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Maand info: 

Een kleine terugblik. 
Het Sint feest was weer een groot succes. Het is altijd even spannend om alles op tijd klaar te 
hebben maar het is gelukt. 
Ook kunnen we terug kijken op een succes volle wintershow van de Zaanse Roller Club Pauwin. 
En wat te denken van de top drukte bij de korfbal wedstrijden van ZKV 1 en 2 vooral als het  
1e wint dan is het feest. 
Op 4 december was de opfris cursus reanimeren, waar een grote groep dames van ZRC Pauwin  
aanwezig waren. Het was kracht sport want reanimeren is top sport. Maar iedereen is 
geslaagd. En nu hopen dat we dit nooit in de praktijk te moeten brengen. 
 
Na al deze drukte is het programma voor december redelijk rustig met 27 december boarding  
voetbal van R.C.Z. en de Rollerdisco van de Zaanse Roller Club Pauwin. We sluiten het jaar 
af met boarding voetbal Blauw Wit. 
 
Op 4 januari starten we weer met korfbal. Op 5 januari houdt ZKV traditie getrouw hun 
volleybal toernooi en luiden het nieuwe jaar in. 
 
26 januari is de Jongen Honden Dag van Kc Zaanstreek. Hiervoor moet de sportvloer worden 
afgedekt. De bar ingericht en na afloop weer opgeruimd worden, de sportvloer moet worden 
ge schrobt en als deze ligt te drogen gaan de medewerkers met elkaar genieten van een chinese  
maaltijd, alvast bedankt voor jullie inzet. 
 
Even noteren: 
Op 8 januari 2020 houden de kernledenbijeenkomst voor de medewerkers en klinken 
we op het nieuwe jaar. 
 
Speeltuinhek: 
Half januari wordt, als alles volgens plan verloopt, wordt het nieuwe speeltuinhek geplaatst. 
 
Klaverjassen bij ZKV: 
24 maart 2020 gaan we met onze medewerkers klaverjassen bij ZKV: 
 
Het bestuur wens u fijne kerstdagen en een gezond en sportief nieuwjaar toe. 
 

 



      EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA DECEMBER 2019/JANUARI 2020 

 

 

VRIJDAG  20 dec.  Rollerdisco 
 
 
ZATERDAG  22 dec.  van  11.30 – 13.30 uur  Skeelerclub 
 
 
VRIJDAG  27 dec.  Boarding voetbal dag   R.C.Z. 
 
 
ZONDAG  29 dec.  van 11.30 – 13.30 uur  Skeelerclub 
 
 
MAANDAG  30 dec.  Boarding voetbal dag   Blauw Wit 
 
 
ZATERDAG   4 jan.  van 12.30 – 13.30 uur  Korfbal ZKV 
 
 
ZONDAG   5 jan.  van 11.30 – 13.30 uur  Skeelerclub 
      Volleybal toernooi   ZKV 
 
 
ZATERDAG  11 jan.  van 10.30 – 15.00 uur  Korfbal ZKV 
        13.30 uur  ZKV 1 
 
 
ZONDAG  12 jan.  van 11.30 – 13.30 uur  Skeelerclub 
 
 
ZATERDAG  18 jan.  van 14.00 – 18.30 uur  Korfbal ZKV 
 
 
ZONDAG  19 jan.  van 11.30 – 13.30 uur  Skeelerclub 
      14.30 – 15.30   Korfbal ZKV 
 
 
ZATERDAG  25 jan.  van 13.00 – 21.00 uur  Korfbal ZKV 
        19.40 uur  ZKV 1 
 
 
ZONDAG  26 jan.  Jong Honden Dag Kc Zaanstreek 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
G.Klitsie 
 



             BARDIENSTEN ROOSTER EXTRA AKTIVITEITEN JANUARI 2020 

 

 

