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Het kennismakingstoernooi is een mixtoernooi waarbij leden van KVZ en WSV 
samen een team vormen. Met dat team speel je zowel volleybal- als 
korfbalwedstrijdjes.  
De jongste jeugd(F, E en D) kan zich individueel opgeven en dan zorgen wij dat je in 
het juiste team wordt gezet, op leeftijdsniveau en met een vriendje of vriendinnetje. 
De C-jeugd mag zich in 2-tallen opgeven. Je wordt dan gekoppeld aan een (C)duo 
van WSV. 
Vanaf de B geef je je individueel op. Alle spelers van KVZ gaan dan in een grote bak 
en alle spelers van WSV ook. Vervolgens trekken we twee namen uit de KVZ-bak en 
twee namen uit de WSV-bak. Zo vormen we de teams. 
Na afloop is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezellige barbecue. 
Kosten, zie uitnodiging. Voor deze barbecue kun je je ook opgeven via 
evenementen@beachcenterzw.nl 



De wondere wereld van een beachkorfbalster

12 juni 2016
Zaterdagmorgen half tien 'sharp' sta ik klaar op het KVZ terrein om de eerste beach-toernooi-ervaring van mijn
leven mee te maken. Ik kijk om mij heen en sta bewonderend te kijken naar de enthousiaste gezichten van de
nodige jeugdteams. Zowaar herken ik gezichten en kwamen namen in mijn hoofd. In de regen op blote voeten
meld ik mij bij het wedstrijdsecretariaat en vraag hen om uitleg van de dag en de competitie. De regels zijn vrij
eenvoudig, weet een jongeman met de naam 'Beppe', mij te vertellen. Naast de standaard korfbalregels als
mannetje tegen mannetje en vrouwtje tegen vrouwtje begreep ik dat vrij veel toegestaan was en het dodelijk
vermoeiend moest zijn voor de spelers in het veld. Aha, vandaar vier spelers in het veld en er gemiddeld zes
naast de lijn roepend om wissels en snoekduiken!

Naast mij staat een dame van middelbare leeftijd aan haar buurvrouw te vragen of dit nu mono-korfbal is.
Elders vraagt iemand zich af of korfbal een contactsport is geworden. Ik kijk over drie velden en bespeur
fanatieke koppies en veel behoefte aan water. Zie even verderop grote schalen met watermeloen op tafel
staan en swing met mijn heupen mee op een aanhoudende latin-beat. Even waan ik mij in een aflevering van
'Asterix en de Romeinen' en denk dat de hemel op mijn hoofd val. In een natuurlijke reactie te duiken en
gelijktijdig te kijken wat er gebeurt scheert er groot formaat kever over mij heen. De dame van middelbare
leeftijd lacht me vriendelijk toe en verteld mij dat dit een 'drone' is en dat ik de beelden vanavond op
'Facebook' kan bekijken. Mijn hemel, tijdens 100 jaar korfbal in Zutphen, word ik zowaar vandaag
meegenomen in de korfbal én technologische ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar!

De vriendelijke jongeman 'Beppe' komt naast me staan en verteld dat dit de jeugdwedstrijden zijn en
vanmiddag de senioren aantreden. Ik vraag me oprecht af hoe senior deze senioren zijn en neem me voor nog
even te blijven hangen. Dat moet interessant gaan worden.

Rond twaalf uur bespeur ik bij de hoofdingang van het KVZ-complex enige reuring en aangetrokken door de
commotie besluit ik af te wachten wat er gebeurd. Enige momenten later marcheren er ongeveer tien heren en
dames het hek door in strakke pakken en bijbehorende sporttassen. Even voel ik de drang ze aan te geven
dat de intocht van de avondvierdaagse op een ander veld is en daarnaast een week eerder afgerond, maar ik
begrijp dat dit een beachkorfbal team is uit het hoge noorden die hun teamuitje 'wadlopen' hebben verruild
voor het beachcourt in Zutphen. Een kwartier later sprinten er uit de kleedkamers tien shirts met Pompeblêd
over het pad richting beach. KVZ is gewaarschuwd, Friesland is in the house! Inmiddels aangestoken met het
beachvirus snel ik mij richting kleedkamers om de selectie van KVZ naar buiten te zien marcheren, maar
teleurstelling valt mij ten deel. De kleedkamers blijken leeg, ons vlaggenschip dobbert wellicht op luchtbed of
zwemband rond in een ander exotisch deel van Zutphen.

