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VIND  IK  LEUK…..VIND  IK   H-A-R-T-S-T-I-K-K-E   LEUK  !!! 

Helaas voor de schrijvers, maar ik heb geen facebook, ik weet niet wat een Ab (of) ap 
is, maar ik kijk wel regelmatig op de site. Weet sinds kort, dat je dat met een t schrijft 
in plaats van met een d, dus ik stond even aan de verkeerde kant, maar dat is nu 
opgelost. 
 
Waar wil ik heen ? Naar dat geweldige verhaal op de site van KVZ2000 over de 
avondvierdaagse. Prachtig. Het sprankelde. Ik heb het niet gelezen, ik heb het 
opgeslurpt. Het spatte er af. Dat moet een verenigingsman geschreven hebben . 
Heerlijk ! 
 
En daarom was ik bitter teleurgesteld, dat er 0 stond bij dat de reacties en “vind ik 
leuk”. Nu weet de voor mij onbekende schrijver tenminste dat er één is, die het artikel 
driemaal heeft gelezen. Mocht u het gemist hebben, bladert dan nog even terug, want 
dit is weergeven van een belevenis. 
 
Zo nu is het wel even genoeg !.  
 
Ik grijp de gelegenheid meteen maar aan om de nieuwe aanwinsten van de klussers wat 
nader aan u voor te stellen. Komende uit de vorige eeuw ben ik nog opgevoed met” de 
dames gaan voor” dus nog even naar Mirjam. We hebben het goed voorbereid, want nu 
ze officieel afscheid heeft genomen van de werkende maatschappij, zijn we haar aan het 
inwerken. Na diep nadenken kwamen we op” zittend werk in de open lucht”. U zult geen 
sprietje gras of onkruid meer aantreffen op ons toch wel omvangrijke tegelwerk. Op zich 
niets bijzonders, maar de manier waarop vraagt bijzondere aandacht. Dat zittend nam 
ze heel erg letterlijk en zoals een baby , die nog niet wil of kan lopen, hupste ze op haar 
zitvlak over de stenen vlakte. Maar het resultaat is er naar. 
 
Onze tweede aanwinst, Leo, die we evenals Mirjam nog van het roken af willen brengen, 
is zo’n type die heel veel kan, wat ik niet kan. Een voorbeeld. Hij zei tegen mij, je kunt 
vermelden, dat het tussenstation voor water en stroom is aangesloten. Ik stond paf en 
dat was logisch. Ik had hem namelijk al eens bezig gezien in onze dependance ( zo 
betitel ik de container annex strandtent bij het beach gebeuren) met het slijpen van een 
gat in de bodem. Een berenklus, die slijpschijven vrat. 
 
Met het strand (aan zee) en de daar staande koffietenten in gedachten, waar je voor 50 
eurocenten kunt plassen, combineerde ik de bijverdienste met een schortje en een 
schoteltje. Navraag bij Leo bracht mij weer terug bij het , eerder genoemde, 
tussenstation ,maar nee hoor, alles en iedereen gaat gebruik maken van de bestaande 
accommodatie.  Is Zeegers al sponsor ? We hebben nog een Dug out over ! 
 
Dan neem ik ook maar even de vragen mee, waarom wij de Dug Out van veld 2 naar 
veld 1 hebben verplaatst. Omdat onze selectie niet goed tegen de warmte kon, zijn de 
Dug Outs achtereenvolgens bekleed, beplakt, beschilderd en gelakt. Het hielp een 
beetje, maar dat bood geen goede ondergrond voor die prachtige reclame van “Kapper 
Talens”. Dus werd er weer diep nagedacht, gemeten en gekeken over het transporteren 
van loodzwaar aluminium. Gelukkig had iemand, die niets weg kan gooien, wat karretjes 
met heel veel wieltjes en dus dito draagvermogen, in de garage staan en was de klus 
snel geklaard. 
Met bovenstaande is dus ook duidelijk geworden, dat Leo geen mini-metro voor de 
modelspoorwegclub aan het graven was maar gewoon een kabelgoot. 
Dat is dus ditmaal de laatste constatering van uw, 

 duidelijk opgeluchte vut-klusser. 



     OPROEP 

De WAP NAC heeft een verzoek aan alle ouders jeugdleden, KVZ‐leden, 

tijdens de jubileum playbackshow houden we weer een grote verloting. 

Voor deze verloting, hebben PRIJSJES nodig. Wilt U ons hiervoor een 

prijsje(s) beschikbaar stellen, dit zo super zijn. Prijsjes kunnen in de 

kantine, in de (scheidsrechters) ontvangstkamer, achter gelaten 

worden, in de daarvoor bestemde doos, alvast bedankt. 

 

KVZ‐SHIRTS  HERHALING  KVZ‐SHIRTS                   
 

Vorige week heb ik al verzocht om mij duidelijk te maken wie de shirts van de diverse ploegen 

thuis heeft. Alleen Remco de Haas heeft hierop gereageerd!!!!  Remco, klasse!!! 

 

Bij deze nogmaals mijn oproep om zo snel mogelijk het volgende aan mij door te geven: 

• wie bewaart de tas met (gewassen) shirts tot het volgend seizoen 

• van welke ploeg deze zijn 

• hoeveel shirts er in de tas aanwezig zijn 

De “shirt‐commissie”, 

 

Astrid Oostenenk 

Marjan Grendel 

Wil ter Horst. 

