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VOORWOORD 
Einde seizoen, prachtig weer, een 

uitgelezen moment om op en rond ons 

veld een beetje te koekeloeren om te 

kijken wat we achterlaten, deze “winter”. 

Nou, dat is niet niks! De velden zijn 

schitterend. We missen natuurlijk wel 

ontzettend ons elektronische scorebord… 

Dat ligt in de modder klaar voor later en 

momenteel werken een paar ploegen met 

het oude bord, waar de nummertjes 

gewoon nog opgehangen moeten worden. 

Lollig. Of niet, wanneer je toevallig aan de 

– logische, vind ik- kant àchter het bord 

staat. “Hoeveel staat het?” hoort de 

bordjesomdraaier continu en als je mazzel 

hebt word je op de hoogte gehouden. 

 In de rust kan alles nog veel leuker 

worden. Je kunt stiekem het nieuwe 

clubhuis gaan bekijken! Dat heb ik gedaan. 

Met een serieus gezicht heb ik door het in 

aanbouw zijnde gebouw gelopen en 

geconstateerd dat het grandioos wordt. 

Kijk, dit worden de kleedkamers, hier zijn 

de wc’s, daar komt de bar, dit wordt de 

bestuursbalzaal en daar is de keuken- in- 

wording. Wat een rijkdom, jongens! 

Prachtig is dat de blankhouten balken in 

het zicht blijven, net als nu in de Kiep. 

Vermoedelijk is het spul straks vlak voor 

de winter dicht, met ramen en deuren en 

dan gaan ze het verder perfectioneren. Nu 

je af en toe even binnen kunt gaan kijken, 

krijg je alvast een beeld. Straks voelt het 

hartstikke vertrouwd als het af is. Als het 

af is. Als het af is. Oi oi oi, wat zal dat 

genieten worden, ná deze winter! Als het 

af is. 

Els 

Het volgende krantje maken we op 21 

november. 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
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K A P E R I O L E N 
K A P E R I O L E N 

 

De eerste helft van de veldcompetitie zit er alweer op. Het eerste moest eerder deze maand haar 

meerdere al erkennen in Synergo, er werd gewonnen van Nova, en afgelopen zaterdag moest men 

genoegen nemen met een gelijkspel tegen Exakwa uit Lelystad. Synergo is de herfstkampioen van de 

Eerste Klasse 1C, ZKV staat op de derde plaats met 5 wedstrijdpunten minder. ZKC’31 staat onderaan 

met drie wedstrijdpunten. Het tweede staat in de middenmoot van de Reserve Overgangsklasse na 

winst in de laatste twee wedstrijden. ZKV/ZKC’31 A2 eindigde de halve competitie bovenaan met 

hetzelfde aantal punten als Sporting West A2 en werd zodoende na de E1 de tweede herfstkampioen 

van ZKV (en ZKC) bij de jeugd, van harte gefeliciteerd. Het weekend daarvoor werd ZKV 5 ook al 

gedeeld kampioen samen met Furore 4, door hen thuis met 13-12 te verslaan, ook het 5e van harte 

gefeliciteerd.  

Op vrijdag 25 november organiseert ZKV een avond voor de vele vrijwilligers die onze vereniging 

dragen. Eind van de middag speelt het Nederlands voetbalteam een poulewedstrijd tegen Ecuador op 

het WK in Qatar. Daarna is er een buffet met muzikale omlijsting. Alle mensen die een deel van hun 

vrije tijd steken in onze club, onder andere de trainers/coaches, scheidsrechters, commissieleden, 

schoonmaakploegleden, kampleiding, etc. zijn van harte welkom. Graag even opgeven bij Marije of 

Mariska, zie ook onze website. 

Afgelopen maandag kwamen de besturen van ZKV en ZKC’31 bij elkaar om, samen met Chris Kaper 

en Carlo de Vries, de lijnen uit te zetten voor de samensmelting van beide verenigingen per 1 juli 

2023. De kersverse voorzitter van ZKC’31, Tristan Draaisma, en onze voorzitter Lex Kaper zullen 

regelmatig een stukje schrijven om de leden van beide verenigingen op de hoogte te houden van de 

fusiebesprekingen. Zie onze eerste gezamenlijke bijdrage elders in de ZKVer. 

De LED verlichting van ons nieuwe veld is inmiddels aangebracht. Het dak van de nieuwe 

clubgebouwen van TOPZ en ZKV is dicht, de kozijnen zitten erin en de binnenmuren worden 

geplaatst. Ook wordt de elektrische installatie aangelegd. Het ontwerp van keuken en bar is inmiddels 

klaar. De betonnen vloer van de opslagruimte is gestort; binnenkort wordt de opslag opgebouwd aan 

de kopse kant van het tweede veld, naast de padelbanen van de tennisvereniging. 

Ik hoop jullie binnenkort weer te ontmoeten in onze vertrouwde Struyck voor de zaalcompetitie.  

 

Lex Kaper. 
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V A N  D E  V O O R Z I T T E R S 

 

Afgelopen maandag kwamen de besturen van ZKV en ZKC’31 bij elkaar om, samen 

met Chris Kaper en Carlo de Vries, de lijnen uit te zetten voor de samensmelting van 

beide verenigingen per 1 juli 2023. Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 

ZKC’31op 5 oktober jl. nam Tristan Draaisma het voorzitterschap over van Erwin 

Boutsma; Erwin blijft wel betrokken bij de besprekingen tussen de beide besturen.  

In een goede sfeer werden eerst afspraken gemaakt over het te lopen traject. Het is 

de bedoeling dat de leden van beide verenigingen betrokken zijn bij de 

voorbereidingen van de fusie. De werkgroepen die de eerste verkennende 

besprekingen hebben gevoerd, zullen worden voortgezet; waar nodig zal een nieuwe 

werkgroep worden gecreëerd. Carlo en Chris zullen het fusieproces begeleiden als 

projectmanagers; zij zien toe op de tijdlijn en de vorderingen van de verschillende 

werkgroepen. 

