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Colofon Jaargang 91 nr 1 

Secretariaat:  
Ruud Berkhof  
Spaarndamstr. 6  

1507 KB Zaandam  
0628939143  

Email: secretaris@zkvzaandam.nl  
 
Penningmeester:  

Saskia van der Gulik  
0646189360  

NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV 
penningmeester@zkvzaandam.nl  
 

Voorzitter: Lex Kaper  
0623286729  
 

Contactpersoon jeugd: 
Bart Nieuwenhuizen 

0640323764 
jtc@zkvzaandam.nl   
 

Wedstrijdsecretariaat  
Sen: Annemieke Gruijs 
0627015507 

wedstrijdsecretaris@zkvzaandam.nl  
Jeugd: Afberichten bij de trainers/coaches via 

de groeps app 
 
Vertrouwenspersoon:  

Els Bakker 0636506921 
Elsbakker1955@ziggo.nl  
 

Club 75:  
G. Stange-Huitema 075-6177941  

NL41 INGB 0000163988  
 
Communicatie:  

Liam de Haas (0625001207)  
pr@zkvzaandam.nl  

 
De Kiep: 075-6176521  
De Struyck: 075-6164465  

Op beide locaties AED aanwezig  
 
Contact scheidsrechters breedtesport  

Jeugd: Roy de Roeck: 0615408727  
Sen: Ruud Berkhof: 0628939143 

  
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 
21 november 2022 

VOORWOORD 
Onafwendbaar nadert het moment dat ons 

krantje De ZKV-er zal stoppen met bestaan. 

We hebben het best lang volgehouden, 

vinden jullie niet? Zonder fusie zou ik 

wellicht nog wel een paar jaar hardnekkig 

zijn blijven strijden voor ons papieren 

clubblad, want o wat vind ik het vreselijk 

jammer dat er niet meer standaard bij ieder 

ZKV-lid een krantje in de bus valt. Een 

krantje dat even vluchtig of juist minutieus 

doorgebladerd wordt, niet alleen door de 

geadresseerde, maar ook door zijn/ haar 

familie of huisgenoten. Een blad dat je even 

pakt om te kijken hoe laat de wedstrijd 

begint, wie er ook alweer bardienst heeft of 

om de notulen van de vergadering nog even 

goed door te lezen. Een clubblad dat je 

gewoon bij de hand hebt… 

Het gaat natuurlijk stoppen. De nieuwe 

fusieclub brengt uiteraard geen papieren 

nieuws meer naar haar leden toe, hoe fijn 

een aantal mensen dat toch nog wel zou 

vinden.  Gelukkig gaan er stemmen op 

(vraag Daniël) om te gaan denken over een 

“krantje-achtige” nieuwsbrief, weliswaar 

digitaal, maar toch wat completer, 

gezelliger, uitnodiger dan wat er meestal op 

de site te lezen is. Ik ondersteun dat 

initiatief graag. Zelf zal ik er dan geen 

verantwoordelijkheid meer voor (helpen) 

dragen –wat na honderd jaar ook wel weer 

eens lekker is- maar af en toe een bijdrage 

leveren, alleen als ik daar zin in heb. 

De fusie nadert, ons nieuwe clubgebouw 

staat ons met ramen en al uitnodigend toe 

te glanzen en de toekomst komt er aan… 

Vast een mooie! 

Els.    Volgende krantje komt gewoon uit op 

12-12. Veel plezier met Sinterklaas! 

mailto:secretaris@zkvzaandam.nl
mailto:penningmeester@zkvzaandam.nl
mailto:jtc@zkvzaandam.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@zkvzaandam.nl
mailto:Elsbakker1955@ziggo.nl
mailto:pr@zkvzaandam.nl
mailto:clubblad@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 

Terwijl de voorbereidingen op de zaalcompetitie in volle gang zijn, is ons nieuwe clubgebouw 

inmiddels wind- en waterdicht. Wat eerst allemaal op tekening stond, begint nu 

werkelijkheid te worden. Het bouwteam komt regelmatig bij elkaar om de laatste vragen van 

de installateurs en aannemer te beantwoorden en te wijzen op zaken die anders moeten 

worden opgelost. De kozijnen en ramen zitten erin, de binnenwanden worden afgewerkt. 

Ook is er veel aandacht voor de inrichting van de bar, keuken en de voorraadruimte. Het 

verhoogde terras begint vorm te krijgen: het is opgevuld met lavazand en als het straks 

betegeld is, krijgen we een uitgebreide en deels overdekte buitenruimte. De inrichting van 

de binnen- en buitenruimte zal worden uitgewerkt door een aantal werkgroepen die op 

korte termijn aan de slag zullen gaan. 

