemaal is en dat ieder dus zijn eigen verantwoording neemt zoals we er mee om moeten 
gaan, schoonhouden en opruimen! 
 
Wouter Forrer & Carla Forrer 
 
 

Jaarverslag 2021/ 2022 van de Sponsorcommissie  

 

De sponsorcommissie bestond dit jaar uit zes leden: Raymon Walter, Marian Stange, Merel Gruijs, 

Nadine Loukou, Menno Dekker en Daan Horàk. Merel en Nadine houden zich vooral bezig met het 

kledingbeleid binnen de vereniging, Raymond en Daan beheren het portfolio, Marian zorgt voor alle 

betalingen en veel ondersteunende werkzaamheden en Menno houdt zicht voornamelijk bezig met 

(nieuwe) sponsoracties. De sponsorcommissie komt met enige regelmaat bij elkaar om voortgang of 

nieuwe inzichten te bespreken.  

 

Hoofdsponsor Rabobank  

Vorig jaar ging het verenigingsondersteuning traject van start, het verenigingsondersteuning traject is 
gelieerd aan het contract. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk 
invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan 
zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat 
niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve 
begeleiding. Om in aanmerking te komen voor een intensief – 1 op 1 – begeleidingsprogramma, moest 
ZKV een plan indienen: “Ledenwerving, binding en betrokkenheid met een goed en gezond wervings- 
en vrijwilligersprogramma”. Na overleg is er akkoord bevonden op het plan en is ZKV dit stapsgewijs 
aan het uitwerken. Niet alle benoemde doelstellingen zouden binnen dit tijdsbestek passen, maar de 
werkgroep onder leiding van Remco Hartgers is goed op weg. In de werkgroep zitten: Merel Gruijs, Bart 
van Eekeren, Jenske Eikema, Monne Jonker, Marco de Vries, Mariska Speekhoudt en Marije Kamphuis. 
In de eerste fase is gekeken naar een drietal onderwerpen: 
1. Meer inzicht krijgen in het verlies van leden: waarom zeggen mensen op en wat zouden we 

daar aan kunnen doen? 
2. Opleiden en begeleiden trainers en coaches 
3. De Joep, naast het korfballen is ook heel belangrijk om andere activiteiten voor (jeugd)leden te 

organiseren. 
In de tweede fase lag de focus vooral op het tweede onderdeel en zijn er o.a. bijeenkomsten voor 
jeugdtrainers georganiseerd. 
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Vomar actie 
ZKV doet mee met de Club is Koning actie. Als je boodschappen doet bij de Vomar, dan gaat 0,5% van 
het totaalbedrag naar ZKV. Koppel je kaart zo snel mogelijk om voor ZKV te sparen! Zie de bijlage voor 
extra uitleg. Aan alle leden die al voor ZKV sparen: bedankt voor jullie inzet! 
 

Schoolkorfbal 

Na een aantal jaar mocht het schoolkorfbal weer van start. Dit bracht de nodige kansen met zich mee 

om een aantal velden te laten sponsoren. Dit jaar werden alle velden gesponsord, waarvoor dank! 

Onderstaande sponsors hebben een veld gesponsord: 

- IJscafé Goemans 
- Klijn & Van Kampen 
- Krijt Moester Groothandel 
- Le Cockelon 
- Mars Hoveniers 
- Solar Zaanstad 
- Zito Teer 
- Sigi’s Sport & Lifestyle 

De hoofdsponsor van het toernooi was de Rabobank. 

 

Bordsponsors.  

Er waren dit jaar 16 betalende bordsponsors. Dat waren de Rabobank, Solar Zaanstad, Security 2000, 

Kooyman BV, Klijn & van Kampen, M&O Techniek, Wals installatiebedrijf , ZA1 - De Jager, Geo 

Maatwerk, Kinderdagverblijf  ’ Het Hummeltje’, Fietsmaster, Zito Teer, Pizza Piazza, Korfbaltotaal en 

Castell Bites & Steaks. Ook staan er 2 borden, welke eigendom zijn van ZKV, waaronder het Kangoeroe-

bord en het bord van de Vriendenloterij. Vonk Sports is dit jaar vrijgesteld van betaling.  