ZATERDAG   4 jan.  van 11.30 – 13.00 uur  Th.Jonkergouw 
      13.00 – 15.30   A.v.d.Woude 
      14.30 – 17.00   Y.de Vries 
      15.30 – 18.00    W.Konijn 
      17.00 – einde   C.de Groot 
 
ZONDAG    5 jan.   Wordt nader geregeld 
 
ZATERDAG  11 jan.  van 09.30 – 12.00 uur  W.Konijn 
      11.00 – 14.00   B.Timmerman 
      12.00 – 15.00   C.de Groot 
      11.00 – einde   ZKV 
      14.00 – einde   M.de Vries 
          E. Semedo 
      Vanaf 13.00 uur Keuken C.Zijlmans 
 
ZATERDAG  18 jan.  van 13.00 – 15.30 uur  Y. de Vries 
      15.30 – 18.00   A.Nieland 
      18.00 – einde   C.de Groot 
 
ZONDAG  19 jan.  van 13.30 – einde   Beheerder 
 
ZATERDAG  25 jan.  van 12.00 – 13.30 uur  Th.Jonkergouw 
      13.30 – 15.00   A.v.d.Woude 
      15.00 – 18.00   B.Timmerman 
      17.00 – einde   ZKV 
      18.00 – 21.00   C.de Groot 
      20.00 – einde   M.de Vries 
          E.Tromp 
     Vanaf 18.00 uur keuken  W.Konijn 
 
ZONDAG  26 jan.  Bardienst gele luik: 
     van 09.30 – 13.00 uur  A.v.d.Woude 
          J.Zaaijer 
      13.00 – einde   J.Timmerman 
          M.Opatje 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
G.Klitsie 
 
Afberichten bij: wil.konijn@upcmail.nl 
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 BEHEERDERSROOSTER EXTRA AKTIVITEITENJANUARI 2020 

 

 

ZATERDAG   4 jan.  van 11.30 – 14.30 uur  Th.Jonkergouw 
      14.30 – 17.00   C.de Vries 
      17.00 – einde   J. de Groot 
 
 
ZONDAG   5 jan  wordt nader geregeld 
 
 
ZATERDAG  11 jan.  van 09.30 – 12.00 uur  G.Klitsie 
      12.00 – 15.00   J.de Groot 
      15.00 – einde   R.Hijne 
 
ZATERDAG  18 jan.  van 13.00 – 15.30 uur  C.de Vries 
      15.30 – 18.00   J.Nieland 
      18.00 – einde   J.de Groot 
 
 
ZONDAG  19 jan.  van 13.30 – einde   R.Hijne 
 
 
ZATERDAG  25 jan.  van 12.00 – 15.00 uur  Th.Jonkergouw 
      15.00 – 18.00   P.Böhmermann 
      18.00 – 21.00   J.de Groot 
      21.00 – einde   G.Klitsie 
 
 
ZONDAG  26 jan.  van 07.30 -10.00 uur  Th.Jonkergouw 
      10.00 – 13.00   J.Visser 
      13.00 – einde   G.Klitsie 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
G.Klitsie 
 
Afberichten bij: wil.konijn@upcmail.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wil.konijn@upcmail.nl




Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 

Nog een kleine update zo net voor de Kerstperiode vanuit de Botenbouw. In de 
maand november hebben wij de laatste clubavonden van dit jaar georganiseerd. 
I.v.m. de diverse activiteiten in de maand december is de sporthal beperkt beschik-
baar, waardoor wij geen club kunnen draaien. Na de jaarwisseling zullen wij weer 
van start gaan met onze clubavonden. Houd de mail en onze Facebookpagina in de 
gaten voor de startdatum in 2020. 
 

Om het jaar feestelijk af te sluiten hebben we ook dit jaar weer de beroemde en beruchte Sinterklaasbingo ge-
organiseerd voor onze leden. Deze vond plaats op vrijdagavond 29 november jl. Enkele bingorondes met prach-
tige prijzen en veel snoep en snaai later gingen de leden weer bepakt en bezakt huiswaarts. Daarnaast is er ge-
leerd van vorig jaar: dit jaar geen enkele valse bingo! Hieronder een kleine sfeerimpressie van de avond. 