Het nieuwe kunstgrasveld lijkt geen probleem te hebben met de afwatering van de vele 

regen. Inmiddels heeft het eerste onderhoud plaatsgevonden; het is de bedoeling dat de 

onderhoudsstichting het onderhoud van het veld in het nieuwe jaar van CSC overneemt. 

Binnenkort zal de opslagruimte (6m x 9m) opgebouwd worden op de onlangs aangebrachte 

betonvloer. Hierin kunnen de spullen opgeslagen worden van het Zuiderzee College en 

bijvoorbeeld kampspullen van ZKV en ZKC. Het tegelwerk moet nog worden afgerond, net als 

de plaatsing van het scorebord, de aanleg van de speeltuin, de inrichting van de jeu des 

boulesbanen en de fietsenstalling. 

Er hebben zich 75 mensen opgegeven voor de vrijwilligersavond op vrijdag 25 november in 

De Kiep. Het Nederlands (voetbal)team zal eerst de poulewedstrijd tegen Ecuador afwerken; 

vervolgens zullen de aanwezigen genieten van een buffet met muzikale omlijsting, als dank 

voor het vele vrijwilligerswerk voor ZKV. 

Voor de stand van zaken omtrent de fusie verwijs ik u naar het stukje van de beide 

voorzitters. 

Lex Kaper. 

 

V A N  D E  V O O R Z I T T E R S 

 

Sinterklaas is vorige week in het land gekomen, de schaatsen worden in het oosten van het 
land uit het vet gehaald, maar nog veel belangrijker, de werkgroepen die het fusiewerk gaan 
begeleiden, komen één voor één bij elkaar om de eerste overleggen te hebben. Sommige 
werkgroepen zijn nog in vorming maar degene waar iedereen al van gehoord heeft is de 
werkgroep die zich bezig gaat houden met de naam en de kleuren. Iedereen heeft de vraag 
gekregen om mee te denken over de naam, en daar is zeker gehoor aan gegeven. Na de 

eerste twee dagen hadden wij al 60 inzendingen binnen gekregen, de laatste update die ik 
vandaag kreeg : 103 inzendingen!.  
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Ik denk dat wij hier wel uit kunnen afleiden dat dit bij iedereen ontzettend leeft, en ik wil 
iedereen, die op deze manier zijn steentje heeft bijgedragen, bedanken. Het geeft een goed 
gevoel dat wij op jullie hulp kunnen rekenen. Mochten jullie het bericht nog even willen 
nalezen, hier kan je dat doen. De ideeënbus staat open tot 30 november. 

Een andere korte update die ik kan geven is er één van de nieuwe kantine. Zoals het er nu 

voor staat zal de kantine klaar zijn voor gebruik zodra wij naar buiten gaan, goed nieuws! 

Vanuit de besturen hebben wij bestuursleden die de werkgroepen bijstaan in deze 
superklus. Om het makkelijk te maken zet ik hier de groepen en de contactpersonen neer, 
handig als je een suggestie of vraag hebt over het onderdeel. 

Financiën – Michiel de Ridder en Marije Kamphuis 
Technische zaken (zowel senioren als jeugd) – Dennis Brand en Rianne Rutten 
Accomodatie – Lex Kaper en Jacob Havinga 
Activiteiten en Communicatie – Annette Molenaar en Mariska Speekhoudt 

Kleding/kleuren/clubnaam – Mariska Speekhoudt en Michiel de Ridder 
Organisatie – Lex Kaper, Tristan Draaisma, Erwin Boutsma en Ruud Berkhof 

Natuurlijk kan je bij één van deze mensen terecht voor alle andere vragen of suggesties die 

je mocht hebben over de fusie. 

Nieuws wat ik ook hier kan delen, heet van de pers, is dat de kangoeroetjes zowel in de Tref 
als in de Struijck aan de slag zullen gaan op de zaterdagen. Meer informatie hierover zullen 
jullie via de sites krijgen. 

Lex Kaper en Tristan Draaisma 

 

DE AFTRAP 

Kent u die bewoording: “Crisis”? 

Heden hebben we weer een nieuwe crisis: De Sint- Crisis. 

Wat geef ik aan wie, hoe duur, hoe groen, duurzaam of houdbaar en is het 

herstelbaar? Alle kosten zijn immers gestegen. 

Zaterdag de 19e kwam Sint met zijn werknemers aan op de Burcht. De 

duurzame Pieten doen hun best de kinderen en hun ouders blij te maken. 

Andere mensen blijven buiten staan met borden met grote teksten erop. Dat is 

een ander lijstje dat men aan de kinderen en aan Sint geeft. 

Zijn dat dan Zeurpieten? 

