Weekbericht ZKC’19
weekbericht@zkc19.nl
jaar 2018– 2019, nummer: 23 (11t/m 24 februari)

Uitslagen
A1
Mid-Fryslan/JB A1 - ZKC 19 A1
A2
ZKC 19 A2 - Vitesse (Be) A1
B1
ZKC 19 B1 - Meko 74 B1
D1
ZKC 19 D1 - Elko D1
E1
ZKC 19 E1 - EKC 2000 E2
E2
ZKC 19 E2 - Hoogkerk/Nic. E1
F1
DOS 46 F3 - ZKC 19 F1
MW1 ZKC 19 MW1 - Moedig Voorw. MW1
S1
KIOS (R) 1 - ZKC 19 1
S2
KIOS (R) 2 - ZKC 19 2
S3
Quick 21 2 - ZKC 19 3
S4
KIOS (R) 3 - ZKC 19 4

Afhalen bestelde jubileumkleding!!
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Scheidsrechter woensdag 13 februari

Playbackshow

ZKC 19 MW1 - SDO (S) MW1: Nick ten Kate

Wanneer: zaterdag 9 maart
Tijd: vanaf 19.00 uur voor F’s t/m C
Vanaf 21.00 voor B’s/A’s en senioren / ouders
Waar: ZKC-kantine
Opgeven: voor 26 februari naar mailadres
linaijmker@hotmail.com

Scheidsrechter zaterdag 23 februari
15:45 uur

100 Jaar ZKC

ZKC 19 D2 - Elko D2 : ???

Haldienst zaterdag 23 februari

20:45 uur

Komende dinsdag 12 februari kan de jubileum kleding gehaald en
betaald worden in de korfbalkantine tussen 17:30-19:30 uur.
Het liefst pinnen, maar er kan eventueel ook gepast (contant)
betaald worden.🤩. In principe is dit de enige mogelijkheid om de
kleding te halen. We zien jullie graag dinsdag!
Prijzen:
Shirt Junior (t/m 164) 19,99
Shirt Senior en dames 20,99
Hoody junior (t/m 164) 27,50
Hoody senior 29,99

Er is naar iedereen een mail gestuurd met het verzoek om spullen.
Maar… het vermelde mailadres was niet goed : het juiste is
zkc100@zkc19.nl
Geef dit door!

Diensten en scheidsrechters
15:45

Dinsdag 12 februari
17.30-19.30 uur
Afhalen bestelde kleding

ZKC 19 D2 - Elko D2: Marlieke Krikken

Van de redactie
Dit weekbericht is voor 2 weken
Afgelopen week
Winst voor het 3e en 4e team, die daardoor in de top blijven
meedraaien.
Het 2e en 1e verloren van KIOS. Het 1e speelde weer een prima
wedstrijd tegen kampioenskandidaat KIOS, ze stonden in de 2e
helft zelfs voor, maar doordat het scoren bij ZKC bleef steken kon
KIOS langszij komen en door slim te spelen op voorsprong en te
winnen.

Gelukkig voor het 1e verloren de andere 2 teams die 6 punten
hebben ook, dus men blijft gelijk staan. De nummer laatst, Apollo,
won wel.
De D1 verloor hun belangrijke wedstrijd en zakt nu naar de
middenmoot hoewel alles nog steeds heel dicht bij elkaar blijft
staan.
Hetzelfde voor de E1 die door hun gelijkspel de koploper verder
uit zag lopen.
De F1 blijft wel alles winnen en staat ongeslagen bovenaan.
Komende weken
Door de voorjaarsvakantie zijn er weinig wedstrijden. De midweek
speelt woensdag nog en alleen de D2 speelt beide weekenden (1x
een inhaalwedstrijd). Ook de F1 moet komend weekend nog.

Wedstrijdverslagen
Quick’21 2 – ZKC’19 3
Zaterdag aan het eind van de middag reisde het derde af naar
Hurdegaryp om aan te treden tegen Quick’21. Al bleek dit al een
lastig opgave te zijn, want bijna iedereen was verkeerd gereden.
Toen we eindelijk compleet waren konden we ons gaan opmaken
voor de wedstrijd.
In de verdediging begonnen Adriaan, Bart, Manouk en Karin en in
de aanval Remko, Carel, Janice en Janita. Aan de kant begonnen
Bart-Jan en Marlies. Quick begon goed aan de wedstrijd, ze pakten
gelijk een 2-0 voorsprong. De stand werd weer gelijkgetrokken
door Adriaan en Bart die allebei een kleine kans scoorden. Er werd
om en om gescoord wat zorgde voor een spannend begin van de
wedstrijd, tot een 5-5 stand ging het gelijk op. Hierna scoorde
Adriaan twee keer van afstand, wat resulteerde in een 5-7
voorsprong. Quick scoorde weer, maar snel daarna scoorden
Remko en Adriaan beide van afstand. We gingen de rust in met
een 6-9 voorsprong.
In de rust werd gezegd dat we er allemaal een tandje bij moesten,
het spel was te slap. We waren allemaal individueel beter dan de
tegenstander. We moesten dit in de tweede helft gaan laten zien,
zodat we de overwinning konden gaan binnen halen. Na de rust
kwam Bart-Jan erin voor Remko.
We begonnen de tweede helft goed met een afstandsschot van
Adriaan, hierdoor kwam de stand op 6-10 te staan. Helaas scoorde
Quick hierna twee doelpunten, waardoor ze weer dichterbij
kwamen tot 8-10. Adriaan zorgde weer voor drie punten verschil
met een vrije bal. Hierna volgde er een spannende fase in de
wedstrijd, Quick scoorde namelijk twee keer wat resulteerde in
een stand van 10-11. Bart-Jan scoorde vervolgens een strafworp
waardoor het verschil weer twee werd. Vervolgens kwamen
Marlies en Remko het veld in voor Janita en Carel. Tot de stand
11-12 was het spannend. Janita kwam nog weer het veld in voor