Voorafgaand aan de vergadering hadden we een lijst opgesteld van een veertigtal 

zaken waar de werkgroepen zich over moeten buigen. Natuurlijk moet er worden 

nagedacht over een nieuwe clubnaam en tenue. De teams, de trainers, 

scheidsrechters en andere zaken die betrekking hebben op onze belangrijkste 

activiteit, het korfbal, worden in kaart gebracht. Het aantal teams dat gaat 

deelnemen aan de zaalcompetitie moet in maart bekend gemaakt worden bij het 

KNKV. Daarnaast zijn er natuurlijk vele andere activiteiten, zoals het schoolkorfbal, 

kamp, de recreanten, etc., waar de best practices van beide verenigingen naast elkaar 

worden gezet. Ook heeft onze nieuwe accommodatie aandacht nodig, bijvoorbeeld 

de inrichting van ons nieuwe clubgebouw, de opslag van materiaal en aankleding van 

de buitenruimte (speeltuin, jeu de boules banen, buitenmeubilair).  

ZKC’31 heeft afgelopen week de eerste helft van de veldcompetitie feestelijk 

uitgeluid. De thuiswedstrijden van ZKV en ZKC’31 tijdens de tweede helft van de 

veldcompetitie zullen op de nieuwe accommodatie van de nieuwe vereniging worden 

gespeeld. 

Wij hebben er veel zin in en we hopen op jullie constructieve bijdrage in deze 

belangrijke fase voor onze beide verenigingen. 

 

 

Tristan Draaisma & Lex Kaper. 
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 UITSLAGEN: 

 

Week 41     Week 42    

         
ZKV 1 - Synergo 1 16-20  Nova 1 - ZKV 1 10-21 

ZKV 2 - DVO 2 13-17  Unitas 3 - ZKV 2 11-17 

ZKV 3 - Pernix 3 12-30  AW/DTV A2 - ZKC/ZKV A1 14-8 

ZKV 3 - KVA 3  9-22  ZKV/ZKC A2 - HBC A1 8-4 

ZKV 4 - Ados/SA 3 14-6  ZKV D1 - Kl. Sluis D1 4-3 

ZKV 5 - Furore 4 13-12  ZKV E2 - Aurora E3 4-7 

ZKC/ZKV A1 - Apollo A1 14-13      
Helios A2 - ZKV/ZKC A2 6-9      
ZKV/ZKC B1 - Or Nass. B1 9-8      
Apollo B1 - ZKC/ZKV B2 10-10      
KZ C3 - ZKV C1 6-4      
BEP D2 - ZKV D1 2-3      
DKV Vict E3 - ZKV E2 3-1      
KZ E3 - ZKV E1 3-8      
ZKV F1 - Ados F1 6-12      

         
Week 43         

         
ZKV 1 - Synergo 1 19-19      
ZKV 2 - Oost-Arnh 2 22-17      
OVVO 4 - ZKV 3 23-10      
KZ 5 - ZKV 3 30-15      
ZKC/ZKV A1 - Haarlem A1 11-10      
Furore A2 - ZKV/ZKC A3 10-7      
VIDO D1 - ZKV D1 4-1      
Ados F1 - ZKV F1 22-1      

 

VRIJWILLIGERSAVOND 

Een vrijwilligersavond om iedereen te bedanken voor het werk dat hij of zij dit jaar heeft gedaan 

voor ZKV. Dat is super leuk! Alle werkers, groot of klein, zijn uitgenodigd om wat te komen eten 

en drinken, voetbal te kijken en muziek te beleven. 

Wat ik bij voorbaat wel een dingetje vind…. Wie gaat dit allemaal voor ons regelen??  Precies! 

Vrijwilligers! En zéér waarschijnlijk niet degenen die er meestal de kantjes bij aflopen. 

Bij deze wil ik dan ook alle feestvierders oproepen om de 25e heel goed op te letten op de 

mensen die het wederom mogelijk gaan maken. Help een handje hier en daar, ruim na afloop het 

één en ander op, zend ze handkussen en maak een buiging. Besef dat die vrijwilligers jou als 

vrijwilliger lopen te bedanken. Graag ook vice versa! 

Els 
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STANDEN: 
 
KNKV 1e klasse C (veld) 

1 Synergo 1 8 8 0 0 16 157 107 50  

2 MIA 1 8 7 0 1 14 157 115 42  

3 ZKV 1 8 5 1 2 11 159 121 38  

4 Exakwa 1 8 3 2 3 8 127 136 -9  

5 Swift 1 8 2 0 6 4 117 133 -16  

5 Nova 1 8 2 0 6 4 107 129 -22  

5 
Telstar | Schoonderbeek 

1 
8 2 0 6 4 95 135 -40  

8 ZKC '31 1 8 1 1 6 3 105 148 -43  

 

Reserve Overgangsklasse B (veld) 

1 DVO | Accountor 3 8 8 0 0 16 168 112 56  

2 Blauw-Wit 3 8 4 2 2 10 127 120 7  

3 De Meervogels 2 8 4 1 3 9 125 106 19  

3 ZKV 2 8 3 3 2 9 129 127 2  

5 KCC | CK Kozijnen 3 8 3 0 5 6 134 132 2  

5 Tempo 2 8 2 2 4 6 116 120 -4  

5 Oost-Arnhem 2 8 2 2 4 6 116 148 -32  

8 Unitas | Perspectief 3 8 0 2 6 2 93 143 -50  

           

KNKV Reserve 2e klasse H (veld) 

1 Groen Geel 5 8 7 0 1 14 127 92 35  

2 KZ | Thermo4U 5 8 5 1 2 11 137 111 26  

3 AW.DTV 3 7 5 1 1 11 106 80 26  

4 OVVO 4 8 4 0 4 8 105 97 8  

5 KVA 3 8 3 1 4 7 110 94 16  

6 Pernix 3 7 3 0 4 6 120 93 27  

7 SDO | Fiable 3 8 2 1 5 5 86 112 -26  

8 ZKV 3 8 0 0 8 0 79 191 -112  

           

Breedtekorfbal Senioren poule 056 (najaar) 

1 DKV / Aurora 3 6 5 0 1 10 78 46 32  

2 DSO 3 6 4 0 2 8 65 66 -1  

3 ZKV 4 6 3 0 3 6 62 55 7  

4 Ados / Sporting Andijk 3 6 0 0 6 0 42 80 -38  

           

Breedtekorfbal Senioren Zondag poule 013 (najaar) 