Wederom posteer ik mij langs de hekken van het court en zie jonge en oude senioren in velerlei kleurige kledij
zich door het zand zwoegen en ploeteren. Een team met de kleuren van de jaren 80, blijkt overwegend te
bestaan uit jongelui geboren in de jaren 90. Een team met de voorzitter van KVZ in hun gelederen dartelt
voorbij in shirts van een Duits voetbalteam en onze eigen A-selectie jeugd valt op in zwarte shirts met roze
letters op de rug. Al met al een mooi strak plaatje. Tot mijn oog valt op een wanordelijk team die waarschijnlijk
enige discussie heeft gehad over de kleuren van het shirt. Ik zie zwart, wit, wit met balletjes, roze, een KVZ-
inschietshirt en een KVZ-wedstrijdshirt. Kortom, chaos! Ik meld mij wederom bij -inmiddels mijn kennis- Beppe
en vraag wie deze chaoten op het veld zijn. Ik verneem dat dit het beruchte 'het Tiende' van KVZ is. Hij legt uit



dat dit team is ontstaan uit ouders van jeugdleden die niet tot nauwelijks korfbalervaring hebben maar
inmiddels bestaat uit ongeveer 20 fanatieke recreanten in de leeftijd ergens tussen 18 en 88. Ik kijk nog eens
goed en zie selectiespeler Marije Kabel samen met dit team inschieten, Jan van Dongeren rent samen met
hen in looppas voorbij en Marcel Berkenbosch met Superman-shirt springt achter een bal aan. Ik trek de
conclusie dat 'niet tot nauwelijks korfbal ervaring' ergens in de afgelopen jaren is losgelaten. Overigens zie ik
ook dat dit team gebruik maakt van spelers die aan de traditionele korfbalsport een eigen twist hebben
gegeven en begrijp dat het merendeel inderdaad niet tot nauwelijks korfbalervaring heeft. Tijdens een
wedstrijd tegen het Duitse voetbalelftal speelt Het Tiende een keurige 6-6. Waarbij moet worden opgemerkt
dat het Duitse team louter bestaat uit ex-hoofdklasse spelers, ex-overgangsklasse spelers en huidige
selectiespelers. Aiaiai, die zullen zich vanavond voorzichtig gaan afvragen of er bij 'Het Tiende' wellicht plek
voor hen is.

Ik zie de Pompeblêdden keurig de winst van het toernooi opeisen. Die prijs hebben ze dit jaar in ieder geval
binnen! Fantastisch dat ze daarvoor naar de Achterhoek zijn komen rijden. Tijdens de finale word ik nog
aangesproken door een jongeman met een Noorman uiterlijk en een tikkeltje rosé aangelopen die me
vriendelijk verzoekt mijn meekregen glaasje sap te verruilen voor een plastic beker. Ach, natuurlijk, een kapot
gevallen glas bij een Beach court waar enkel blote voetjes rondlopen is inderdaad niet handig.

Na een applaus voor alle spelers een dikke pluim en chapeau voor de organisatie en een bitterballetje die me
wordt aangeboden in de kantine, fiets ik weer huiswaarts. Resumerend concludeer ik dat het absoluut waard is
geweest om dit Beach court aan te leggen. Dat het een geweldige aanvulling is op het traditionele korfbalspel
en dat je er na een dag rond te hebben gelopen naast een uitbreiding van je eigen vocabulaire een gezond
kleurtje aan overhoudt!

Dit smaakt naar meer, ik ga mij ook aanmelden bij dat 'Het Tiende'. Ik begrijp dat mijn vriend Beppe er zo nu
en dan ook trainen geeft.





