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Datum Tijd Veld Thuis Uit Scheidsrechter-
Scheidsrechter aanwijzingen week 42

Nr
14:00 1 KVZ B4 WIKO/Aladna B1-17 okt  ???1434
14:00 2 KVZ 6 Mélynas 2-17 okt  ???352

Als je een van deze wedstrijden niet kunt moet je zelf voor een vervanger zorgen. Dit s.v.p. doorgeven 
aan Kees Dapperens.
Aanmelden voor de open wedstrijden of afmelden voor wedstrijden na deze periode bij Kees 
Dapperens. Tel: 530060; e-mail: c.dapperens@cayendi.nl

Open wedstrijden

Nog 2 scheidsrechters voor komende week
Voor zaterdag zoek ik nog scheidsrechters voor de wedstrijden van de B4 en het 6e om 14:00. 
Wie meld zich aan voor een van deze wedstrijden?

Schroom je niet en meld je aan voor een wedstrijd. S.v.p. mailen naar c.dapperens@cayendi.nl, 
ook als je niet in de vaste groep van scheidsrechters zit, maar wel een wedstrijdje kunt fluiten.

Kees Dapperens

Datum Tijd Nr Thuis Uit Scheidsrechter-
14:00 352 KVZ 6 Mélynas 2-17 okt
14:00 1434 KVZ B4 WIKO/Aladna B1-17 okt

  GROTE CLUBACTIE 2015    

 

Als het goed is, is iedereen druk aan het verkopen van de loten van de Grote Clubactie!    Het 

doel is om met z´n allen min. 1000 loten te verkopen voor KVZ! 

Het zou fijn zijn als iedereen in ieder geval 4 loten verkoopt! In het boekje / 

inschrijfformulier moeten alle gegevens: naam / adres / bankrekening nummer (IBAN nummer) 

goed en duidelijk ingevuld worden! De loten zijn euro 3,00 per lot en van dit bedrag gaat euro 

2,40 per lot naar KVZ. Dit is dus een superactie!! 

Met de opbrengst kan KVZ leuke dingen voor de vereniging doen. Dit jaar wil het bestuur de 

opbrengst van de Grote Clubactie besteden aan een nieuw speeltoestel op ons complex en/of 

aan een ' korfbaltoestel' met meerdere korven voor de kinderen. 

De boekjes/inschrijfformulieren kunnen ingeleverd worden bij je trainer / coach; in 

de doos die in het clubhuis op de bar staat of bij Frederike - Heintje Davidsplein 39 . 

Afgelopen week is er via de mail een uitnodiging gestuurd om online loten te kopen. Dit is een 

makkelijke en snelle manier om loten te kopen, dus maak er gebruik 

van!!  

Er zijn erg mooie prijzen te winnen met deze actie! De hoofdprijs is 

bijvoorbeeld een geldbedrag van euro 100.000,=! Daarnaast kun je 

als beste lotenverkoper ook mooie prijzen van KVZ winnen! En als je 

meer dan 20 loten verkoopt dan krijg je een gratis 

toegangskaart voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaanland! 

Alvast heel veel succes met de lotenverkoop gewenst en bedankt voor 

jullie hulp! 

Natasja, Robert en Frederike 

  



Scheidsrechters nieuws 

We zijn inmiddels 2 maanden onderweg met het gedeeltelijk verantwoordelijk stellen van de 

teams voor het fluiten van wedstrijden. De meeste wedstrijd zijn zonder problemen verlopen 

en dat is een supergoed resultaat.  Helaas kan niet alles perfect verlopen en zijn er, zoals te 

verwachten,  een paar problemen geweest. In een enkel geval kwam de team scheidsrechter 

niet opdagen en in een paar gevallen had de scheidsrechter moeite om de wedstrijd in goede 

banen te leiden.  