1 Furore 4 6 4 0 2 8 57 36 21 
 

1 ZKV 5 6 3 2 1 8 65 52 13 
 

3 Stormvogels 3 6 2 2 2 6 49 56 -7 
 

4 Purmer 4 6 1 0 5 2 32 59 -27 
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A-junioren 2e klasse F (veld) 

1 DKV Victoria A1 8 8 0 0 16 103 48 55 
 

2 Groen Geel A2 8 6 0 2 12 92 70 22 
 

3 ZKC '31 / ZKV A1 8 4 0 4 8 84 91 -7 
 

3 Haarlem A1 8 4 0 4 8 78 80 -2 
 

3 Apollo A1 8 4 0 4 8 84 81 3 
 

6 Blauw-Wit A1 8 2 1 5 5 88 115 -27 
 

7 Rapid A1 8 1 2 5 4 69 90 -21 
 

8 AW.DTV A2 8 1 1 6 3 69 92 -23 
 

 

Breedtekorfbal Junioren poule 042 (najaar) 

1 Swift A1 6 5 0 1 10 77 32 45 
 

2 Groen Geel A3 6 4 1 1 9 58 37 21 
 

3 Furore A2 6 1 1 4 3 35 64 -29 
 

4 ZKV / ZKC '31 A3 6 1 0 5 2 41 78 -37 
 

          
 

Breedtekorfbal Junioren poule 043 (najaar) 

1 Sporting West A2 6 4 1 1 9 50 27 23 
 

1 ZKV / ZKC '31 A2 6 4 1 1 9 41 31 10 
 

3 Helios A2 6 3 0 3 6 46 49 -3 
 

4 HBC A1 6 0 0 6 0 23 53 -30 
 

          
 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 045 (najaar) 

1 Oranje Nassau / Triaz B1 5 4 0 1 8 60 33 27 
 

1 ZKV / ZKC '31 B1 5 4 0 1 8 44 39 5 
 

3 Furore B1 6 2 0 4 4 45 54 -9 
 

4 WWSV B1 6 1 0 5 2 41 64 -23 
 

          
 

Breedtekorfbal B-aspiranten poule 046 (najaar) 

1 KZ | Thermo4U B3 6 5 0 1 10 89 47 42 
 

2 Apollo B1 6 3 1 2 7 64 47 17 
 

2 ZKC '31 / ZKV B2 6 3 1 2 7 59 64 -5 
 

4 Purmer B1 6 0 0 6 0 38 92 -54 
 

Breedtekorfbal C-aspiranten poule 061 (najaar) 

1 ZKC '31 C1 6 6 0 0 12 48 28 20 
 

2 ZKV C1 6 2 0 4 4 35 34 1 
 

2 Furore C1 6 2 0 4 4 27 35 -8 
 

2 KZ | Thermo4U C3 6 2 0 4 4 26 39 -13 
 

 

Breedtekorfbal D-pupillen poule 066 (najaar) 

1 Stormvogels D1 6 5 1 0 11 44 12 32 
 

2 Sporting West / Argus D1 6 4 1 1 9 30 15 15 
 

3 BEP D2 6 3 1 2 7 29 13 16 
 

3 Vido D1 6 3 1 2 7 23 22 1 
 

5 ZKV D1 6 3 0 3 6 19 28 -9 
 

6 Kleine Sluis D1 6 1 0 5 2 12 25 -13 
 

7 Furore D2 6 0 0 6 0 5 47 -42 
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E-pupillen poule 093 (najaar) 

1 KIOS E2 5 5 0 0 10 70 9 61 
 

2 Aurora E3 6 4 1 1 9 28 25 3 
 

3 Blauw-Wit E3 6 3 2 1 8 24 22 2 
 

4 DKV E1 5 1 3 1 5 17 13 4 
 

5 DKV Victoria E3 6 2 1 3 5 11 29 -18 
 

6 ZKV E2 6 1 1 4 3 33 39 -6 
 

7 KVA E3 6 0 0 6 0 10 56 -46 
 

          
 

E-pupillen poule 098 (najaar) 

1 ZKV E1 6 5 1 0 11 42 16 26 
 

2 Furore E1 6 3 0 3 6 33 26 7 
 

3 KZ | Thermo4U E3 6 2 0 4 4 24 33 -9 
 

4 DSO E1 6 1 1 4 3 12 36 -24 
 

          
 

F-pupillen poule 042 (najaar) 

1 Haarlem F1 6 5 0 1 10 62 38 24 
 

1 Groen Geel F2 6 5 0 1 10 51 27 24 
 

3 Ados F1 6 2 0 4 4 57 44 13 
 

4 ZKV F1 6 0 0 6 0 22 83 -61 
 

 

De aftrap 

Tegenwoordig loopt, fietst of rijdt men in de auto met een telefoontje aan. Voor 

berichtjes of ze zijn op zoek naar hun bestemming. Met korfballen is dat nog niet 

zo. Maar stel dat… 

Heeft de scheidsrechter  ingefloten: toets 1. Bij overige vragen: toets 2.  

Gooit u met uw rechterhand: toets 1, gebruikt u uw linkerhand: toets 2. 

Wilt u de bal achterna: toets 1, wilt u de andere kant op: toets 2. 

Heeft de tegenstander de bal onderschept: toets 3. 

Springt u A : 20 cm hoog, B: 30 cm hoog, C: 40 cm hoog, D: u valt en zakt door uw 

voet, bel dan A: 112, b: uw huisarts, C: houd uw voet onder de kraan, D: voor 

overige blessures blijf aan de lijn en u wordt zo spoedig mogelijk geholpen.  

Met: A: een kop koffie, B: thee, C: een glas water. 

Terminus 
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Vrijdag 25 november 

ZKV Vrijwilligersavond 

 
Om alle vrijwilligers te bedanken organiseren we een 

avond met hapjes, drankjes, WK voetbal en meer!  

 

Programma 

16.00 uur  Deuren open 

17.00 uur  WK wedstrijd Nederland-Ecuador 

19.00 uur  Heerlijk buffet 

20.30 uur  Hollandse meezingers met Patrick van Ons 

23.00 uur  DJ draait nog een plaatje 

 

Ben jij er ook bij? Geef je op bij Mariska (mspeekhoudt@gmail.com) of Marije 

(marijekamphuis@hotmail.com).  