 

Adverteerders 

De pagina’s gevuld met adverteerders in ons clubblad waren: Club 75, Pfann, 

Post Staalbouw, S. Karten Pianotechniek, Rabobank, Vonk Sports, Fred Kerkvliet, Pizza Piazza en 

Balloon Zone. Het feit dat het krantje digitaal verschijnt heeft geen invloed op de deelname.  

 

 

Shirtsponsors 

Er zijn zes shirtsponsors en daar is één nieuwe shirtsponsors bijgekomen, namelijk Geo Maatwerk: 

Shirtsponsor ZKV 1 en ZKV 2:  

- De Rabobank (wedstrijdshirt); 
- Korfbaltotaal (wedstrijdshirt); 
- Geo Maatwerk (wedstrijdshirt); 
- Brouwerij Hoop (inschietshirt). 
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Shirt sponsor A1:  

- Vonk Sports (wedstrijdshirt); 
- Brouwerij Hoop (inschietshirt). 

Shirt sponsor C1:  

- Exceldent (wedstrijdshirt). 
 

Balsponsors zaal 

Er mochten weer zaalwedstrijden gespeeld worden!  

De balsponsors voor het Zaalseizoen 2021/2022 waren:  

- Ik schrijf wel.nl (Ilja Kraaier); 
- Club 75; 
- De Struyck; 
- M&O Techniek; 
- Mars Hoveniers. 

 
Programmaboekje ZKV  

Het programmaboekje had dit jaar de volgende adverteerders M&O Techniek, Club 75 en Pizza Piazza. 

Op het inlegvel stond de naam van desbetreffende balsponsor, al dan niet met logo. 

 

Banners op de website 

Naast de zeven shirtsponsors hebben nu 8 bedrijven een banner op onze website, dit zijn: Security 

2000,  Ray Heistek  “De keuken in”,  Kooi Security, le Cockelon, Patricia’s Bloemboetiek van Susan 

Bruins, Pizza Piazza en Nelec. 

 

Opbrengst vriendenloterij 

Voor de opbrengsten van de vriendenloterij, is er dit seizoen (1-7-20201 t/m 1-7-2022) € 4.232,- 

ontvangen voor de verkochte loten. 

 

Sponsorcontact 

Normaliter houden we jaarlijks een sponsorbijeenkomst, soms tijdens de veldperiode, regelmatiger 

tijdens de zaalperiode. Daarnaast ontvangen alle sponsor een digitale kerstkaart en wordt er 

individueel contact onderhouden met bestaande sponsors. Iedere structurele sponsor ontvangt elk jaar 

twee passe-partouts voor de zaalwedstrijden. Helaas kon de bijeenkomst dit jaar niet doorgaan i.v.m. 

het Corona virus. 

Doeken in de Struyck 

Het doek met de logo’s van onze sponsoren zijn bij alle thuiswedstrijden van ZKV 1 en 

ZKV 2 te zien geweest. 
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Sponsoring in natura kamp ZKV 

Future Design (korting op borden). 

                       

Namen sponsors seizoen 2021-2022 

Rabobank 

Vonk Sports 

Fietsmaster    

Security 2000  

Kooyman BV 

Castell Bites & Steacks 

Wals Installatiebedrijf 

Het Hummeltje 

Future Design 

Huitema Tegels 

Klijn & van Kampen 

M&O Techniek 

ZA1 - De Jager 

Geo Maatwerk 

Patricia’s Bloemboetiek 

Kooy Security 

“De keuken in” Ray Heistek 

“Ik schrijf wel” Ilja Kraaier 

 

 

Balloon Zone 

Fred Kerkvliet 

De Struyck 

Club 75   

Pfann 

Post Staalbouw 

S. Karten Pianotechniek  

Krijt Moester 

Le Cockelon 

Solar Zaanstad 

Mars Hoveniers 

Exceldent 

Goemans IJscafé 

Brouwerij Hoop 

Pizza Piazza 

Zito Teer 

Korbaltotaal 

Nelec 

Sigi’s Sport & Lifestyle 

 

 

Daan Horàk 
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Jaarverslag Scheidsrechterscommissie 2022 

Vol enthousiasme werd er aan het veldseizoen 2021/2022 begonnen om vervolgens in de 

zaalcompetitie weer in een lockdown terecht te komen. De (Reserve) Korfbal League mocht doorgaan. 