Om deze problemen zoveel mogelijk te vermijden zullen we in de toekomst dit alles nog beter 

moeten stroomlijnen. Dit kan alleen als de teams niet alleen doorgeven welke wedstrijden 

gefloten worden, maar ook tijdig aangeven wie deze wedstrijden gaan fluiten. Als dat bekend 

is kan de scheidsrechter commissie beter beoordelen of een scheidsrechter begeleiding 

nodig heeft. Bovendien heeft het spelende team dan ook meer duidelijkheid wie deze 

wedstrijd komt fluiten.  

Een bijkomend voordeel is ook dat de naam van de scheidsrechter in Sportlink aan de 

wedstrijd gekoppeld kan worden. Vanaf het zaalseizoen wordt namelijk ook voor het breedte 

korfbal het digitale wedstrijd formulier gefaseerd ingevoerd. Voor de scheidsrechters komen 

de te fluiten wedstrijd in hun programma in de Sportlinked app te staan.  

We hebben aan het begin van het seizoen een spelregelavond georganiseerd. Begin 

november zullen we een nieuwe avond te organiseren. Tijdens de eerste spelregel avond is 

gebruik gemaakt van de nieuwe KorfbalMasterZ site. Hiervoor hebben zich tot nu toe 7 leden 

opgegeven. Helaas hebben nog maar 2 van deze leden de moeite genomen om ook op deze 

site in te loggen en te gaan oefenen. Op dit moment is het gebruik van de KorfbalMasterZ 

gratis! We adviseren dus om nu je spelregelbewijs te gaan halen. De KNKV wil in de 

toekomst dat alle leden vanaf 15 jaar het spelregelbewijs gaan halen. Indien dit niet vrijwillig 

gebeurt zal dat in de loop van de tijd waarschijnlijk verplicht gaan worden.  

Wij vragen dan ook aan iedere speler vanaf 15 jaar om de inlogcode voor de KorfbalMasterZ 

aan te vragen bij Kees (mail naar: c.dapperens@cayendi.nl). Je krijgt je code dan snel 

toegestuurd en kunt je spelregelbewijs gaan halen.  

Binnen Korfbalmasterz.nl staan 20 spelsituaties in begrijpelijke taal beschreven. Deze 
spelsituaties bevatten alle aspecten van het korfbal.  
De spelsituaties kun je vinden op deze pagina: www.korfbalmasterz.nl/spelsituaties. 
Kies op deze pagina de spelsituatie die je wilt leren en neem dit goed door.  
Verder staal op deze pagina de spelregels in duidelijke taal uitgelegd.  
De spelregels kun je vinden op deze pagina: www.korfbalmasterz.nl/spelregels. 
Kies op deze pagina de spelregel die je wilt leren en neem dit goed door.  
Per spelsituatie kun je ook een oefentoets maken. Deze toetsen kun je zo vaak maken als je 
wilt.  
De oefentoetsen vind je hier: www.korfbalmasterz.nl/oefenen/.  
Klik in het oranje vak op het pijltje en kies de spelsituatie die je wilt oefenen.  
 
Binnenkort komt de datum voor de nieuwe spelregelavond op de website en in de 
nieuwsbrief te staan.  
 
We hopen dan ook weer op een grote opkomst. 
 
Namens de scheidsrechterscommissie, 
 
Kees Dapperens. 
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Eenmalige machtiging SEPA 

Voorletter(s)  Achternaam

Straat  Nummer

Postcode Plaats

Aantal loten   1 2 3 4 5 Anders, nl     

IBAN 

Datum     Handtekening                    

Invullen in blokletters s.v.p.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Grote Clubactie te 
Tilburg (incassant ID: NL29ZZZ180518800000) om een eenmalige incassoopdracht te 
sturen naar uw bank om een bedrag van o 3,- per lot van uw rekening af te schrijven. 