 

mailto:mspeekhoudt@gmail.com
mailto:marijekamphuis@hotmail.com
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Verslag ALV 5 oktober 2022 

 

1) Opening 

 

Voorzitter Lex Kaper geeft aan dat hij zeer verheugd is met de grote opkomst op deze voor ZKV 

belangrijke ALV.  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, Jan Doeves, Frank Gouweleeuw, Annemiek de Kloe, Nel Duursma, Ed 

Staats, Bea Pfaltzgraff en Dennis Brand en de leden die de Lex Kaper Award hebben ontvangen, 

Anke Cluwen, Carla Forrer, Maarten Forrer, Saskia van de Gulik, Kees Buis en Ruud Berkhof.  

Lex Kaper geeft aan dat het fijn is dat we met zijn allen samen kunnen komen in de Kiep om, 

naast de gebruikelijke zaken die op een ALV plaatsvinden, een stemming te houden over het al 

dan niet samen gaan met ZKC. Voor zo’n stemming moet volgens de statuten 10% van de 

stemgerechtigde leden aanwezig zijn; met 83 van de 205 stemgerechtigde leden is aan de 

voorwaarde van het quorum voldaan. 

Lex vraagt of er nog aanvullingen zijn op de voorlopige agenda. Dit blijkt niet het geval, waarbij 

deze nu definitief is. 

2) Mededelingen en ingekomen stukken  

Afbericht voor de vergadering is ontvangen van Marian Matthijssen, Joost Breetvelt, Marije 

Kamphuis, Margje Kamphuis, Sonja Pfaltzgraff en Dyani Pfaltzgraff. 

Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken 

3) Inleiding tot stemming  

Lex geeft een korte toelichting op het traject dat we samen met ZKC doorlopen hebben om tot 

deze stemming te komen. De bijeenkomsten met de diverse werkgroepen, die allen tot een 

positief advies hebben geleid om verder te gaan in het fusietraject. De bijeenkomsten die 

gehouden werden voor de diverse groeperingen binnen ZKV waar men hun vragen over de 

mogelijke fusie kwijt kon.  

Nu staan we op het punt om daar een definitief besluit over te nemen. Lex geeft aan dat het 

emotioneel best lastig is om “afscheid” te nemen van ZKV, daar liggen toch een heleboel mooie 

herinneringen. Wij zijn het verleden van ZKV en het is aan ons om het verleden door te geven 

aan de nieuwe generatie. Ondertussen weten we dat beide verenigingen te maken hebben met 

een magere bezetting bij de jeugdploegen, vrijwel alle leeftijdscategorieën hebben bij beide 

verenigingen maar één team. Het is rationeel gezien een goed besluit om samen te gaan. We 

krijgen een prachtige nieuwe accommodatie, waar beide verenigingen samen mooi in passen en 

ook het kader krijgt door de fusie een positieve impuls.  
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Frieda Duursma geeft vanuit de vergadering ook aan het emotioneel best moeilijk te vinden, 

maar geeft ook aan dat het verstand in deze toch de overhand heeft en hoopt dat de fusie tot 

stand zal komen. 

4) Stemming over fusie ZKV / ZKC ‘31 

Lex geeft een toelichting op de te volgen procedure van het stemmen. Lex geeft aan dat ZKC 

gelijktijdig een Buitengewone Algemene Leden Vergadering houdt in het Blaise Pascal College. 

Ook zij zullen deze avond stemmen over de fusie. Chris Kaper is daar als onafhankelijk persoon 

aanwezig om toe te zien op een correcte uitvoering van de telling. Bij ZKV is dat Carlo de Vries. 

Zodra bij een van beide verenigingen de uitslag bekend is, zal een van hen contact opnemen met 

de ander. 

Lex geeft aan dat als daar behoefte aan is, het stemformulier nog even ongestoord ingevuld kan 

worden in het halletje van de Kiep, daar staan twee statafels waar men het formulier kan 

invullen. Ook vraagt Lex eenieder nog even zijn handtekening op het formulier te zetten. Mariska 

Speekhoudt zal met de “stembus” rondgaan en als alle formulieren ingeleverd zijn zal ze samen 

met Dennis Brand de stemmen gaan tellen in de bestuurskamer, onder toezicht van Carlo de 

Vries. 

Zo gezegd, zo gedaan. 

 

5) Huldiging jubilarissen 

Terwijl de stemmen geteld worden, is het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. 

De volgende personen zijn helaas niet aanwezig tijdens de vergadering. Dat zijn Frank Engel, 

Jacqueline Sibbel (beiden 50 jaar lid) en Ans Haagendoorn-van Dalsum (60 jaar lid). 

Wel aanwezig zijn de volgende jubilarissen: 

25 jaar lid: Romy Dasia, Wouter Forrer, Laura Walter, Raymond Walter en Saskia ten Wolde    

Lex feliciteert alle jubilarissen en brengt van ieder van hun de nodige highlights gedurende hun 

carrière bij ZKV naar voren. Allen krijgen een mooie bos bloemen, geleverd door Patricia’s 

Bloemboetiek, en een zilveren speldje en een oorkonde van de bond. 

50 jaar lid: Nel Duursma 

Nel wordt door Lex toegesproken en gefeliciteerd met haar 50-jarig lidmaatschap. Tijdens het 

100-jarig jubileum was Nel al benoemd tot Lid van Verdienste. Ook Nel krijgt een mooie bos 

bloemen, een gouden speldje en een oorkonde van de bond (de oorkonde wel een dag later, die 

was tijdens de vergadering zoek!). 
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60 jaar lid: Anke Cluwen 

Ook Anke wordt door Lex toegesproken en gefeliciteerd. Anke had tijdens het 100-jarig jubileum 

de Lex Kaper Award ontvangen voor haar werk voor ZKV. Onze voorzitster van Club75 kreeg een 

mooie bos bloemen uitgereikt. Helaas geen verdere versierselen, dat gebeurt pas weer bij het 

75-jarig lidmaatschap. 

 

Op de foto de gehuldigden: van links naar rechts Nel Duursma, Raymond Walter, Romy Dasia, 

Laura Walter, Anke Cluwen, Wouter Forrer en Saskia ten Wolde.  

6) Uitslag stemming 

Tijdens de huldiging van de jubilarissen begon het geroezemoes al in de Kiep. Er druppelden 

berichten binnen bij de aanwezigen dat bij ZKC de stemming vrijwel unaniem voor de fusie was. 

Dat werd ook door Carlo bevestigt die inmiddels contact had gehad met Chris. 