Dit in tegenstelling tot andere klassen waar de wedstrijden werden afgelast of doorgingen als 

oefenwedstrijd. Uiteindelijk kon er weer doorgepakt worden met de tweede helft van het zaalseizoen. 

Over het seizoen 2021/2022 is de uitwerking van de rompregeling (fluiten/beoordelen op neutraal 

terrein) als volgt: 

Competitie Minimum te fluiten 
wedstrijden 

Gefloten 
wedstrijden 

Veld (1e + 2e helft) 35 49 

Zaal 18 38 

 

Gedurende dit seizoen heeft de Scheidsrechterscommissie zich vooral gefocust op het begeleiden van 

startende scheidsrechters bij het fluiten van jeugdwedstrijden. Dit heeft geleid tot een aantal 

scheidsrechters die het zelfstandig aan kunnen en durven om bij de (jongste) jeugd wedstrijden te 

fluiten. 

Samenstelling Scheidsrechterscommissie 

De samenstelling van de Scheidsrechterscommissie 2021/2022 was als volgt: 

● Irshad Suliman                 - voorzitter & Korfbalmasterz 

● Ruud Berkhof                - coördinatie scheidsrechters senioren 

● Roy de Roeck                 - coördinatie scheidsrechters jeugd en junioren 

● Saskia van der Gulik  - opleiding en begeleiding 

 

Arbitragebeleidsplan 

In het arbitragebeleidsplan zijn vijf doelstellingen geformuleerd waar de Scheidsrechterscommissie aan 

wil werken. Door Corona zijn sommige doelstellingen niet (volledig) behaald en zullen in het najaar van 

2022 en het voorjaar van 2023 worden opgepakt. 

 

1. Structureel inbedden scheidsrechterscommissie in organisatie ZKV  

2. Vergroten publiciteit en bewustmaking leden en ouders  

3. Over 2 jaar voldoen aan ons ideaalplaatje 

4. Vergroten aantrekkelijkheid en uitstraling ZKV scheidsrechters-team 
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5. Werken aan Fair Play.  

Het afgelopen seizoen ging de focus vooral uit naar het opleiden en begeleiden van startende 

scheidsrechters bij de jeugd. Voor de Scheidsrechterscommissie is de volgende stap om te werken aan 

het (blijven) werven van op te leiden en te begeleiden scheidsrechters en de promotie hiervan binnen 

ZKV. 

 

KNKV-scheidsrechters/verenigingsscheidsrechters/beoordelaar 

In het seizoen 2021/2022 kende ZKV de volgende KNKV-scheidsrechters die wedstrijden buiten de deur 

in de wedstrijdsport hebben geleid: Giovanny Raghoenandan, Roy de Roeck, Johan Bruins, Ruud 

Berkhof en Irshad Suliman. 

Als verenigingsscheidsrechter hebben Johan Bruins, Lex Kaper, Gioavnny Raghoenandan, Ruud 

Berkhof,  en Roy de Roeck de nodige wedstrijden binnen de vereniging gefloten in de breedtesport 

senioren. 

Daarnaast hebben Els Bakker, Georgina Blankendaal, Stephanie Elmers, Jesse Kim, Hidde Kim, Mike 

Kreuger, Luka Oostrom, Giovanny Raghoenandan, Jaïr de Roeck, Roy de Roeck, Marian Stange, Bram 

van de Water, Irshad Suliman, Menno Dekker, Eobert Kreuger, Lex Kaper, Saskia van der Gulik, Ieke 

Eikema, Eeke Eikema, Leendert Saarloos, Kevin Jager, Alex Schouten (ZKC) en Ruud Berkhof 

wedstrijden bij de jeugd gefloten in de breedtesport. 

 

Huidige ontwikkelingen 

Voor het seizoen 2022/2023 fluiten Giovanny Raghoenandan, Roy de Roeck en Irshad Suliman buiten 

de deur in de wedstrijdsport. Irshad zal dit seizoen ook als beoordelaar actief zijn. 

Toekomst 

De scheidsrechtersbezetting blijft passen en meten ook omdat een aantal scheidsrechters er zorg voor 

dragen om wedstrijden buiten de deur op neutraal terrein te fluiten zodat ZKV positief uit de 

rompregeling arbitrage komt. Hierdoor is de vraag naar scheidsrechters die intern in de breedtesport 

jeugd/junioren/senioren en teruggegeven wedstrijden uit de wedstrijd sport (wedstrijden waar geen 

scheidsrechter door het KNKV wordt aangewezen) nog altijd groot. 