 
Namens Botenbouwvereniging Theresia Zaandam wil ik graag de volgende bedrijven hartelijk bedanken die ook 
dit jaar weer hebben bijgedragen aan deze zeer geslaagde avond: 
Bruna, Etos, Perry Sport, Sport 2000, Sport Sportief, Veenstra, BB Hal, Dekker Watersport, Karwei, Praxis en Al-
bert Heijn.  
 

Als laatste rest mij iedereen alvast fijne feestdagen en een goed uiteinde te wensen. Tot in 2020!  
 

Namens de leiding, met vriendelijke groet, 
 

Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


 

      PLAATS 
 

WEEK TOTAAL TOTAAL VERSCHIL 

  
50 PUNTEN MARSEN PUNTEN 

 
  

    1 CHENGLA KESSELAAR 
 

73959 19 -73959 

2 PIET BRONGER 
 

72106 24    1853 

3 WIL KRUIT 
 

71402 16      704 

4 THEO JONKERGOUW 
 

69607 15    1795 

5 ARIE VAN 'T ENT 
 

68268 14    1339 

6 NICO BONOUVRIE 
 

67816 14     452 

7 MARIANNE KUIPER 

 

67706 14     110 

8 GRIETUS HULS 

 

67590 17     116 

9 COR OUDEJANS 

 

67360 15     230 

10 THERA JONKERGOUW 
 

67068 10     292 

11 THEO VAN NOOIJ 
 

66553 18     515 

12 AGAATH KOEDOODER 
 

66467 15      86 

13 FRANK KRIJNEN 

 

64878 10  1589 

14 JANNIE TIMMERMAN 
 

64665 22    213 

15 ROB HIJNE 

 

64238 16    427 

16 BOB BALJET 

 

64203 7     35 

17 ADA DE GROOT 
 

63983 11   220 

18 GUDA HEIJKE 
 

63949 21     34 

19 MINI VEERMAN 
 

63889 8     60 

20 WIL KONIJN 
 

63854 19    35 

21 PETER KRUIT 
 

63809 9    45 

22 THOM VEERMAN 

 

63213 8 596 

23 LEO HEIJKE 
 

62761 8 452 
 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                       Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond 2020                      



Enkel of dubbel?????  

 

De kop van dit verhaaltje heeft niets te 

maken met tennis of tafeltennis, maar 

met glas. Ongeveer 11 jaar geleden 

kwamen wij in dit huis wonen. Beneden 

was er dubbel glas, maar de 

bovenverdieping  bestond geheel uit 

enkelglas. Wij dachten natuurlijk dat dit 

bijna bij iedereen het geval was.  

Ongeveer een half jaar geleden kregen wij bericht van de 

woningbouw vereniging dat het dak werd vervangen en tevens dat er 

nieuwe ventilatie luikjes geplaatst zouden worden met dubbelglas. 

Tijdens het plaatsen van die luikjes kregen wij de vraag waarom wij 

boven geen dubbelglas hadden. Iedereen in de straat bleek die bij 

een vorige renovatie gekregen te hebben. Meteen in de email 

gedoken en de vraag hierover bij de woningbouw neergelegd. Het 

heeft maanden geduurd, maar uiteindelijk kregen wij een persoonlijk 

antwoord dat dit geregeld ging worden. Excuses werden aangeboden 

voor de lange wachttijd. De maten werden opgenomen en wij 

zouden bericht krijgen over de plaatsing. Ja hoor, een paar weken 

later kwam er een telefoontje dat alles klaar was en dat zij volgende 

week maandag kwamen plaatsen. Of wij wel er voor konden zorgen 

dat de ramen goed bereikbaar waren. Dit gaf nogal wat problemen, 

want bij voorbeeld de bedden stonden ruim tien jaar op dezelfde 

plek op het zeil. Met veel geduld en voorzichtig tillen werden zij een 

stukje verplaatst. Ook mijn tafelbureau moest er aan geloven en alle 

papieren, computer, typemachine en telmachine moesten tijdelijk 

een andere plaats krijgen. De wagen kwam voorrijden en de ramen 

werden naar boven gebracht. Begonnen werd met een klein 

enkelglas raam er uit te halen. Dat lukte aardig, maar toen begon het. 



