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In Memoriam: 
 

Op 24 december 2015, de dag voor kerst, ontvingen we het droevige bericht dat die ochtend in de 

leeftijd van 86 jaar was overleden ons erelid: 

 
 

Hennie Hoevers-van Krieken 
 

 

Hennie had al een paar jaar te kampen met een afnemende gezondheid. De laatste weken raakte 

dat in een stroomversnelling toen ze in het ziekenhuis belandde en daar een zware hersenbloeding 

kreeg. Herstel daarvan bleek helaas niet meer mogelijk. 

 

Van de 100 jaar dat korfbal in Zutphen bestaat heeft Hennie daarvan driekwart meegemaakt, want 

als meisje van 10 jaar werd ze vlak voor de tweede wereldoorlog lid van Rapiditas.  

Ze bleek al gauw over korfbaltalent te beschikken en doorliep in ijltempo eerst de jeugdploegen en 

daarna ook de senioren. Haar capaciteiten werden ook buiten Zutphen opgemerkt en zo werd ze 

vele jaren een vaste kracht in de vertegenwoordigende teams van de Provincie Gelderland en later 

ook van de afdeling Oost van het KNKV. In die teams speelde ze steevast met een aantal 

getalenteerde korfballers van ZKC, dat in die tijd hoger speelde dan Rapiditas. 

 

Op 36 jarige leeftijd nam Hennie in 1965 en inmiddels als moeder van drie dochters afscheid van 

de selectie van Rapiditas met het behalen van het kampioenschap van de 1
ste

 klasse. 

De laatste jaren van haar carrière mocht ik, als haar buurjongen, van dichtbij meemaken toen ik als 

jong broekie van 17 jaar ook in het eerste team van Rapiditas kwam te spelen. 

Mede daardoor kreeg ik toch een wat bijzondere band met Hennie en Wim. 

 

Na haar korfballoopbaan in het eerste team speelde Hennie nog enkele jaren samen met Wim in 

het tweede team en later in het laatste (toen nog) twaalftal, een gezelligheidsteam.  

 

Hennie werd in 1981, op 52-jarige leeftijd, benoemd tot erelid. Ze had daarvoor vele 

werkzaamheden verricht. Dat begon met de verhuizing van het veld achter het Jachthuis naar de 

Deventerweg. Hennie was een van de drijvende krachten om daar het benodigde geld voor bijeen 

te brengen. Ook was ze jarenlang bestuurlijk verantwoordelijk voor het kantinegebeuren en zorgde 

ze zelf vele jaren voor het bemensen van kantine- en schoonmaakdiensten. 

 

Na haar actieve jaren bleef Hennie zich betrokken voelen bij alles wat er in de Zutphense 

korfbalwereld gebeurde. De fusie met aartsrivaal ZKC hoefde van haar niet zo nodig, maar 

gelukkig waren zij en Wim de eersten die het nieuwe trainingspak van KVZ bestelden. En ook 

bleef ze zo veel mogelijk bijeenkomsten en wedstrijden bijwonen. Dat werd de laatste tijd helaas 

steeds wat moeilijker. 

  

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 31 december 2015 om 14.00 uur in crematorium 

“De Omarming”, in Zutphen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid de familie te condoleren. 

 

KVZ wenst Wim, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen en de verdere familie en 

vrienden heel veel sterkte met de verwerking van het overlijden van Hennie. 

 

Namens het bestuur van KVZ 

Koen ter Horst, 

erevoorzitter KVZ 
  

 



Uitnodiging Ouderavond 
(29 januari 2016) 

 
Aan de ouders/verzorgers van onze jeugdleden, 

 

Uw zoon en/of dochter is lid van KVZ en korfbalt daar -naar wij hopen- met veel plezier. 

Om ook u als ouder/verzorger te leren kennen willen wij u, als bestuur van KVZ, uitnodigen voor een 

avond met alle ouders/verzorgers op 29 januari 2016. De avond zal in het teken staan van 

kennismaking. Wij maken kennis met u als ouders/verzorgers en u maakt kennis met een aantal 

mensen achter de schermen van KVZ. 

 

Het gaat dan om het bestuur, de technische commissie en alle andere commissies die KVZ rijk is. 

Commissies die er op verschillende vlakken voor zorgen dat het binnen de vereniging allemaal loopt als 

een geoliede machine. Maar die er ook voor zorgen dat uw kind bijvoorbeeld op kamp kan, hij of zij 

een nieuw spelersshirt ontvangt en bij de KNKV bekend is. Een aantal mensen uit deze commissies zijn 

op deze avond aanwezig om u te vertellen wat er allemaal gebeurd. 

 

U zult begrijpen dat er heel wat voor nodig is om te zorgen dat alle teams elke week weer kunnen 

korfballen en dat het rondom het veld en in de kantine goed toeven is. 

 

De avond begint om 19.30 met een kopje koffie/thee. Daarna zal het bestuur de aftrap doen en 

vervolgens zullen alle commissies in het kort vertellen  wat zij binnen de vereniging doen. En natuurlijk 

is er ook ruimte om  vragen te stellen. We sluiten de avond af onder het genot van een hapje en een 

drankje. 