De scheidsrechterscommissie zal hopelijk nu meer ruimte krijgen om aan haar doelstellingen te 

werken. Het zal in ieder geval helpen om een volledig competitieseizoen te kunnen draaien. Daarnaast 

zal het onderdeel KorfbalMasterz weer worden opgepakt. 

Leden die geïnteresseerd zijn om eens in de zoveel tijd een wedstrijd te fluiten óf om zich op te laten 

leiden tot scheidsrechter jeugd of senioren kunnen met één van de leden van de 

Scheidsrechterscommissie contact opnemen. 
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JAARVERSLAG  REDACTIECOMMISSIE 

Iedere drie weken komt het clubblad de ZKV-er uit. Digitaal en op papier. Nog ongeveer 80 

mensen krijgen het papieren krantje thuisbezorgd. We proberen zoveel mogelijk al het 

korfbalgerelateerde nieuws te brengen en hopen steeds dat alle gegevens op tijd bij de leden 

aankomen. 

• Redactie: Ruud Berkhof, Jenske Eikema (Krielkiep) en Els Bakker 

• Draaiers: Miranda Grootes, Harmen Eikema en Bram Borgers 

• Bezorgers: Jan Doeves, Roel Duursma, Piet Duursma, Henk Giskes, Ed ten Wolde, 

Menno Jonker. 

• On- line zetter: Liam de Haas. 

De risograaf waarmee het krantje wordt gedrukt is ook in gebruik door mensen van De 

Struyck/ Theresia. Hij heeft af en toe wat reparaties nodig gehad maar momenteel draait hij 

als een zonnetje…. (afkloppen)  

We weten niet hoe lang we nog een clubblad blijven maken voor ZKV, maar in ieder geval is 

het dit afgelopen jaar goed gelukt.  

Namens bovenstaanden: Els Bakker 

 

Jaarverslag vrijwilligerscommissie 

• Sabina Kreuger 

• Anne-Mirl Biesot 

Afgelopen seizoen kon er gelukkig weer meer gespeeld worden, wat betekende dat er ook weer meer 

vrijwilligersdiensten nodig waren op onze velden. Dit hebben wij ingevuld door mensen te vragen voor 

o.a. de bardiensten en de velddiensten, zowel op het veld als in de zaal.  

Om onze vrijwilligers te bedanken hebben wij rond de kerstdagen kerstpresentjes rondgedeeld. Dit jaar 

zijn we voor een heuse ZKV kerstmuts gegaan met een zakje kerstchocolaatjes. Deze presentjes 

hebben wij samen met het bestuur rondgebracht. Deze mutsen hopen we dit seizoen weer terug te 

zien langs het veld in de Struijck.  

Nu we komend seizoen hopelijk “normaal” kunnen draaien zijn wij ook weer over gegaan op hoe de 

bardiensten voor corona werden ingevuld. Ieder spelend senioren en junioren lid is ingedeeld voor een 

bardienst. Kan je niet? Ruil dan onderling. Wij bedanken iedereen alvast voor deze bardiensten en 

onwijs fijn dat wij elkaar weer op het veld kunnen ontmoeten!  
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JOEP jaarverslag 

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

Gabrielle Kreuger, Duke Duursma. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Jenske Eikema  

Afgelopen seizoen hebben we weer verschillende activiteiten georganiseerd nu het eindelijk weer kon. 

Zo werd er eindelijk weer eens een ouderwetse filmrechten georganiseerd en hebben we verschillende 

buitenspelen gedaan. Het werven van kinderen bleek soms lastig maar desalniettemin hebben we veel 

nieuwe gezichten gezien dit jaar. Komend seizoen Komend seizoen willen weer veel activiteiten 

organiseren waarbij we hopelijk snel gebruik kunnen maken van onze mooie nieuwe accommodatie! 

Ook de mogelijke fusie met ZKC zal komend jaar belangrijk zijn. Daarnaast willen we weer zoveel 

mogelijk kinderen, nieuwe of oude leden, enthousiasmeren om mee te doen aan de activiteiten 

 

Jaarverslag Communicatie Commissie seizoen 2021 - 2022 

 

Uit wie bestaat de Communicatie Commissie? 