N L
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Klaverjassen  “De volgende Ronde”     
 
Beste Klaverjassers, 
 
Afgelopen vrijdag na een heerlijke herfstdag werden de kaarten weer flink geschud. Zo hier en 
daar hoorde je fluisteren dat ze zondagmiddag de stad in gaan naar de bokbierdag. Helaas was 
deze nog niet ingekocht door de kantinecommissie. Een idee voor volgend jaar? Na 4 bomen te 
hebben gekaart wast het duidelijk. Cor van der Meer had met 5.659 punten genoeg bij elkaar 
gehaald voor de 1e plaats. Op de 2e plaats komen we Jos Diseraad tegen met 5.266 punten. Mark 
Das werd 3e met 5.116 punten. Als laatste op de lijst komen we Anita Dapperens tegen met 3.841 
punten. 
We gaan weer langzaam richting de feestmaanden. Iedereen kan zich weer aanmelden voor het 
Kerst Klaverjassen. Dit kan per e-mail of telefoon bij Kees Dapperens: 530060 of 
c.dapperens@cayendi.nl of Robert Luijkman: 530366 of robert.luijkman@hotmail.com  
 
De volledige uitslag 
 
Cor van der Meer Anja de Groot Robert Luijkman Joan Sluizeman 
Jos Diseraad Charda Cuppens Hans van de Boog Rene Brands 
Mark Das Nico Mannessen Henk Wiskamp Henk Poelen 
Marijke Bossenbroek Henk Borninkhof Wim Jalink Raymond v.d. Boog 
Nico Huntjens Brenda van de Boog Marcel of Paul Monique Riethorst 
Marieke Peters Theo Kemperman Willy Heinen Alex Nuijen 
Marije en Paul Ab Eenink Wim Nieuwenhuizen Wilko Cuppens 
Remco Borninkhof Kees Dapperens Henk Stinissen Bert Luijkman 
Everhard Wasseveld Gerjan Hesselink Janny Nieuwenhuizen Anita Dapperens 
 
 
 
De volgende ronde is op 13 november om 20:00 uur.  
 
Probeer op tijd voor een vervanger te zorgen als je deze vrijdag niet kunt. Geef ook aan de 
commissie door welke vervanger voor je speelt. Je dupeert niet alleen jezelf met eventuele 
strafpunten, maar ook 3 spelers die komen om gezellig een avondje te klaverjassen. Om de avond 
niet te laat laten eindigen willen we graag dat ieder op tijd aanwezig is.  
 
Eventuele reserves zijn: 
Henk Poelen 544185 / 06-21586659 
Joan Sluizeman 515055 
Ditmar Borninkhof 06-24177875 
Wilma van Osch 526421 
Albert Makkinga 512210 / 06-22638920 
Frank van Osch 06-53432568 
Wilma Hartink 06-29578739 
Henri Roeterdink 06-43990759 
 
Speelavonden  Speciale avonden 
13 november 2015   
11 december 2015  18 december 2015, Kerst Klaverjassen  
08 januari 2016  25 maart 2016, Paas Klaverjassen 
12 februari 2016  04 juni 2016, Slotavond 
11 maart 2016 
08 april 2016 
13 mei 2016 
 
Wil je als klaverjasser de uitslag ook per e-mail ontvangen geef dan even je e-mailadres door. 



BARDIENSTEN

Thuis Uit Tijd Begin Eind Bardienst

tasje en geld ophalen bij Anita de Maag 

Laakseoever 37

17‐okt

KVZ B4 WIKO/Aladna B1 14:00 13:15 ouders B4 Ploegleider sleutel en geld.

Thuis Uit Plaats Locatie Tijd Verzamelen Nummer

Olympia '22 2 KVZ 7 Borculo Sportpark de wildbaan 20:00 18:45 69

Thuis Uit Plaats Locatie Tijd Verzamelen Nummer

Dindoa 2 KVZ 2 ERMELO De Zanderij (Dindoa) 13:45 12:00 2682

KVZ 6 Melynas ZUTPHEN Sportcomplex Zuidveen 14:00 13:00 3952KVZ 4 Juventa/GoedeOrde 3 ZUTPHEN Sportcomplex Zuidveen 13:45 12:45 3434

Uitwedstrijden vertrek vanaf het veld.