 

 

Wij zijn er! U ook? 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 

 

Margriet Nijstad, bestuurssecretaris 

AGENDA

woensdag 30-12-15 Oliebollen bakken

zaterdag 02-01-16 Nieuwjaarsfeest

vrijdag 08-01-16 Klaverjassen

vrijdag 29-01-15 Ouderavond en voorstellen com. Van KVZ

vrijdag 12-02-16 Klaverjassen

zaterdag 13-02-16 Darten

vrijdag 11-03-16 Klaverjassen

vrijdag 25-03-16 Paasklaverjassen

zaterdag 26-03-16 Oranje toernooi

vrijdag 08-04-16 Klaverjassen

vrijdag 13-05-16 Klaverjassen

zaterdag 04-06-16 Slotavond klaverjassen

zaterdag 18-06-16 KVZ weekend

zondag 19-06-16 KVZ weekend



 

 

 

We gaan er een mooi korfbaljaar van 

maken ! 

 
 

Graag nodig ik u namens het bestuur en de kantinecommissie uit voor de 

nieuwjaarsreceptie van KVZ op zaterdag 2 januari 2016. Met deze nieuwjaarsreceptie start een 

bijzonder jaar met korfbalactiviteiten in  Zutphen.  

 

Om 19.30 uur bent u van harte welkom in onze kantine aan de Laan van Eeme 103. Onze 

voorzitter, Henk Jan Milius zal om 20.30 uur het nieuwe korfbaljaar ‘inspreken’. Ik mag u 

namens hem vast verklappen dat hij een bijzonder jaarprogram zal presenteren. Vanaf 21.00 

uur zal onder het genot van een drankje en hapje en met muzikale ondersteuning alle 

gelegenheid zijn om 2016 swingend te starten.  

 

Het bestuur en de kantinecommissie hopen u deze avond persoonlijk de hand te kunnen 

drukken op een gezond en sportief 2016. 

 

Namens het bestuur en de kantinecommissie, 

Margriet Nijstad 

Bestuurssecretaris 
 

  GROTE CLUBACTIE 2015    

Om te zien of je een prijs hebt gewonnen met je lot van de Grote Clubactie, kun je naar de 

website www.clubactie.nl gaan. Hier kun je je lotnummer invullen (te vinden op het 

bankafschrift) en zie je direct of je prijs hebt of niet.  

Bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van het 1e, op zaterdag 9 januari, zullen in de rust van de 

wedstrijd van het 1e, de prijzen voor beste lotenverkopers uitgereikt worden. 

Graag willen we Kay Bloemen, Noa ter Horst en Aniek Zoetenhorst uitnodigen om hun 

prijzen in ontvangst te nemen! Voor Thari Hesselink die al jaren een mooie lijst inlevert, 

hebben we ook nog een leuke prijs! 

De toegangskaarten voor Duinrell, Slagharen of Bobbejaansland zijn binnengekomen! We  

willen ze dan ook graag uitdelen aan:   

Naam Ploeg Aantal loten 

Alec van Loo D1 24 

Amy Wissink D2 21 

Aniek Zoetenhorst D2 27 

Arjando P. F2 21 

Brent Luesink F2 22 

Kay Bloemen E1 54 

Levi K. E3 20 

Maud ter Horst E3 22 

Mika van Loenen E3 22 

Nienke Jansen F1 20 

Noa ter Horst D1 34 

Zoë Westerink F2 20 

 

Een heel goed uiteinde en een super goed begin van 2016 gewenst! Dat het voor iedereen 

een heel mooi sportief jaar in goede gezondheid mag worden! 

Natasja, Robert en Frederike 

  



Zaaldiensten     Seizoen 2015 – 2016 KVZ                                                                                                     
 
 

Zaterdag 9 januari  Hanzehal veld 1+2 

van 09.30 uur – 12.00uur :  Frederike Ligt, Erwin Ligt 
van 11.55 uur – 15.00uur :  Loes Diseraad, Rick de Jong 

van 14.55 uur – 18.00uur :   Anja de Groot, Joris Luesink 

van 17.55 uur – afloop :        Lisanne de G, Timon Goossen  

van 19.00 uur – 19.45uur:  Kaartverkoop:  Wilrien Heuvelink 
                                               Zaalcommissaris: Gerard Derks 

 

Zaterdag 16 januari Hanzehal veld 1+2 
Van 17:55 uur – afloop:    Ellen Leyenaar, Wim Smeitink 

Van 19:00 uur -19:45 uur:      Kaartverkoop: Marit Montagne 

                                               Zaalcommissaris: Gerard Derks 
 

Degene die onderstreept staat, is de zaalcommissaris.  

Mocht je niet kunnen, probeer dan toch zelf iemand te vinden die jouw dienst kan overnemen, iedereen komt 

tenslotte toch aan de beurt. 
 