Karin. Maar door een afstandsschot van Adriaan, een strafworp van Bart-Jan, een afstandsschot van Remko en een kleine kans van Bart was
het gat geslagen. De eindstand was 11-16.
Door het winnen van deze wedstrijd is handhaving in de reserve tweede klasse veiliggesteld, we kunnen zelfs nog kampioen worden, als we
vanaf nu alles winnen. Marlies en Janita bedankt voor het meedoen met ons.
Maar ja toen moesten we nog naar huis. Manouk, Janice, Marlies en Karin hebben nog even de Elfstedentocht afgelegd, doordat ze verkeerd
gereden waren. Maar het was zeker de moeite waard, we raden het iedereen aan. ZKC 3 kan nu weer een paar weken tot rust komen en dan
gaan strijden voor het kampioenschap!
Kios 3 vs Zkc 4
Het karretje van Zkc 4 blijft met vechtlust strak op de rails.
Zkc met in de 1e aanval : Dianne, Mark K.,Marjolein en Martijn
en in de verdediging : Nilton, Lisanne, Nienke en Guus.
Op de bank beschikten we over een flinke delegatie te weten : Edward, Evert, Trudy, Hilde en Janita.
In de training van afgelopen vrijdag werd er door de trainer (Mark) nog maar eens benadrukt dat we prima in staat zijn om Kios 3 te verslaan.
Alles moet goed gaan en er moet sterk en zorgvuldig gespeeld worden.
Er is dan ook goed getraind tegen zkc 3.
Dit is vanochtend nogmaals benadrukt in de voorbereiding voor de wedstrijd en iedereen stond op scherp.
De wedstrijd werd direct van de eerste minuut strak gespeeld er werd goed 1 tegen 1 gespeeld en iedereen was er goed bij.
Dit was voor Kios een verassing zo leek het want ze begonnen heel frivool te spelen.
Dit draaide gaande de wedstrijd wel wat bij.
De score werd geopend door de scherp spelende Mark K.
Nog geen minuut later knalde ook het 2e schot in de mand en kon er gewisseld worden.
De nieuwe verdedigers kregen wel meteen een antwoord en Kios scoorde 2 doelpunten.
De stand was weer gelijk en de trend gezet.
Er moest met scherp geschoten worden om hier te gaan winnen.
Wederom maakte Mark een goal.
De wedstrijd stond gelijk onder druk.
De tegenstanders scoorden 2 doelpunten achter elkaar en Zkc keek tegen een achterstand aan. 4-3
Dit was de trigger om gas te geven en in een tijdsbestek van 10 minuten werd de stand op de klok 6-9.
Zkc nam het heft weer in eigen handen en ging flink bezweet maar gefocust de rust in.
Evert nam de coaching op zich en stipte de gebreken en de te nemen stappen aan.
De hele formatie nam dit ter harte en stormden met de kin om hoog het veld weer in.
We gaan Kios op de knieën zien te krijgen daar was iedereen het over eens.
De score werd weer geopend Guus maakte een afstandsschot.
Kios gaf gelijk weer antwoord en het was duidelijk dat we de druk erop moesten houden.
Janita kwam binnen de lijnen om meer pressie te geven en Hilde wisselde van plek met Lisanne.
Voor de tegenstander was dit weer een moment van schakelen, en hieruit profiteerde zkc wederom.
De stand ging naar 11-15 door doelpunten van Mark,Guus Dianne, en Janita.
Met nog een 10 minuten te spelen leek alles erop dat Zkc hier de punten ging binnen slepen met een klinkende overwinning.
Maar niets was minder waar, Kios veerde weer op en wist de score op 14-15 terug te brengen.
De ploeg van zkc moest nogmaals gas geven om de voorsprong vast te houden.
De zeer sterk spelende Martijn fixte een goal van afstand en de 14-16 was een feit.
Nog een minuut of 5 te gaan.
De spanning in de zaal steeg ook flink en het zkc publiek liet ook goed van zich horen.
De gehele selectie stond aan de lijn om het 4e aan te moedigen.
Compliment voor al ons publiek ze sleepten ons erdoor.
De eindfase is gestart en een tegen strafworp bracht ons weer in de gevaren zone.
Het zou ons toch niet gebeuren een Lucky goal tegen en we spelen gelijk.
Maar nee Nilton deed eindelijk waar voor aangenomen was en ramde de 15-17 in de mand.
Iedereen ging uit zijn plaat en een overwinning kon ons niet meer ontglippen.
We hadden net de armen omlaag van het juichen en Kios gooide er weer 1 in.
De klok stond op 1 minuut en 30 seconden.
Pff dit kon niet goed blijven gaan.
Martijn vond dit ook en werkte ermee af, koel schoot hij de blauw gele bal in de mand.
De goed en duidelijk leidende scheidsrechter K. de Vries floot af en het was gedaan met kios, het feest kon beginnen.
Iedereen was blij met de overwinning, het publiek werd bedankt en in de kantine werd er nog even flink nagepraat over deze mooie en vooral sportieve
streekderby.
Eindstand 16-18
Komende 2 weken geen verslag er is een welverdiende vakantie ingelast voor dit team.
Wel wordt er gewoon stevig doorgetraind.
Zkc 4 staat momenteel 2e op de ranglijst.
Wil je ook zo’n spannende wedstrijd meemaken kom dan eens bij ons kijken.
Zondag 3 maart moeten we thuis tegen Vitesse om 12 uur.
Van uw sportverslaggever.