De glaslatjes waren niet goed en bij het bedrijf waren ze ook niet 

voorradig. Ze moesten besteld worden bij de fabriek, maar die 

hadden ze ook niet voorradig. Het enkel glas werd terug geplaatst en 

met de zin: U hoort nog van ons, werd er afscheid genomen. Tot op 

heden nog steeds enkelglas. Tdvk.  Theo Jonkergouw. 

 

 



 

    De zondagbadminton wenst alle   

Theresialeden 

Een voorspoedig 2020! 



           Zondagbadminton slaat door.  
 

Na afloop van de badmintonavond is 

het altijd gezellig nazitten. Vaak een 

hapje bij de borrel of een lekker koekje 

bij de koffie. Maar zaterdag 16 

november sloeg de gezelligste club 

van Theresia echt door. Het hele 

gezelschap ging uit eten met hun 

wederhelft.  

Er werd gekozen voor culinaire locatie 

El Castel langs de Wilhelminasluis. Een 

goed restaurant met een uitstekende 

kaart. Dat mag wat kosten. Ver van te 

voren bespreken leek een lachertje, 

maar bleek wel nodig; het restaurant 

zat vol.  

Om 18.00 uur verzamelen aan de bar 

voor een welkomstdronk. Met een 

joviaal handgebaar werden we naar de 

keurig gedekte tafels verwezen. Laat 

de kok zijn gang maar gaan. Er waren 

smakelijke voorafjes, een garnalen 

salade,  

 

maar ook carpatio, een heerlijk 

Italiaans voorgerecht. Er werd volop 

gekeuveld behalve over badminton. 

De wijn en bier deden avond 

voortvloeien in een geanimeerde 

sfeer. Iedereen zat te wachten op de 

2e ronde! Die kwam er in de vorm van 

lekker vlees, vis of wat je nog meer in 

een goed restaurant kunt verwachten.  

De gesprekken stokten en men stortte 

zich vol ijver op de prooi; smakelijk 

eten. Een volle maag, een blij gezicht 

maar toch nog een plek voor een 

toetje. Weinig keus, maar de dame 

blanche kreeg bij allemaal toch de 

voorkeur. Voor als je het niet weet; 

een dame blanche is een nagerecht 

met vanilleroomijs waar warme 

chocoladesaus overheen wordt 

geserveerd. Soms wordt de saus apart 

geserveerd zoals aan onze tafel. Het 

was reuze gezellig, maar zondag werd 

het toch gewoon weer een normale 

badmintonavond. Er werd weer vrolijk 

gespeeld, maar ook weer gezellig 

nagekaart.  



Tussen oostzijde en Rosmolenstraat (87) 

ULO Kardinaal de Jong. 