Dyani Pfaltzgraff, zij verzorgt het beheer van instagram en indien nodig op FB. Dyani houdt ook van 

grafisch ontwerpen dus daar speelt zij ook een belangrijke rol in.  

Liam de Haas is ons technische wonder, hij zorgt voor beheer van de website FB etc.  

Sander Abbring houdt zich met name bezig met de jeugd en communicatie daarin richting ouders en 

trainers.  

Sonja Pfaltzgraff is voorzitter van de Communicatie Commissie en zorgt voor het delen van informatie, 

het maken van de persberichten, nieuwsberichten en helpt bij elke commissie waar nodig omtrent 

communicatie. Ook de interne communicatie is hier onderdeel van.  

Het was een bijzonder jaar door de Corona maatregelen.  

Waar we in elk geval voor gezorgd hebben is een YouTube kanaal en daarmee een livestream 

verbinding in de Struijk. Hierdoor konden mensen vanuit huis toch nog de wedstrijden die gespeeld 

konden worden volgen.  

Daarnaast delen we de gebruikelijke berichten via social media zoals opstellingen, wedstrijdschema's 

en bijzondere gebeurtenissen zoals informatie over het nieuwe veld en 2 selectiespelers die voor het 

Surinaams team naar Amerika zijn afgereisd. We proberen daarmee ZKV'ers die daarin geïnteresseerd 

zijn mee te nemen.  

Spreek ons vooral aan als je ideeën hebt over communicatie, of als je vindt dat de communicatie 

anders of beter kan.  
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Exakwa - ZKV 18-22 gespeeld op 10 september 2022 

Vandaag weer de eerste veldwedstrijd van dit seizoen tegen het onbekende Exakwa. Door Bjarne werd 
het 0-1 uit een strafworp. Na de 1-1 van Exakwa werd 1-2 en 1-3 door Tom, die eerst van afstand en 
even later met een kort schot scoorde. Exakwa maakt 2-3, waarna Bart een kans van dichtbij benut, 2-
4. Na weer een treffer van Exakwa benut Michele een strafworp, 3-5. Bjarne maakt onder de korf 3-6 
en even later is het Bart die van dichtbij 3-7 maakt. Na de 4-7 van Exakwa is Dyani die van halve afstand 
4-8 maakt. Exakwa scoort dan weer tegen, 5-8, waarna Bart een vrije bal benut, 5-9. Na de 6-9 van 
Exakwa scoort Sverre van dichtbij 6-10. Bjarne maakt ook van dichtbij 6-11, waarna Exakwa via 7-11 de 
ruststand bepaalt op 8-11.  

Sverre scoort direct na rust van afstand 8-12, gevolgd door Bart, die ook van afstand 8-13 maakt. Dan is 
het even Exakwa dat de klok slaat en zij maken 9-13, 10-13 en 11-13. Bart benut dan een vrije bal, 11-
14. Na de 12-14 van Exakwa wordt er een minuut of zeven niet gescoord. Pjotr komt er dan in voor 
Bart. ZKV blijft moeite houden om de korf te vinden, waardoor Exakwa hun 12-14 achterstand om weet 
te zetten in een 15-14 voorsprong. Bart komt er dan weer in voor Pjotr. Bjarne krijgt dan een strafworp 
mee, maar doordat hij op zijn slaap geraakt werd lag het spel een tijdje stil. Als Bjarne weer enigszins 
hersteld is benut hij de strafworp, 15-15. Dit is het eerste doelpunt van ZKV na een kwartier niet 
gescoord te hebben. Bjarne wordt dan gewisseld en Pjotr komt hem vervangen. Of dit incident met 
Bjarne de ploeg weer wakker geschud heeft? Tom scoort van afstand, 15-16. Exakwa scoort nog 16-16, 
maar daarna neemt ZKV een beslissende voorsprong. In een tijdsbestek van nog geen 3 minuten scoort 
Sabine van afstand 16-17, Bart uit een strafworp 16-18, Michelle van afstand 16-19 en Tom ook van 
afstand 16-20. Exakwa maakt nog 17-20, maar Sabine maakt het verschil weer 4 punten door van halve 
afstand 17-21 te maken. Exakwa scoort nog 18-21, maar het laatste woord is aan Michelle die van 
afstand 18-22 maakt. Een nuttige overwinning tegen een wel erg onbehouwen spelende ploeg. 