zkc 2 tegen kios 2
Vandaag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma: de Derby tegen Kios. In de kleedkamer werd duidelijk gemaakt dat je best
doen niet genoeg zou zijn vandaag, we moesten boven onszelf uitstijgen.
Zkc startte met de volgende vakken:
In de aanval Maarten, Nick, Jolein en Lina en in de verdediging Willem, Dion, Rosalie en Marlies.
Net zoals de thuiswedstrijd begonnen we te slap en lieten ons verassen door kios, dit resulteerde in een 6-1 achterstand. Toen kwam de inhaal
race van zkc een 6-0 run zorgde voor 6-7, de eerste voorsprong voor zkc. We hadden de smaak weer te pakken. Toch liet kios zich de kaas niet
van het brood eten en kwamen weer terug. We gingen de rust in met 12 -8.
In de rust werd duidelijk gemaakt dat we meer power moest geven. Alles moest gegeven worden en duels moesten gewonnen worden.
Er werd weer ingefloten voor de tweede helft, wederom was het kios dat scherper begon. De aanvallen van zkc liepen erg moeizaam, met veel
eenschots aanvallen waardoor kios kon uitlopen naar 20-12.
Zkc probeerde nog een keer de knop om te zetten. De aanvallen werden scherper en de verdediging herpakte zich goed. Ook nu kwam er weer
een run van zkc met 5 goals waarbij met name de dames werden uitgespeeld. Helaas bleek dit niet genoeg en werd er afgefloten bij een stand

van 22-17.
Na afloop ging de selectie van zkc samen uiteten naar Boszicht.
De selectie heeft nu 3 weken de tijd om zich goed voor te bereiden op de volgende wedstrijd tegen Owk.
Goals : Lina 6 x Maarten 3x Marlies 2x Dion 1x Willem 1x Lotte 1x Nick 1x Maikel 1x Koen 1x

Kijk op sportgaladrenthe.nl/publieksprijs voor meer
informatie

Wedstrijdprogramma periode 11-02-2019 t/m 17-02-2019
Jeugd
datum en tijd

wedstrijd

opmerking

D2

Elko D2 - ZKC 19 D2
za. 16-02 11:00 uur
begel.: Larissa Hoorn
vertrek 10:15 uur
Carel Funke

rijden: Myrthe, Myron
wassen: Myron

F1

Sparta (Ze) F2 - ZKC 19 F1
za. 16-02 09:30 uur
begel.: Iris Tibben
vertrek 08:00 uur
Shanna Zwartscholten

rijden: Dyon, Collin
wassen: Collin

Senioren
MW1

wo. 13-02 20:45 uur ZKC 19 MW1 - SDO (S) MW1
aanwezig 20:00 uur begel.:

rijden: n.v.t.
wassen: onbekend

Wedstrijdprogramma periode 18-02-2019 t/m 24-02-2019
Jeugd
datum en tijd

D2

wedstrijd

ZKC 19 D2 - Elko D2
za. 23-02 15:45 uur
begel.: Larissa Hoorn
aanwezig 15:15 uur
Carel Funke

opmerking

rijden: n.v.t.
wassen: Luca