Terminus 

https://www.zkc31.nl/%f0%9f%93%a3new-club-new-name/
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OPROEP VOOR INSTUREN NAAM NEUWE FUSIECLUB 

 

LINK NAAR FORMULIER: https://forms.gle/ek9vKF7sSakyhGWT6 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ek9vKF7sSakyhGWT6
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BARDIENSTEN DE STRUYCK 

 

 

 

zaterdag 3 december 
15:00 - 
16:40   Ieke Eikema 

  16:40 - 18:20 Demi vd Himst 

  18:20 - 20:00 Bas Peperkorn 

      
zaterdag 17 december 15:00 - 16:40 Barry Goemans 

  16:40 - 18:20 Puck Gruis 

  18:20 - 20:00 Reza Rusniadi 

      
zaterdag 21 januari 15:00 - 16:40 Jamie vd Berg 

  16:40 - 18:20 Jayden Stook 

  18:20 - 20:00 Duke Duursma 

      
 zaterdag 4 februari 14:00 - 15:40 Jaïr de Roeck 

  15:40 - 17:20 Maxime Ferrageau de St Amand 

  17:20 - 19:00 Erika vd Berg 

      
zaterdag 18 februari 15:00 - 16:40 Renée Peters 

  16:40 - 18:20 Kelly korver 

  18:20 - 20:00 Miranda Grootes 

      
zaterdag 18 maart 15:00 - 16:40 Luka Hendriks 

  16:40 - 18:20 Eelke Eikema 

  18:20 - 20:00 Onno Ferwerda 

      
zaterdag 22 oktober 15:00 - 16:40 Steven Blom 

  16:40 - 18:20 Daphne Korver 

  18:20 - 20:00 Daan Nieuwenhuizen 

 

Mocht het nu voorkomen dat je je bardienst niet kunt doen  

dan moet je zelf voor vervanging zorgen 
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WEER EEN NIEUWE WERELDBURGER  

 

 

 

         

Nieuw lid:             

 

Rodney Meijering                      13-9-1996 
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Programma: 

 
dag  wedstrijd  26/27 november  aanvang  vertrek  sporthal 

           

SENIOREN         

zat  Achilles - ZKV 1  19:30  i.o.  Sportcampus Zuiderpark 

zat  DOS '46 3 - ZKV 2  15:35  i.o.  De Eendracht Nijeveen 

zat  ZKV 3 - De Vinken 3  12:15    De Struyck 

zon  WWSV 2 - ZKV 5  11:00  10:00  MFSA de Beuk 

           

JUNIOREN         

zat  ZKV/ZKC '31 A2 - KZ/Thermo4U A4  14:35     De Struyck 

zat  ZKV/ZKC '31 A3 - Celeritas A1  13:25     De Struyck 

           

ASPIRANTEN         

zat  ZKV/ZKC '31 B1 - Or. Nassau/Triaz B1  15:45    De Struyck 

           

PUPILLEN         

zat  Sporting West D2 - ZKV D1  11:00  10:00  Hogendorp Sportcentrum 

zat  Groen-Geel E3 - ZKV E1  09:00  08:00  Groen-Geelhal 

zat  Helios E1 - ZKV E2  10:00  09:00  De Enterij 

zat  Helios F1 - ZKV F1  10:00  09:00  De Enterij 

 
dag  wedstrijd  3/4 december.  aanvang  vertrek  sporthal 

           

SENIOREN         

zat  ZKV 1 - Victum 1  17:15     De Struyck 

zat  ZKV 2 - KZ/Thermo4U 3  15:30     De Struyck 

zat  DTS 2 - ZKV 3  14:15  13:00  De Drecht 

zat  ZKV 4 - EKVA 7  14:10     De Struyck 

zon  ZKV 5 - Stormvogels 3  14:00     De Struyck 

           

JUNIOREN         

zat  HBC A1 - ZKV/ZKC '31 A3  12:05  11:00  De Waterakkers 

           

ASPIRANTEN         

zat  Apollo C1 - ZKV C1  14:30  13:15  Deimos Heerhugowaard 

           

PUPILLEN         

zat  ZKV D1 - Swift D1  13:10    De Struyck 

zat  ZKV E1 - Purmer E2  12:15    De Struyck 

zat  ZKV E2 - Purmer E3  12:15    De Struyck 

zat  ZKV F1 - Furore F1  12:15    De Struyck 
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dag wedstrijd 10/11 december aanvang vertrek sporthal 

           

SENIOREN         

zat  BEP 1 - ZKV 1  17:15  i.o.  MFSA de Beuk 

zat  DSC 3 - ZKV 2  16:45  i.o.  De Vijfkamp Eindhoven 

zat  Haarlem 3 - ZKV 3  14:10  12:50  Kennemer Sportcentrum 

zon  KZ/Thermo4U 8 - ZKV 5  14:30  13:30  Topsportcentrum De Koog 

           