Agenda

woensdag 08-06-2016 Ledenvergadering
zaterdag 11-06-2016 Beachkorfbal	toernooi
vrijdag	 17-06-2016 Playbackshow	en	disco	100	jaar	korfbal
zaterdag 18-06-2016 KVZ	weekend	100	jaar	korfbal
zondag 19-06-2016 KVZ	weekend	100	jaar	korfbal
zaterdag 25-06-2016 Volleybal
woensdag 29-06-2016 De	Plotter
zaterdag 02-07-2016 Beach	volleybal	en	korfbal	toernooi
zondag 03-07-2016 Beachvolleybal	toernooi
zaterdag 09-07-2016 Kamp	KVZ
zaterdag 16-07-2016 Kamp	KVZ
vrijdag	 09-09-2016 Klaverjassen
donderdag 15-09-2016 KNKV	bijscholing	(oost)
vrijdag	 16-09-2016 Bijeenkomst	sponsoren	en	vrienden	van	KVZ
vrijdag	 14-10-2016 Klaverjassen
vrijdag	 11-11-2016 Klaverjassen
vrijdag	 09-12-2016 Klaverjassen
vrijdag	 30-12-2016 Oliebollen	klaverjassen
vrijdag	 13-01-2017 Klaverjassen
vrijdag	 10-02-2017 Klaverjassen
vrijdag	 10-03-2017 Klaverjassen
vrijdag	 31-03-2017 Klaverjassen
vrijdag	 14-04-2017 Paasklaverjassen
vrijdag	 12-05-2017 Klaverjassen
zaterdag 10-06-2017 Slotavond	klaverjassen



 

 

 

 

 

 

Vrijdag 17 juni 18.45 uur in de grote feesttent 

achter de KVZ-kantine. 

 tent open om 18.30 uur 

 
 

  

 

 

 

met aansluitend DISCO voor 

alle KVZ jeugd. 

Hallo moeders, vaders, oma’s, opa’s, zussen, broers, tante’s, ooms en alle 
vrienden, trainers, coaches van onze jeugdleden en verder alle belangstellende, 
kom ook kijken. 

IN DE PAUZE GROTE VERLOTING 



KVZ Schutterstoernooi 2016

11 juni 2016
Nog ieen week dan is het zo ver het schutterstoernooi van KVZ, met dit jaar een record aan aantal
deelnemers..!!

Hou Facebook en de site goed in de gaten, voor de aanvangstijd zondag, door het grote aantal deelnemers is
er een kans dat we eerder beginnen dus hou het in de gaten en zeg het voort.

Kom je zondag in de kantine zoek je zelf even op de namen lijst en meld je gelijk bij de FC voor je schutter
schema.

Het Barschema, kijk even of je er tussen staat. Wij hebben het schema gemaakt omdat helaas bijna niemand
zich had ingeschreven.

Als je voor de dag hap hebt opgegeven, deze gaat helaas niet door er zal wel door de kantinecommissie
gezorgd worden voor eten dus we kunnen weer heerlijk eten bij KVZ.

Tot zondag 19 juni.Groetjes De Feestcommissie



Selectie krijgt verdere uitbreiding.

7 juni 2016
De selectie van KVZ wordt het komende seizoen wederom versterkt met een nieuwe speler.  Thijs van Swaay
heeft aangegeven volgend seizoen uit te willen komen voor KVZ.

Thijs is 30 jaar en speelt vanaf zijn 18  in de selectie van de Zwaluwen. Tussendoor heeft hij ook nog in de
selectie bij Oost Arnhem gekorfbald. Thijs is werkzaam als ambulant begeleider in de zorg.

Thijs heeft aangegeven nog een keer te willen gaan “knallen” bij een andere vereniging, in een nieuwe
omgeving met nieuwe mensen om zich heen. Hij heeft een goed gevoel dat hem dit bij KVZ gaat lukken en
heeft er erg veel zin in.