 

wilterhorst@upcmail.nl 

of 0575‐521003 



Klaverjassen “De volgende Ronde”     
 
Het zit er weer op. Alle kaarten worden neergelegd tot aan vrijdag 9 september 2016.  
De punten zijn allemaal bij elkaar opgeteld. Op onze slotavond, onder het genot van een hapje en 
een drankje zijn de winnaars bekend gemaakt, de prijsbekers en overige prijzen uitgereikt. De 1e 
plaats ging naar het duo Han Hartman / Everhard Wasseveld, bij elkaar scoorden ze 44793 
punten. Op de 2 plek staat Monique Riethorst met 43711 punten. En de 3e plaats ging naar het 
duo Marcel Kabel / Paul Boere met 43340 punten. De poedelprijs ging naar Anita Dapperens met 
37379 punten. De speler met de meeste tippels dit seizoen is Henk Borninkhof met 17 tippels, hij 
mag zich het komend seizen tippelkoning noemen. De titel roemrijkste speler was dit jaar voor 
Mirjam Gerritsen, met 6480 bij elkaar gespeelde roempunten. 
 
De volledige uitslag. 

 
 
Opgeven voor het nieuwe seizoen kan vanaf nu. Speelt 1 van je kinderen bij KVZ dan mag je als 
ouder mee doen met onze klaverjascompetitie. Je kan je ook aanmelden en om en om met een 
vaste invaller kaarten.  We spelen bijna altijd op de 2e vrijdagavond van de maand en starten het 
nieuwe seizoen op 9 september. Opgeven kan per e-mail of telefoon bij Kees Dapperens: 530060 
of c.dapperens@cayendi.nl of Robert Luijkman: 530366 of robert.luijkman@hotmail.com  
 
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 06-21586659  Ditmar Borninkhof 06-24177875 
Wilma van Osch 526421  Albert Makkinga 06-22638920 
Frank van Osch 06-53432568  Wilma Hartink  06-29578739 
Henri Roeterdink 06-43990759 
 
Speelavonden  Speciale avonden 
9 september 2016  4 juni 2016, Slotavond seizoen 2015-2016 
14 oktober 2016  30 december 2016, oliebollen klaverjassen 
11 november 2016  14 april 2017, paasklaverjassen 
9 december 2016  10 juni 2017, slotavond seizoen 2016-2017 
13 januari 2017   
10 februari 2017 
10 maart 2017 
31 maart 2017* 
12 mei 2017 
 

Han of Everhard 44793 Henk Borninkhof 42374 Charda Cuppens 40354
Monique Riethorst 43711 Alex Nuijen 42036 Wim Nieuwenhuizen 40080
Marcel of Paul 43340 Anja de Groot 41587 Nico Huntjens 40010
Gerard Bakker 42985 Wim Jalink 41308 Wilko Cuppens 39980
Hans van de Boog 42890 John Berendsen 41277 Jos Diseraad 39830
Mirjam Gerritsen 42871 Gerjan Hesselink 41268 Mark Das 39662
Cor van der Meer 42869 Marieke Peters 41240 Bert Luijkman 39551
Nico Mannessen 42842 Ab Eenink 41044 Brenda van de Boog 39472
Kees Dapperens 42837 Bep van der Meer 40818 Janny Nieuwenhuizen 39300
Rene Brands 42699 Willy Heinen 40597 Bernjo Hesselink 39093
Henk Wiskamp 42664 Marijke Bossenbroek 40579 Robert Luijkman 39055
Remco Borninkhof 42538 Marije en Paul 40379 Anita Dapperens 37379



AGENDA

zaterdag 11-06-16 Beachkorfbal toernooi

vrijdag 17-06-16 Playbackshow en disco 100 jaar korfbal

zaterdag 18-06-16 KVZ weekend 100 jaar korfbal

zondag 19-06-16 KVZ weekend 100 jaar korfbal

zaterdag 25-06-16 Volleybal

zaterdag 02-07-16 Beach volleybal en korfbal toernooi

zondag 03-07-16 Beachvolleybal toernooi

zaterdag 09-07-16 Kamp KVZ

zaterdag 16-07-16 Kamp KVZ

vrijdag 09-09-16 Klaverjassen

vrijdag 16-09-16 Bijeenkomst sponsoren en vrienden van KVZ

vrijdag 14-10-16 Klaverjassen

vrijdag 11-11-16 Klaverjassen

vrijdag 09-12-16 Klaverjassen

vrijdag 30-12-16 Oliebollen klaverjassen

vrijdag 13-01-17 Klaverjassen

vrijdag 10-02-17 Klaverjassen

vrijdag 10-03-17 Klaverjassen

vrijdag 31-03-17 Klaverjassen

vrijdag 14-04-17 Paasklaverjassen

vrijdag 12-05-17 Klaverjassen

zaterdag 10-06-17 Slotavond klaverjassen
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aan alle moeders, vaders, oma’s, opa’s, zussen, broers, 

tante’s, ooms en alle vrienden, trainers, coaches van onze 

jeugdleden en verder alle belangstellende 

Vrijdag 17 juni 18.45 uur in de grote feesttent 

achter de KVZ‐kantine. 

 

 

 

 

 

 

IN DE PAUZE GROTE VERLOTING 

Na afloop gaat de JEUGD NIET naar huis!!!!!! 

Omdat het een feest weekend is (100 jaar korfbal Zutphen) 

organiseert de WAP NAC  na afloop van de playbackshow. 

 een super DISCO( met DJ contest) voor alle 

jeugd Teams tot 23.30 uur. 