In 1922 werd de RK mulo opgericht als streekschool voor de gehele Zaanstreek. De school was 
gehuisvest aan de Bloemgracht. Later werd de naam gewijzigd in Kardinaal de Jongschool voor 
ulo en gevestigd aan het L.T. Roggeplein. Darvoor werd de 1e paal geslagen in augustus 1956. 
Bij de opening in oktober 1957 werd de school ingezegend door Pastoor van de Marck. Veel 
buurtkinderen hebben hun schooljaren volgemaakt in deze school, een aantal woonde zelfs in 
de nabijheid. In de jaren 1978-79 onderging het gebouw een grondige verbouwing en werd het 
Willibrordschool. De Sint Willibrord was een molen aan de Hemmes, vandaar deze katholieke 
naam in de Rosmolenbuurt. Jongschool en ondanks dat de Willibrord school er in kwam heeft 
de naam Kardinaal de Jong nog jaren aan de gevel gehangen, waarschijnlijk uit respect voor 
het verleden. Nu heeft het gebouw plaats gemaakt voor de nieuwe fusieschool de 
Willibrordschool aan de Symon Claeszstraat en Saenparel aan de Herderstraat. Die zijn 
inmiddels wel aan een naamverandering gewend, want het was eerst de Goede Herderschool, 

daarna De Talmaschool en de afgelopen 8 jaar 
Saenparel.  

Vanaf 1 augustus 2019 wordt het Zaanplein. Wat 
is nu nog een naam, zou Shakespeare zeggen. 
Het gebouw is inmiddels gesloopt en op de 
fundamenten staat al een gloednieuw modern 
gebouw van drie verdiepingen, dat in het 
voorjaar van 2020 zal worden geopend. 
 

 



Even een terugblik op het seizoen van onze tafeltennisvereniging. 

 

Team 1 had in de derde klasse een regulier seizoen. Handhaving is geen moment in gevaar 

gekomen. Met een vierde plaats als resultaat, slechts een puntje onder de nummers twee en drie.  

 

Nadat Klaas Reek zijn legendarische batje eind vorig seizoen in Castricum had laten liggen, heeft 

hij dit seizoen diverse batjes die hij in de loop der jaren heeft verzameld uitgeprobeerd, veelal niet 

met het gewenste resultaat. Aan het eind van het seizoen lijkt hij dan toch de meest geschikte te 

hebben gevonden. Volgend seizoen zullen we zien of de zoektocht inderdaad voorbij is. 

 

Team 2 deed het goed in de vernieuwde vijfde klasse. Vernieuwd omdat dit jaar de zesde klasse is 

opgeheven en de daarin spelende teams stroomden dus in de vijfde klasse. Uiteindelijk werd een 

derde plaats bereikt. Mede dankzij een goed debuut van Fazel met 64%.  

 

Voor meer details over de competitie zie: https://holland-noord.nttb.nl/ 

(Klik daar op Competities en dan op Afdelingscompetie in NAS). 

 

We hopen allemaal dat Hans volgend seizoen weer mee kan doen. Bij het Sinterklaastoernooi op 2 

december (met steeds wisselende dubbels) heeft hij het weer eens voorzichtig geprobeerd. 

Ook hopen we dat Gerben volgend seizoen weer hersteld is van zijn achillespeesblessure.  

 

De opkomst bij het Sinterklaastoernooi was goed en het was een gezellige avond. 

 

Tenslotte nog hieronder de hoofdpunten uit het bericht van de NTTB (https://tafeltennis.nl) over de 

verdere digitalisering, die ons allemaal gaat raken.  

 

John Beuker 

 

De Tafeltennisbond NTTB introduceert het Digitale Wedstrijd Formulier 

De Tafeltennissport in Nederland werkt tot nu toe nog steeds met papieren wedstrijdbriefjes. 

Inmiddels is het in veel sporten gebruikelijk om alleen nog met elektronische verwerking van 

uitslagen te werken. In 2018 is een onderzoek uitgevoerd om te komen tot een digitaal 

wedstrijdformulier (DWF). In de zomer van 2019 is een eerste ontwerp van een DWF gemaakt, die 

aangeboden gaat worden in de vorm van een App voor de mobiele telefoon (of tablet). Immers 

92,1% van Nederland heeft een mobiele telefoon met internettoegang (bron: CBS 2019). De app 

biedt daarnaast nog extra faciliteiten en is gekoppeld aan het NTTB-Administratiesysteem (NAS). 