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

Yvette Hartink: 06 -30421757

yvettehartink@gmail.com
Wedstrijdformulieren inleveren bij Marjan Grendel Verdistraat 159 voor zondag 19:00 uur

AANSCHRIJVINGEN KVZ 1 Verzamelen en opstelling via Michel

KVZ 2 Verzamelen en opstelling via Pieter en Harald

KVZ 6

Dames Marit, Mirjam, Ellen, Claudia en Sabina

Heren Maarten, Wim, Peter, Dick, John, Gert en Jos

KVZ 7

Dames Marga, Alet, Monique, Henriëtte, Marlisa, Lisanne de G, Christel en José.

Heren Willy, Anton, Robert, Patrick, Bas en Siebe

Senioren Nieuws

Programma zaterdag 17 oktober 2015

Programma dinsdag 13 oktober 2015

Thuis Uit Plaats Locatie Tijd Verzamelen Nummer

Regio '72 A1 KVZ A3 VAASSEN Sportpark Oosterhof 11:30 10:15 841

Uitwedstrijden vertrek vanaf het veld.

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

Yvette Hartink: 06 - 3042 17 57 LET OP GEWIJZIGD!!

yve$ehar(nk@gmail.com

Wedstrijdformulieren inleveren bij Marjan Grendel Verdistraat 159 voor zaterdag 19:00 uur

AANSCHRIJVINGEN 

KVZ A3 Alet Boerman en Saskia Liebrand

   Dames: Renee B, Lotte K, Isa B, Danique B, Esmee H, Darcy L, Vera K.y L, Vera K.

   Heren: Pim D, Jarno KL, Timo H,

Junioren Nieuws
Programma zaterdag  17 oktober 2015



Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Aanv. Verz. Veld

Zwaluwen C1 KVZ C3 ZEVENAAR Sportpark Hengelder 11.15 10.00

KVZ B4 WIKO/Aladna B1 14:00 13:30

              UITWEDSTRIJDEN VERTREKKEN VANAF ONS VELD !!

AFSCHRIJVEN: IN UITERSTE NOODZAAK VÓÓR DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

B en C bij Claudia Gerritsen tel.: 529769 of via emailadres: KVZBenC@hotmail.com

Wedstrijdformulieren inleveren bij Marjan Grendel Verdistraat 159 vóór zaterdag 19:00 uur

AANSCHRIJVINGEN :

KVZ B4 Coaches: Frans-Jan en Margriet

   Dames: Ilse L, Iza K, Kim W, Lianne v D, Lindsay V  RENSKE en KARLIJN

   Heren: Bas D, Thijs L, Nick V

KVZ C3 Coaches:  Jos en Calvin
   Dames: Emma F, Iris B, Inne B, Jasmijn S, Kyara A, Lindy G, Noa S, Rosalie V

ASPIRANTEN NIEUWS
Programma zaterdag 17 oktober

B-aspiranten gaan met één team minder verder de zaal in

In de aspiranten leeftijdklasse hebben we sinds begin van dit seizoen te kampen met structurele 
onderbezetting.
Bedankjes vlak voor de vakantie en aan het begin van het seizoen hebben dit veroorzaakt. Met 
kunst en vliegwerk hebben we elke week de teams compleet kunnen krijgen door veel spelers 
dubbele wedstrijden te laten spelen. Afgelopen periode zijn daar nog twee opzeggingen bijgeko-
men waardoor het nu helemaal onmogelijk is geworden.
Besloten is om B3 en B4 samen te voegen tot één team (B3). Omdat er ook nog een tekort is bij 
de C4-aspiranten en we geen B-spelers hebben willen verschuiven naar C4 is besloten dat vanuit 
B3 om toerbeurt twee spelers invallen bij C4. Hier zal een schema voor worden opgesteld.

Het op dit moment nog niet zeker of er ook nog één speler doorschuift naar B2.
Hier zal op korte termijn een besluit over genomen worden.

Voor vragen kun je terecht bij mij.

Gert
JTC