JUNIOREN         

zat  Swift A1 - ZKV/ZKC '31 A2  16:15    Oostenburg Amsterdam 

zat  DSO A1 - ZKV/ZKC '31 A3  18:00    Oosterhout Alkmaar 

           

ASPIRANTEN         

zat  Furore C1 - ZKV C1  11:00  10:00  Het Trias 

 

 
 
dag  wedstrijd  17/18 december  aanvang  vertrek  sporthal 

           

SENIOREN         

zat  ZKV 1 - KOAG 1  17:35     De Struyck 

zat  ZKV 2 - Drachten/Vd Wiel 2  16:00     De Struyck 

zat  HBC 2 - ZKV 4  14:35  13:30  De Waterakkers 

           

JUNIOREN         

zat  AW/DTV A3 - ZKV/ZKC '31 A2  11:30  10:30  Zeeburgereiland 

zat  ZKV/ZKC '31 A3 - KZ/Thermo4U A5  14:45    De Struyck 

           

ASPIRANTEN         

zat  ZKV C1 - Groen Geel C5  13:45     De Struyck 

           

PUPILLEN         

zat  HBC E1 - ZKV E1  10:00  09:00  De Waterakkers Heemskerk 

zat  Sporting Andijk E1 - ZKV E2  10:30  10:45  De Klamp Andijk 
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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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Krielkiep 
Het volgende krantje komt uit op 12 december. De volgende 

jeugdleden zijn voor die datum jarig: 

Melanie Kreuger  26 november 

Nikki Raap   26 november 

Brenda Sam-Brako 8 december 
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VAN DE JEUGDCOŐRDINATOR 

 

Wat ben ik blij dat we naar binnen zijn gegaan, het ijs stond afgelopen weekend 
op de ramen en thuis hebben we toch echt de kachel aangezet.  In de 

sporthallen was het goed vertoeven, wij hadden de afgelopen twee weken 
oefenwedstrijden gepland voor de start van het zaalseizoen.  Deze zijn met 

wisselende resultaten afgesloten, maar daar zijn het oefenwedstrijden voor en 
de teams weten nu waar er nog aan gewerkt moet worden. Echt super leuk om 

te zien dat teams elkaar ook buiten het korfbal opzoeken, teams zijn ook 
vriendengroepen. Mochten er binnen teams zaken spelen maak dit 

bespreekbaar met de trainers of trainingscoördinatoren. 

We zijn met ZKC in gesprek om te kijken naar volgend jaar. We zullen in de 

tweede veldhelft hier veel tijd en energie in steken, zodat we voor het einde 
van het seizoen helder hebben hoe de teams volgend seizoen ingedeeld 

worden, als we een nieuwe vereniging worden.  Ik krijg nu al berichten vanuit 
teams met vragen en verzoeken, dit pakken we de tweede veldhelft op. Dan 

spelen en trainen leden van ZKC ook al bij ons op het complex. Hopelijk met 

onze nieuwe kantine. 

Ik wens verder iedereen veel korfbalplezier in de zaal. 

 

Donderdag 1 december is er ZKV Pietengym in de Zuiderzee voor de 

kangoeroes, de F1, de E1 en de E2. 

Zaterdag 10 december wordt er een bingo/disco avond gehouden voor de D- 

t/m de A-jeugd   

Zie ook de posters op de volgende bladzijden. 

 

Bart 

 

Nieuw jeugdlid: 

 

Jasper Rojas Mulder  20-2-2014  
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De Krielkiep's moppentrommel 
 

Zwemles 

Een man zit aan een meer met zijn vishengel. Er komt een politieman 

aan. De politie zegt: 'Meneer, ik zal u een boete moeten geven, want u 

mag hier niet vissen.' De meneer zegt: 'Maar ik vis niet, ik geef mijn 

worm zwemles.' Politieman: 'Ik zal u alsnog een boete moeten geven, 

want uw worm zwemt zonder badpak!' 

 

 

 

 

Zinkende oenen 

Twee oenen zitten in een boot waar een gat in zit. Vraagt de ene oen 

aan de andere: 'Heb jij een boormachine bij je?' 'Nee, waarom heb je 

hem dan nodig?' wil de andere oen weten. Antwoordt de ene oen: 'Om 

nog een gat in de boot te boren, dan loopt al het water er weer uit!' 

 

 

 

Grijs 

‘Mama, ik zie een grijze haar!’ zegt Julia tegen haar moeder. ‘Die grijze 

haren krijg ik omdat mijn kind zo ondeugend is’, plaagt haar moeder. 

Julia: ‘Ah, nu snap ik waarom oma helemaal grijs is!’ 

  

https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-830
https://www.kidsweek.nl/te-beoordelen-mop-1078
https://www.kidsweek.nl/grijs
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