Onze tellers Mariska en Dennis werden daarop uit de bestuurskamer gehaald (wilden de 

huldiging van de jubilarissen niet verstoren) en zij wisten te melden dat 99% van de stemmen bij 

ZKV voor een fusie is. Formeel is dus een benodigde 2/3 meerderheid behaald en daarmee is de 

uitslag bindend. Kortom een geweldig overtuigend resultaat bij beide partijen voor de fusie.  

Lex bedankt de tellers Mariska en Dennis en ook Carlo voor het uitvoeren van de telling en  

feliciteert de aanwezigen met dit overduidelijke resultaat. Dit betekent dat we verder kunnen 

gaan met de besprekingen met ZKC.  

Lex geeft aan dat het nu tijd is voor een drankje namens ZKV. 
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7) Pauze 

In de pauze werden er koude hapjes geserveerd, die geleverd waren door Ray Heistek, van De 

Keuken-in en snacks uit de eigen keuken.  

8) Vaststelling notulen ledenvergadering 11 oktober 2021 

Marcel Cluwen merkte bij het verslag van de kascommissie op pagina 14 dat er moet staan 

“vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen”, in plaats van de penningmeester. 

Marjon Sipma geeft aan dat op pagina 14 bij de jubilarissen haar naam onjuist is geschreven 

(Marion i.p.v. Marjon). Op pagina 19 staat midden in “de eigenaar van de Struyck de Kerk …….. “ 

dit moet zijn “de Vereniging van Weldadigheid Onder Bescherming van de Heilige Jozef“. De 

opmerkingen zullen in de definitieve notulen worden verwerkt. Vanuit de vergadering komen er 

verder geen opmerkingen of vragen n.a.v. de notulen, dus deze worden goedgekeurd. 

Lex bedankt Ruud Berkhof voor het maken van de notulen. 

 

9) Jaarverslagen 

 

De diverse jaarverslagen doorgenomen, waarbij Lex de vergadering vraagt of er nog 

opmerkingen zijn, zowel tekstueel als inhoudelijk.  Als eerste het jaarverslag van het bestuur. 

Ruud Berkhof geeft aan dat bij de genoemde overledenen nog Tinie Joop toegevoegd moet 

worden.  

Bij het verslag van de Beheers commissie wordt terecht de opmerking gemaakt dat Fred 

Goossens vermeld moet worden i.p.v. Fred Goos.  

Lex bedankt de samenstellers van de jaarverslagen. 

10) Financiën 

Lex geeft het woord aan Saskia van der Gulik, die de financiële cijfers, bij afwezigheid van de 

zieke Marije Kamphuis (bestuurslid met Financiën in haar portefeuille), nader zal toelichten . 

a) Financieel resultaat seizoen 2021/2022 

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

Saskia licht enkele posten even nader toe. De sponsorcommissie is er ondanks corona toch in 

geslaagd een aantal nieuwe sponsoren vast te leggen. De veldhuur (van het Zuiderzee College) is 

dit jaar een stuk lager, door de werkzaamheden op ons sportcomplex.  

Door diverse acties werd ruim € 4.000 binnengehaald. 

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 Hoornseveld) niet geïnd, hebben we de helft van 

de zaalhuur aan de Struyck betaald en heeft de bond 25% korting gegeven op de bondsbijdrage. 
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Al met al leverde dit een fraai positief resultaat op, waardoor een bedrag van € 5.800 op de 

voorziening onderhoud geboekt kon worden. 

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

 

b. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Marcel Cluwen en Bram Borgers hebben de boeken 

gecontroleerd. Ruud Berkhof leest het uitgebreide verslag voor en vraagt de vergadering om het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee 

akkoord. 

 

c. Verkiezing kascommissie 

 

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

Ed Staats zitting nemen in de kascommissie (was reserve). Beiden worden gekozen als lid 

van de kascommissie. Laura Walter wordt gekozen als reserve.   

 

 

d. Vaststelling begroting 2020/2021 

 

Saskia geeft een korte toelichting op de begroting, waarbij met name de post 

energiekosten nogal moeilijk in te schatten is. De vergadering gaat akkoord met hetgeen 

daarvoor gereserveerd is.  

 

De begroting wordt goedgekeurd.  

 

11) Verkiezing bestuur en commissies 

 

• Bestuur 

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

Marije Kamphuis (Financiën & Facilitair) en Mariska Speekhoudt 

(Communicatie/Activiteiten)  

 

Aftredend en niet herkiesbaar Marco de Vries (Sport). 

 

Voorgesteld Dennis Brand (Sport) 
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Lex geeft nog even aan dat het vervelend voor Marco is, dat hij heeft 

moeten besluiten om te stoppen, dit vanwege gezondheidsredenen. Lex 

geeft aan dat de kennis en inzet die Marco heeft ingebracht in het nieuwe 

bestuursmodel zeer heeft weten te waarderen en bedankt hem daar 

nogmaals voor (eerder was dit al gebeurd tijdens een etentje). Daarnaast 

geeft Lex aan zeer ingenomen te zijn met het feit dat Dennis Brand de 

opengevallen plek wil invullen. Dennis heeft de afgelopen jaren veel 

betekend voor het RTC en ook heeft hij in de loop der jaren veel 

jeugdploegen getraind. Nu is hij coach van het 2e. Daar zijn goede 

afspraken over gemaakt hoe te handelen als daar mogelijk een probleem 

mee zou zijn.  

 

Alle herkiesbare leden en Dennis worden gekozen in het bestuur. 

 

• JTC 

Aftredend en herkiesbaar: Bart Nieuwenhuizen (Coördinator), Sander 

Abbring (trainingscoördinator) en Annemieke Gruijs (Wedstrijdsecretaris 

en Sportlink) 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Sabine de Vries (trainingscoördinator)  

 

Voorgesteld: Marianne de Maaker (trainingscoördinator) en Kevin Jager 

(ondersteunende taken) 

 

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

 

• TC 

Aftredend en herkiesbaar: Margje Kamphuis (Voorzitter), Dyani Pfaltzgraff 

(Lid), Mike Kreuger (Lid), Jiri Haan (Lid) en Annemieke Gruijs 

(Wedstrijdsecretaris en Sportlink) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de TC 

 

• Beheercommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Wouter Forrer (Voorzitter), Carla Forrer 

(Inkoop), Roel Duursma (materiaal beheer). 