En dat laatste kunnen wij alleen maar onderschrijven. Wij zien Thijs graag knallen voor KVZ volgend seizoen
en wensen hem veel plezier en succes toe! 

e



ACHT JUNI EEN GEDENKWAARDIGE DAG, KVZ GAAT DE BOOT IN 
 
Op die woensdag zaten ze als opgewonden kleuters aan de buitentafels. De Vutgroep alias 
klussers, alias de onderhoudscommissie. Om 9.05 uur kwam Karin, de dochter van Wim Hoevers 

om de hoek met een grote doos, warme saucijzen. Hilariteit. Wat is er aan de hand ? 
Mijn Vader heeft een onrustige nacht gehad, hij wil eerst uitslapen ! 
De spanning. Hij was deze woensdag 89 jaar en 364 dagen oud geworden en aangezien we 

alleen dinsdag en woensdag  werken, werd dat dus vandaag gevierd. Hij had tevoren nog 
gebeld. “Ie maakt er geen poespas van heur , d’r hol ik niit van !!”  

Toch was het een stemmig gedenken met plastic bordjes en dito bestek, omdat we geen vette 
vingers op de nieuwe boot wilden. 
Om 11 uur kwam het feestvarken zich stralend melden, (ik had mien slechts gesloapen !) maar 

toen hield het merendeel van de groep zich al met het leggen van de laatste hand aan  de boot 
en de verdere omgeving bezig, al waren er natuurlijke de welgemeende gelukwensen. 

 
DE BOOT. Het ontstaan ervan is het vermelden waard, want plotseling stonden er stapels 

splinterige pallets op het bordes. “Wat mot die rotzooi hier ?” Logische opmerkingen, want de 
Vutgroep waakt over alles wat de image van KVZ kan bederven. De latere ontwerper van de 
boot, die binnen KVZ van alles wel wat weet, mompelde iets over loungen en omdat we net aan 

de koeken waren, werd dat verward met lunchen. Later bleek de uitleg , gewoon lui op een bank 
hangen. Later kwamen er zitzakken op, tegen de splinters. 

 
Hoe dan ook, de bank des aanstoots was geboren. Het voordeel van hypes ( ja, ik ga met 
mijn tijd mee) is dat ze meestal weer snel verdwijnen en tot opluchting van velen, kregen we 

een tijdje later het verzoek om die rommel  op te ruimen. Verkopen mocht ook, maar info leerde 
dat je hooguit 2 Euro per pallet kreeg, als ze glad waren, dus dat zat er niet in. 

 
Eef, onze niet te stoppen internetspeurder , ontdekte een side met pallet-mogelijkheden, 
maakte kopieën en toen was de beer los. Tekeningen, mogelijkheden , inventarisering van oud 

hout, ritjes naar Twente voor goedkope palen, nieuwe ideeën, alle folders van bouwmarkten 
kregen de volle aandacht, verbindingsmogelijkheden werden uitgeplozen, een tweede 

verdieping, een kelder als ruim, een directe verbinding met de glijbaan, kortom er werd niet 
eens meer over het eerste gepraat en die waren bijna kampioen. 
 

Zeker was, het moest voor 18 juni klaar zijn, waarbij de verdere up-date van de speeltuin 
meteen werd meegenomen (zie Manuela). 

Op deze morgen kwamen we er achter, dat er onder ons een soort Papparatzi schuilen, want 
plotseling stonden Eef en Fré op Facebook de vlag heisend op de boot.. Terecht overigens want 
ze hebben er zelfs een maand voor overgewerkt. Ook Koen werd betrapt op hoog niveau, alleen 

Leo, meestal het vroegst aanwezig, want hij paste ook op het zand van 40 E per m3, ontkwam 
aan publicatie. 

 
Handige jongens sluisden dit door, waarop El Presidente reageerde met “Pannenbier”!! Dat 
schepte hevige verwarring want bij in gebruikname van een boot hoort champagne. We hadden 

zo’n leuk plannetje. Glas mag niet in een zandbak dus we kopen een 3 liter kunststof 
champagnefles. Die krijgt je natuurlijk nooit stuk op een houten boot, dus als tussen- en 

eindoplossing drinken we hem gewoon leeg. De boot werd zonder in gebruik genomen. 
 