Hieronder staat kort vermeld wat de taken zijn van een zaalcommissaris en van degene die de zaaldienst 

doet. In de Sporthal zal een uitgebreide taakomschrijving aanwezig zijn in een map. Hier zitten ook 
sleutels,wedstrijdprogramma, strafformulieren, reglementen, en een scheidsrechters en een ledenlijst in. Deze 

map is verkrijgbaar achter de bar in de Hanzehal. 

Taken Zaaldienst:  

• Klaarzetten/opruimen  materiaal 
• Overzicht houden op het aantal verstrekte ballen 

• Bedienen scorebord 

Taken Zaalcommissaris (herkenbaar door armband of badge of hesje): 
• Verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop (het op tijd starten van de wedstrijden) 

• EHBO (Kist verkrijgbaar achter de bar) 

• Instructie zaaldienst 
• Toezicht in sporthal ,(alleen toegang voor spelers, coaches, verzorgers, begeleiders en 

scheidsrechters) kleedkamers en op tribune. 

• Aanstellen van vervangende scheidsrechter wanneer er geen scheidsrechter aanwezig is. 

• Uitgeven/Innemen van wedstrijdballen (Trainingsballenkast) 
• Verantwoordelijk voor het wedstrijdprogramma en het aanwezig zijn van de juiste korfbalmaterialen op 

de juiste velden. 

• Ontvangen(consumptiebon verstrekken) bondsscheidsrechters, behalve de scheidsrechters van KVZ 
1+2, deze worden ontvangen door Ger Kabel 

 

De zaalcommissie 
Gerard Derks        0575 - 511857              g.derks23@upcmail.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Denkt iedereen die oliebollen besteld heeft aan het 

afhalen hiervan. 

BESTELLINGEN ZIJN AF TE HALEN IN DE KVZ KANTINE 

Woensdag 30 december tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

(onder het genot van een glühweintje en/of erwtensoep)  

 

Bezorging woensdag 30 december tussen 15.00 en 17.00 uur 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bij onderstaande personen terecht. 

Bernjo Hesselink      Erwin Ligt 

Frederiksplein 22       Heintje Davidsplein 39 

7231 KG Warnsveld       7207 GM Zutphen 

06‐43378461         06‐52456039 

 

 

   

TOT  30 DECEMBER 



SENIOREN NIEUWS
Programma zaterdag 2 januari

Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Tijd Verzamelen

Mélynas 2 KVZ 5 EERBEEK De Bhoele 14:50 14:00

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

Yvette Hartink: 06 3042 17 57

yvettehartink@gmail.com

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

AANSCHRIJVINGEN

KVZ 5

Dames Carmen, Lisanne, Paula, Marlou, Marlisa, Christel

Heren Thom, Timon, Hidde, Jurre, Siemen, Alwin

Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Tijd Verzamelen

Mélynas D1 KVZ D3 EERBEEK De Bhoele 12:35 11:40

Uitwedstrijden vertrek vanaf ons veld, tenzij anders afgesproken is.

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

D bij Ilonka Derks 519908

E en F bij Liane Klein Lenderink 514563 of 06 40894840

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

AANSCHRIJVINGEN 

KVZ D3 Carmen Hesselink, Paula Vogd

   Dames: Alieke KL, Amber V, Ilse v L,Inez W, Kira v T, Lotte D, Nikki S. Noa A, Tess K

   Heren: Marijn t W, Niels v D

PUPILLEN NIEUWS
Programma zaterdag 2 januari

Thuisploeg Uitploeg Plaats Locatie Tijd Verzamelen

Phenix '72 C1 KVZ C4 GOOR De Mossendam 17:30 16:10

Bij uitwedstrijden:  vertrek vanaf ons veld, tenzij anders afgesproken is.

AFSCHRIJVEN: UITERLIJK DONDERDAGAVOND 18:00 UUR

B en C: Claudia Gerritsen tel. 0575-529769 of KVZBenC@hotmail.com

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

AANSCHRIJVINGEN 

KVZ C4 Coaches: Ymke, Vincent en Marlise

   Dames: Britt V, Frederieke E, Lieke v D, Tessa S

   Heren: Bas S, Jayden V,  Luc v L, Dylan H  THIJS en BAS

ASPIRANTEN NIEUWS
Programma zaterdag 2 januari



 

 

 

 

 

 

Denkt iedereen die oliebollen besteld heeft aan het 

afhalen hiervan. 

BESTELLINGEN ZIJN AF TE HALEN IN DE KVZ KANTINE 

Woensdag 30 december tussen 17.00 uur en 20.00 uur 

(onder het genot van een glühweintje en/of erwtensoep)  

 

Bezorging woensdag 30 december tussen 15.00 en 17.00 uur 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u bij onderstaande personen terecht. 

Bernjo Hesselink      Erwin Ligt 

Frederiksplein 22       Heintje Davidsplein 39 

7231 KG Warnsveld       7207 GM Zutphen 

06‐43378461         06‐52456039 

 

 

   

TOT  30 DECEMBER 