Lex vraagt aandacht voor het feit dat Roel Duursma al zo’n 40 jaar 

verantwoordelijk is voor het beheer van het materiaal en dat Roel graag 

een opvolger daarvoor zou zien. 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de beheercommissie  
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• 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), Merel Gruijs (Lid) en 

Menno Dekker (Lid) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Sponsorcommissie  

 

• Activiteitencommissie 

Afgelopen seizoen hadden we geen Activiteitencommissie 

 

Naar nieuwe leden voor de Activiteitencommissie wordt nog gezocht 

 

• JOEP 

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

Eikema, Eelke Eikema, Gabriele Kreuger en Duke Duursma 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Jenske Eikema  

   De herkiesbare 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, waarbij Anne-Mirl heeft aangegeven voorlopig even 

niet beschikbaar te zijn 

   

 

• Ledenwerving en Behoud 

Aftredend en herkiesbaar:  Tamera van der Stelt, Roos Benecke, Bram van 

de Water, Menno Dekker, Lisanne Stange, Bjarne Zeegers en Merel Gruijs 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de commissie 

Ledenwerving en Behoud, waarbij Merel heeft aangegeven zich specifiek 

op het ledenbehoud te willen richten 
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• 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), Ruud Berkhof 

(samensteller krantje) en Jenske Eikema (Krielkiep) 

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de 

Redactie commissie 

 

 

• Communicatiecommissie 

Aftredend en herkiesbaar: Dyani Pfaltgraff, Sander Abbring en Liam de 

Haas 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Sonja Pfaltzgraff  

 

De herkiesbare leden worden benoemd als lid van de Communicatie 

commissie 

 

Lex Kaper bedankt alle commissieleden voor hun inzet het afgelopen 

seizoen en wenst iedereen weer veel succes en plezier in het nieuwe 

seizoen. 
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12)  Bestuursbeleid 

 

Lex Kaper geeft aan dat de afgelopen periode erg druk is geweest met de voorbereidende 

gesprekken met ZKC, de aanleg van het nieuwe veld en de bouw van het clubhuis. 

Daarnaast zat corona ons het afgelopen seizoen ook nog steeds dwars. 

 

Het ziet er naar uit dat het nieuwe clubhuis rond maart 2023 opgeleverd zal worden.  

 

De stemming vanavond voor de fusie betekent dat we zeer binnenkort met het bestuur 

van ZKC ’31 en Chris Kaper en Carlo de Vries als procesbegeleiders om de tafel gaan zitten 

om de vervolgstappen in kaart te brengen, deze actief uit te gaan voeren en goed te 

monitoren. Kortom een proces dat nog de nodige tijd zal vergen en waarbij ook leden van 

ZKV en ZKC die daarin geïnteresseerd zijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren.  

 

Zodra de besturen bij elkaar geweest zijn zal daarover meer gecommuniceerd worden met 

de leden.  

 

 

 

13) Wat verder ter tafel komt 

           Er zijn geen andere punten ingebracht. 

 

14) Rondvraag 

      Er komen vanuit de vergadering geen vragen 

15) Sluiting vergadering 

Om 22.40 uur sluit Lex Kaper de vergadering en bedankt iedereen voor hun deelname. 
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Een vliegende start voor het nieuwe ZKV 5 

 

Het veldseizoen zit erop, ook voor ZKV 5. Op 11 september begonnen we aan het nieuwe seizoen 

met een nieuw team. Na het vorige seizoen besloten een aantal teamgenoten te stoppen, maar 

we kregen er gelukkig ook weer nieuwe mensen bij, namelijk Demi, Erika, Roy en Timo. Een 

nieuw team is altijd weer wennen, dus op 11 september begon het snuffelen aan elkaar. We 

eindigden de eerste wedstrijd in een gelijkspel, 12-12 tegen Stormvogels 3. Een mooie basis voor 

het nieuwe seizoen. 

 

Iedereen die dacht dat 5 een team voor de derde helft was, die heeft het mis. We besloten het 

serieus aan te pakken: eerst even terug naar de basis, 4-0 spelen en op papier mooie acties 

bedenken waaruit we konden gaan scoren. Ik hoef geen enkele korfballer te vertellen dat het 

ontzettend belangrijk is om in het veld op de positie te staan waar jij het beste in kan uitblinken, 

maar met een nieuw team moet je het wiel opnieuw uitvinden. Het resulteerde in een 11-8 winst 

tegen Purmer. 

 

Na een nipte nederlaag van 6-5 tegen Furore de week daarna, volgde op 2 oktober de rematch 

tegen Stormvogels. We waren erop gebrand om dit keer te winnen, maar dat waren zij natuurlijk 
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ook. Geloof het of niet, het resulteerde wéér in een gelijkspel: 10-10. De week daarna was 

Purmer weer aan de beurt. We moesten vroeg ons bed uit, want we speelden al om 10:00 uur. 

Dat was duidelijk nét iets te vroeg voor Purmer, wij wonnen met 4-14. Op 16 oktober sloten we 

het seizoen thuis af tegen Furore met veel publiek langs de zijlijn. Omdat Furore de week 

daarvoor van Stormvogels had verloren met 9-5, stonden zij voor aanvang van de wedstrijd op 8 

punten en wij op 6. Na zestig zenuwslopende minuten eindigde het in 13-12, waardoor we 

samen met Furore kampioen zijn! 

 

Eindstand van dit veldseizoen: drie keer gewonnen, twee keer gelijkspel en één keer verloren. 

Een fun fact: in totaal hebben wij 65 doelpunten gemaakt! We gaan nu met veel plezier de zaal 

in, waar we gaan doorbouwen aan ons team. Hopelijk zijn Giovanny en Miranda er dan ook weer 

bij, die nu geblesseerd zijn. Bij deze wil ik ook alle invallers die de afgelopen zondagen met ons 

hebben meegespeeld bedanken, net als iedereen langs de kant die ons heeft gesupport! Hopelijk 

zien we jullie ook weer in de zaal op de tribune. Nu gaan we eerst even van ons kampioenschap 

genieten! 

 

Namens ZKV 5, 

Daniël 

 

ZKV – SYNERGO 16 – 20 gespeeld op 15 oktober 2022 

Vandaag de belangrijke wedstrijd tegen het nog ongeslagen Synergo, dat samen met MIA op kop staat. 