Die middag moest ik nog even op het veld zijn en helaas was ik de enige, maar eigenlijk hadden 

alle Vutters het moeten zien. De Bixo jeugd toonde haar vreugde en dankbaarheid voor en met 
de nieuwe aanwinst. Ze hingen met de benen uit de patrijspoorten, de kapitein deelde zijn 

orders uit vanaf de voorplecht en de rest zong uit volle borst(zeemans) liederen. 
Een verfrissend gezicht in een tijd waarin het lijkt dat kinderen alleen maar op kastjes kunnen 

kijken. En een prettig idee, dat we als klussers aan het gezonde alternatief mochten meewerken 
en dat dankzij oude pallets. 
 



En dan was er dier avond nog de ledenvergadering. De meest schokkende mededeling was voor 

mij en betrokkenen, dat de nieuwsbrief, die net weer een beetje op weg was naar een clubblad 
voor de niet PC bezitters, gaat verdwijnen, dan wel wordt versoberd. Jammer. 
De oorzaak daarvan schijnt onontkoombaar te zijn, maar gaat boven mijn niet technisch pet. 

Tweemaal jammer. 
 

Na de vloeiend uitleg van onze penningmeester waarvan ik hoop, dat hij net zoveel potjes heeft 
als humor, werd ( iedereen goed gemutst en gerustgesteld) de hoofdtrainer gelanceerd met zijn 
uitleg over de grote voordelen van de nieuwe veld-indeling van 40 x 20. 

Alles bijna logisch en duidelijk. Bijna, totdat ik iemand hoorde mompelen,:” Wanneer fuseren we 
met de basketbalbond “? 

Dit werd niet gehoord, dan wel niet meegenomen. 
Zou ook niet verstandig geweest zijn, want die 2.000 euro (’s morgens nog op het 

gemeentehuis besproken) moest nog even geaccepteerd worden. Iedereen mee eens ?? 
September hebben we 40 x 20 meter. Gezien de vele veranderingen en ideeën, denk ik dat er 
nog een 40x20 commissie gaat komen, want die dug-out en die sponsoren en die sporthal met 

twee velden…. 
 

Terugdenkend aan die blij spelende kinderen in de open lucht, hoop ik dat we het korfballen ook 
buiten blijven doen.  
Sorry redactie, het is een beetje veel geworden, maar misschien kan het nog een keer mee in 

de krimpende Nieuwsbrief. 
                                                                     Uw toch wat ongeruste Vutter 

 



SHIRTS “Scheidsrechter in opleiding” 
 
Het bestuur (John Berendsen) heeft ons gevraagd om de GELE shirts met de opdruk 

“Scheidsrechter in opleiding” in te zamelen. 

 
Dus vandaar nu ook onze extra oproep aan iedereen om deze shirts bij ons in te 
leveren.  
Om het gemakkelijk te maken: komend weekend zijn we drie dagen present op 
ons veld vanwege het jubileum. Je kunt het shirt dan direct bij ons inleveren. 
 
De “shirt-commissie”, 
 
Astrid Oostenenk 
Marjan Grendel 
Wil ter Horst. 
 
wilterhorst@upcmail.nl 
of 0575-521003 
 

KVZ-SHIRTS HERHAALDE OPROEP 
 

Gelukkig heb ik al een flink aantal reacties op mijn oproepen binnengekregen. Toch 
zijn er nog een aantal ploegen die nog moeten reageren. 
 

Van B2, C3, C4, D4, Midweek en S4 heb ik nog niets gehoord. 

 
DEZE WEEK GRAAG!! 
 
De “shirt-commissie”, 
 
Astrid Oostenenk 
Marjan Grendel 
Wil ter Horst. 
 
wilterhorst@upcmail.nl 
of 0575-521003 
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