De treffers kwamen vandaag van Bart 6, Tom en Bjarne 4, Michelle 3, Sabine en Sverre 2 en Dyani 1 
keer. 

 

 

 

ZKV – Swift 21-11 gespeeld op 17 september 2022 

Vandaag de wedstrijd tegen Swift, dat in de eerste competitieronde met 15-16 verloor van Synergo.  
Na enkele minuten bracht Jane de stand op 1-0 door de bal na een deels mislukte doorloopbal toch van 
dichtbij door de korf te gooien. Na een minuut of 10 maakte Swift 1-1. Sverre maakt van halve afstand 
2-1 en even later scoort hij van afstand 3-1. Pjotr maakt van halve afstand 4-1, gevolgd door Swift dat 
4-2 maakt. Michelle scoort van afstand 5-2, waarna Swift iets terugkrabbelt en 5-3 en 5-4 maakt. 
Sabine scoort uit een omdraaibal 6-4. Na een doorbraak actie van Michelle scoort Dyani van dichtbij 7-
4, vrij snel daar gevolgd door de 8-4 van Michelle die van afstand raak schiet. Swift maakt 8-5, waarna 
Pjotr van dichtbij 9-5 maakt, wat tevens de ruststand is. 

Na rust scoort Sverre van halve afstand 10-5, waarna het even stokt met de scores aan ZKV zijde. Swift 
komt terug tot 10-8. Dyani scoort van dichtbij toen Michelle de vrije bal direct naar haar toe speelde. 
Even later maakt Dyani er ook 12-8 van door van afstand te scoren. Swift maakt 12-9, waarna Bart er   
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13-9 van maakt door van dichtbij met een “onderhandse” onehander te scoren. Bjarne komt er dan in 
voor Pjotr en even later komt ook Dominique er in voor Dyani. Swift maakt nog 13-10, maar dan neemt 
ZKV serieus afstand van Swift. Sverre maakt 14-10 van afstand, Sabine scoort van dichtbij 15-10, Bart 
benut een strafworp, 16-10. Ook Tom benut een strafworp, 17-10, waarna Michelle van afstand 18-10 
maakt. Eindelijk scoort Swift weer eens tegen, 18-11, wat uiteindelijk hun laatste score was. Jane benut 
nog een strafworp, 19-11, Sverre scoort van dichtbij 20-11 en in het eindsignaal maakt Michelle van 
afstand nog 21-11. 

Volgende week de uitwedstrijd tegen ZKC ’31. 

De doelpunten kwamen van: Sverre 5, Michelle 4, Dyani 3, Sabine, Jane, Pjotr en Bart 2 en Tom 1 keer. 

 
 

  

 

KANGOEROES BIJ ZKV 

Kinderen vanaf een jaar of 3 á 4 tot ongeveer 6 kunnen al trainen bij ZKV.  Om de 

week mogen ze op zaterdag, van 10.00 tot 10.45 uur gooien, vangen, schieten, 

rennen, huppelen, rollen, lachen en spelen. Maartje en Ieke zijn de trainers. De 

kinderen spelen nog geen echte wedstrijden, maar langzaamaan leren ze 

natuurlijk wel steeds een beetje meer korfballen.  De contributie bedraagt 

slechts 12 euro per kwartaal en daarvoor heeft jong en oud heel veel plezier! 

Kom gerust een keertje kijken!!!! 
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Krielkiep 
 

Het volgende krantje komt uit op 10 oktober. De volgende jeugdleden 

zijn voor die datum jarig: 

Dante Serra  23 september 

Krijn Abbring  26 september 

Nio Hoogwerf  28 september 

Naila Plet   28 september 

Hugo Abbring  30 september 

Dane de Maaker   3 oktober 

Jamie van de Berg 9 oktober 

Danitha Geldrop  10 oktober 
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KANGOEROES BIJ ZKV 

Kinderen vanaf een jaar of 3 á 4 tot ongeveer 6 kunnen al trainen bij ZKV.  Om de week 

mogen ze op zaterdag, van 10.00 tot 10.45 uur gooien, vangen, schieten, rennen, huppelen, 

rollen, lachen en spelen. Maartje en Ieke zijn de trainers. De kinderen spelen nog geen echte 

wedstrijden, maar langzaamaan leren ze natuurlijk wel steeds een beetje meer korfballen.  