Om aansluiting bij de top te houden moet er gewonnen worden. Het begin is voor Synergo, dat vlot een 0-

3 voorsprong neemt. Dyani scoort van dichtbij 1-3. Na de 1-4 van Synergo trekt ZKV de stand gelijk door 

een strafworp van Joost, een doorloopbal van Sverre en een afstandsschot van Dyani, 4-4 dus. Joost is zijn 

heer te slim af onder de korf, 5-4 en even later maakt hij er 6-4, van halve  

afstand. Synergo maakt 6-5 en 6-6. Bart scoort vanaf de achterlijn 7-6. Na de 7-7 van Synergo komt Jane 

er in voor Sabine. ZKV komt dan even moeilijk tot scoren waarvan Synergo profiteert en naar 7-12 loopt, 

wat tevens de ruststand is. 

Na rust opent Michelle de score, 8-12, waarna Synergo weer uitloopt naar 8-14. Na een slim uitgespeelde 

vrijebal scoort Dyani 9-14. Dominique wordt dan nogal onbeheerst geraakt door een heer van Synergo en 

gaat even later er uit, waarvoor Thalia in het veld komt. Synergo heeft er inmiddels al 9-15 van gemaakt. 

Synergo maakt 9-16, waarna Jane een strafworp benut, 10-16. Na de 10-17 komt Bjarne er in voor Tom. 

Bjarne scoort direct uit een doorbraak 11-17. Pjotr komt er dan in voor Bart. Na de 11-18 van Synergo 

benut Joost een strafworp, 12-18. Synergo scoort 12-19, waarna Sverre van afstand 13-19 maakt. Na de 

13-20 van Synergo, scoort ZKV nog 3x, namelijk Joost uit een strafworp, Sverre van dichtbij en wederom 

Sverre van onder de korf, waarmee de eindstand op 16-20 uitkwam.  

Het is geen schande om van deze ploeg te verliezen. Volgende week uit tegen Nova hopelijk weer een 

overwinning. 

De doelpunten kwamen vandaag van Joost 5, Sverre 4, Dyani 3, Jane, Michelle, Bart en Bjarne ieder 1.  
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Nova – ZKV 10-21 gespeeld op 22 oktober 2022 

Vandaag de uitwedstrijd tegen NOVA uit Bilthoven. Nova opent de score, 1-0, waarna Bart van afstand 1-1 
maakt. Na de 2-1 van Nova scoort Pjotr van dichtbij 2-2. Bart maakt van afstand 2-3, waarna Joost van 
dichtbij 2-4 maakt. Na de 3-4 van Nova maakt Sverre van afstand 3-5. Jane scoort van afstand 3-6, gevolgd 

door Joost die ook van afstand 3-7 maakt. Van dichtbij maakt Pjotr 3-8, gevolgd door Sverre, die van 
afstand 3-9 maakt. Ook Bart scoort weer van afstand, waarna Nova eindelijk weer eens tegen scoort, 4-

10. Pjotr maakt van afstand 4-11 waarna Nova de ruststand op 5-11 bepaalt.  

Na rust komt het eerste punt van Jane die een strafworp benut, 5-12. Een paar minuten later is het Sabine 

die van afstand scoort, 5-13. Uit een vrije bal maakt Dyani 5-14. Na de 6-14 van Nova benut Jane weer een 
strafworp, 6-15 en scoort Joost van afstand 6-16. Nova komt er niet aan te pas en het is Sverre die van 
afstand 6-17 maakt en Dyani maakt er dan 6-18 van door een vrije bal te benutten. Dominique komt er 

dan in voor Roos, Tom voor Sverre en even later komt Sverre er weer in voor Joost. Nova maakt 7-18, 
waarna Sverre van afstand 7-19 maakt. Even later maakt Dyani 7-20 met een afstandsschot. Nova maakt 
8-20. Roos komt er dan in voor Sabine. Nova doet ook nog een duit in het zakje en maakt 9-20 en 10-20. 

Als laatste scoort Pjotr van afstand 10-21. 

De treffers kwamen vandaag van: Sverre en Pjotr 4, Dyani, Jane, Bart en Joost 3 en Sabine 1. 

De stand na 7 wedstrijden is 

Klasse 1C   
Synergo 7 14 

MIA  7 12 

ZKV  7 10 

Exakwa 7 7 

Swift 7 4 

Nova 7 4 

ZKC '31 7 3 

Telstar 7 2 

 

ZKV 19-19 gespeeld op 29 oktober 2022 

Vandaag de eerste return van de veldcompetitie. Helaas kon uw verslaggever vandaag niet aanwezig zijn, 

maar via de registratie in clubwave.tv probeer ik er het beste van te maken. Joost opende de score in de 
1e minuut met een afstandsschot, 1-0. Exakwa maakt even later gelijk, 1-1. Dan een periode van 8 

minuten waarin niet gescoord werd. Exakwa maakt 1-2. Even later maakt Pjotr van dichtbij 2-2. Joost 
scoort dan 3-2 van halve afstand en even later benut hij een strafworp, 4-2. Dan maakt Exakwa 4-3 en 4-4. 
Joost benut een strafworp, 5-4 en even later scoort Bart van afstand 6-4. Na de 6-5 van Exakwa maakt 

Pjotr van dichtbij 7-5. Joost maakt van dichtbij 8-5 en Bart scoort weer van afstand 9-5. Pjotr maakt dan 
nog 10-5. Helaas weet Exakwa in de laatste 3 minuten van de 1e helft 3 doelpunten te maken, waardoor 

de ruststand op 10-8 komt.   

Na rust is de start niet zoals gewenst. Exakwa scoort weer 3x op rij, waardoor de stand op 10-11 komt. 

Dan is het Joost die uit een vrije bal 11-11 maakt. Tom scoort van afstand 12-11, gevolgd door Exakwa, 12-
12. Sabine komt er dan in voor Dominique. Exakwa maakt 12-13, waarna Jane van afstand 13-13 maakt. 
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Dominique komt er dan weer in voor Roos. Exakwa maakt 13-14 en 13-15. Bart maakt van halve afstand 
14-15, gevolgd door Exakwa 14-16. Sverre komt er dan in voor Pjotr en even later komt Pjotr er weer in 

voor Bart. Exakwa scoort dan 14-17 en even dreigt er een nederlaag. Gelukkig scoort Sverre direct met 
een afstandsschot 15-17. Bjarne komt er dan in voor Tom. Pjotr maakt van afstand 16-17 en even later 

benut Joost een strafworp, 17-17. Dyani brengt ZKV weer op een voorsprong door een vrije bal te 
benutten, 18-17. Exakwa maakt echter weer gelijk 18-18 en kort voor tijd maakt Exakwa ook nog 18-19. 
Dan is het Pjotr die er toch voor zorgt dat ZKV een punt haalt uit deze wedstrijd door van afstand raak te 

schieten, 19-19. 