De contributie bedraagt slechts 12 euro per kwartaal en daarvoor heeft jong en oud heel 

veel plezier! Kom gerust een keertje kijken!!!! 

 

VAN DE JEUGDCOŐRDINATOR 

Wij zijn de competitie gestart, op ons eigen veld met zicht op onze nieuwe kantine in 

aanbouw, het  dak zit er al op. Op het laatste moment is er nog een E2 opgesteld om te 

zorgen dat we geen 13 kinderen in een 4-tal laten spelen. De E2 doet het super, ze staan net 

als de A2, B1, C1, D1, E1 boven aan na 2 wedstrijden gespeeld te hebben. Wat een super 

presentatie ! Maar ook de A2 en F1 doen het goed al hebben die het wat zwaarder in de 

competitie. De A2 en B1 onze combinatie teams met ZKC gaan ook goed, de sfeer is gezellig. 

Jongens en meiden van de A2, de punten komen vanzelf aan jullie inzet ligt het niet. 

Verder een groot compliment aan alle enthousiaste ouders , opa’s en oma’s die langs de 

kant staan om alle teams aan te moedigen. Ondanks dat corona achter ons ligt blijft het toch 

fijn dat dit allemaal weer kan.  

Toch ook nog een kritische noot, we hebben de afgelopen twee weken toch best veel 

afzeggingen gehad. Waardoor we op vrijdagavond nog aan het puzzelen zijn en zelfs 

wedstrijden hebben moeten verplaatsen. Als je een keer niet kan zorg dan dat je dit ruim op 
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tijd bespreekbaar maakt met de trainer(s) zodat we hier op rijd naar kunnen kijken. Het blijft 

een teamsport dus beperk het aantal afzeggingen echt tot het minimum. 

We hebben op 5 oktober de jaarlijkse ledenvergadering van ZKV waarbij er gestemd mag 

worden voor of tegen de fusie met ZKV. Ieder lid vanaf 15 jaar is stemgerechtigd, laat je 

stem niet verloren gaan dit gaat echt over de toekomst van onze club.  We rekenen er dan 

ook op dat alle stemgerechtigde, ook onze jeugdleden 5 oktober aanwezig zijn. Je krijgt hier 

ook nog een persoonlijke uitnodiging voor. 

Rest mij iedereen weer veel korfbalplezier te wensen en tot op de velden. 

Bart 

De Krielkiep’s moppentrommel 

 

Kleuren 

Carolien: ‘Welke kleur zeg je niet twee keer op een dag?’ Wilmer: 

‘Wit?' Carolien: ‘Wat zei je?’ Wilmer: ‘Wit!’ Carolien: ‘Heb je de vraag wel 

goed gehoord?’ 
 

Logeren 

Marco gaat logeren bij zijn opa en oma, die op de zevende verdieping van een 

flat wonen. Zijn vader brengt hem weg. Als ze naar de flat lopen, zegt Marco: 

‘Pap, mag ik iets vragen?’ Zijn vader antwoordt: ‘Nu even niet, als we bij de 

flat zijn, mag je het vragen.’ Halverwege de trap van de flat vraagt Marco 

weer of hij iets mag vragen. Zijn vader zegt: ‘Nu even niet, pas als we op de 

zevende verdieping zijn.’ Als ze eindelijk zijn aangekomen, zegt zijn vader: 

‘Wat wilde je nou steeds vragen?’ Waarop Marco antwoordt: ‘Ik ben mijn 

koffer vergeten, kunnen we terug?’ 

 

Spoken 

David gaat op bezoek bij een kasteel. Hij komt de kasteelheer tegen en 

zegt: ‘Ik heb gehoord dat het hier spookt.’ Antwoordt de kasteelheer: 

‘Onzin, ik woon hier al meer dan duizend jaar en ik heb er nog nooit een 

gezien.’ 

 

https://www.kidsweek.nl/kleuren
https://www.kidsweek.nl/kleuren
https://www.kidsweek.nl/logeren
https://www.kidsweek.nl/spoken-1
https://www.kidsweek.nl/spoken-1
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