ZKV behoudt hierdoor 3 punten voorsprong op Exakwa en staat op de 3e plaats. 

Nu voorbereiden op de zaal!  

De treffers kwamen vandaag van Joost 7, Pjotr 5, Bart 3 en Dyani, Jane, Tom en Sverre ieder 1..  

 

ZIEKENBOEG 

De ziekenboeg staat lekker vol deze keer…. 

Giovanni (5e) kon een poos niet in actie komen omdat hij zijn enkelband heeft ingescheurd. Het 

is inmiddels al een poosje terug gebeurd ,dus we hopen van harte dat hij inmiddels weer flitsend 

over de velden gaat! 

Nadine (selectie) heeft na haar blessure van vorig jaar nu een hersteloperatie aan haar meniscus 

gehad. Een tijdje in-actief is hopelijk genoeg om straks weer te kunnen vlammen! 

Michelle (selectie) raakte geblesseerd aan haar duim. Na een tijdje toch maar naar de dokter en 

ja: een breuk. Dat betekent gips en een poosje niet korfballen. Lastig hè,  Michelle. Maar het 

komt goed! 

Ook Hidde (selectie) kon niet meedoen de laatste tijd. Hij is namelijk aan zijn kaak geopereerd en 

dan wil je geen enkel risico nemen natuurlijk. Een goed herstel Hidde! 

Saskia (4e) verliet het veld met een gekneusde schouder, na een botsing met een heer. Ze zal 

voorlopig even niet veel kunnen met haar rechterarm. Hou hem maar goed stil, Sas!  

Mochten trainers/ coaches mensen/ kinderen weten die wel in de ziekenboeg mogen, dan horen 

wij dat graag. Mail het even naar clubblad@zkvzaandam.nl 

 

 

Nieuwe leden 

Dana Bakker                                     31-10-2012 

Aylana van Broekhoven                 2-2-2012   

 

mailto:clubblad@zkvzaandam.nl
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SUDOKU’S 
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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 21 november. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Dana Bakker  31 oktober 

Teske Zaal  6 november 

Jente Zaal   8 november 

Barry Goemans  20 november 

Jaro Stam   20 november 
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VAN DE JEUGDCOŐRDINATOR 

Wij hebben de laatste buiten wedstrijden gespeeld en we gaan naar binnen vanaf 8 november. Deze 

week trainen we niet.  Qua weer hadden we nog wel even buiten kunnen blijven. Lijkt wel lente in de 

tuin groeien momenteel zelfs weer aardbeien. De A2 heeft het veldseizoen kunnen afsluiten met een 

kampioenschap, gefeliciteerd!  

Op 12 en 19 november hebben we weer oefenwedstijden gepland staan voor de zaalcompetitie die 

op 25 november start.  

Volgende week gaan we het materiaal verplaatsen naar de Struck en Zuiderzee dit zodat we hier dus 

op 8 november kunnen starten. Hieronder het trainingsschema plus de geplande oefenwedstrijden 

Hebben alle ouders en opa’s en oma’s al loten van de grote clubactie gekocht zo niet, regel dit dan 

snel voordat je het weet is de trekking op 6 december. Wij kunnen de bijdrage goed gebruiken en je 

kunt nog mooie prijzen winnen ook. Loten kopen kan via de boekjes maar ook gewoon op internet 

https://lot.clubactie/nl/lot  

Rest mij iedereen weer veel korfbal plezier te wensen en tot op de velden in de Struck.     

Bart 

 

Trainingsschema  Struyck   Zuiderzee  
        

Dinsdag  18:30 - 19:30 B1 C1 18:00 - 19:00 D1 E1 en E2 
  19:30 - 20:30 A2 3e    

  20:30 - 22:00 1e 2e    

        

Woensdag  18:30 - 19:30 A3 B1    

  19:30 - 20:30 4e 5e    

        

Donderdag  18:30 - 19:30 D1 C1 18:00 - 19:00 F1 E1 en E2 
  19:30 - 20:30 A2 3e 18:00 - 19:00 A3  
  20:30 - 22:00 1e 2e    

        

Zaterdag  Kangoeroes rond de 

jeugdwedstrijden 
   

 

 
OEFENWEDSTRIJDEN 
Team datum Thuis uit tijd zaal 

      

A2 19-nov OKV A2 ZKV A2 10:00 Oostzaan 

B1 12-nov ZKC B1 ZKV B1 11:00 De Tref 

B1 19-nov WWSV B1 ZKV B1 12:00 De Beuk 

C1  19-nov Furore C1 ZKV C1 11:15 Trias 

D1 19-nov WWSV D1 ZKV D1 13:00 De Beuk 

E1 19-nov ZKC E1 ZKV E1 11:00 De Tref 

E2 19-nov ZKC E2 ZKV E2 10:00 De Tref 

F1 12-nov Groen Geel F3 ZKV F1 09:00 Groen Geelhal 
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De Krielkiep’s moppentrommel 
  
Hoi! Haai! 

Een visje komt een zeepaardje tegen in de zee. Het visje zegt: 'Hoi!' 

Het zeepaardje zegt terug: 'Haai!' Het visje kijkt verschrikt om zich 

heen en roept geschrokken: 'Waar?' 
 

 

 

 

Duizendpoot 

Een spin en een duizendpoot spreken af. De spin wacht al drie uur op de 

duizendpoot. Na drie uur komt de duizendpoot eindelijk. De spin 

vraagt aan de duizendpoot: 'Waar bleef je nou?' 'Nou,' zegt 

de duizendpoot, 'bij de ingang stond een bordje met de tekst: voeten 

vegen.' 
 

 

 

Tijger 

Een man komt in een oerwoud een tijger tegen. Hij is doodsbang en rent 

weg, maar de tijger komt achter hem aan. Na drie uur rennen valt de 

man heel moe op de grond. Hij denkt: ‘Nu ben ik er geweest!’ De tijger 

komt naar hem toe, tilt zijn poot op, tikt de man aan en zegt: ‘Tikkie, jij 

bent hem!’ 
  

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-636
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-636
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1942
https://www.kidsweek.nl/tijger
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