De Tafeltennisbond introduceert de App in aanloop naar de Voorjaarscompetitie 2020. De app is in 

de afgelopen periode getest en is voor start van de Voorjaarscompetitie klaar voor testen in de 

praktijk. De Voorjaarscompetitie vormt een pilot waarin App en papier naast elkaar gebruikt 

kunnen worden, naar keuze van de spelers en scheidsrechters. Bij een succesvolle pilot beogen we 

de App met het DWF in de Najaarscompetitie van 2020 definitief in te voeren. 

Invullen van uitslagen is makkelijk, gekoppeld aan NAS én daarmee direct officieel.  

De app zal begin 2020 beschikbaar komen in de Appstore en Google Play Store.  
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwij9sDk7bTmAhUSGuwKHUTVAsMQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwij9sDk7bTmAhUSGuwKHUTVAsMQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.zazzle.be/joyeux%2Bno%C3%ABl%2Btennis%2Bde%2Btable%26psig%3DAOvVaw05guZgETnA3q59Jag31dHk%26ust%3D1576403090477537&psig=AOvVaw05guZgETnA3q59Jag31dHk&ust=1576403090477537


ZAANSE ROLLER CLUB PAUWIN  
       Presenteert de wintershow 
       “Op zoek naar het gouden EI” 
 
 
Na maanden trainen, trainen en nog eens trainen was het eindelijk zover, de wintershow was af. 
Op 13 en 14 december kon iedereen in een uitverkocht theater van de show genieten. 
Het was voor de padvinders een lange, gevaarlijke tocht om het gouden ei te vinden, maar dank 
zij de goede aanwijzingen kwam alles goed en kon het ei op tijd in zijn nest worden gelegd. 
Eind goed al goed. 
 
Het was top, met dank aan de trainsters die met engelen geduld deze show hebben gemaakt. 
Dank ook aan de moeders die uren achter de naaimachine hebben door gebracht, het resultaat 
was prachtig. Dank ook aan muziek crew, de mannen van het licht die hoog in de nok alles 
perfect hebben geleid. en niet te vergeten de mensen van de op en afbouw ploeg. 
Dank ook aan de medewerkers van de Struijck die kantine draaiden. Het was in een woord top. 
Na afloop was er dit keer een buffet met nasi, bami, saté en kip waarvan iedereen gesmuld 
heeft dank aan de man die tot middernacht heeft staan bakken en braden. 
 
 

 
 
 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 ROLHOCKEY  

 
 

HUTSEL TOERNOOI  
Het is de bedoeling dat wij in het nieuwe jaar weer een hutseltoernooi willen 
organiseren. Helaas is er bij het ter perse gaan van dit blad nog geen 
definitieve datum gevonden.  
 
De leden zullen hierover geïnformeerd gaan worden.  
 
Laatste Rolhockey training 2019 zeer goed bezocht  
Op 4 december werd de laatste training voor de senioren gehouden. De 
opkomst was erg goed. Maar liefst 15 leden waren aanwezig. Het gaat hierbij 
om een internationaal gezelschap bestaande uit: 
Een Colombiaan- Een Engelsman-enkele Catalanen- een Italiaan en een halve 
Portugees. Daarnaast enkele Hagenezen en natuurlijk Zaankanters.  
 

 
 
Na afloop was er een gezellig samenzijn waarbij de hapjes van Catering Engel 
(Eliza bedankt!) gretige aftrek vonden.  
 



2 Copy wieltje december 2019 

 

 

 
 
Het indelen van de teams!  
 

 



3 Copy wieltje december 2019 

 

 

UIT DE OUDE DOOS  
ZRC tijdens final 4 in Iqualada (Spanje) op 1 mei 1999. Alweer 20 jaar geleden. 
Zittend van de ZRC: Michael van Zaane, Ben Veerman en Remco Strik. Staand; 
Jordy Veerman-Wil Veerman-Anton Sikkes-Jos Stet en Peter Sikkes.    
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   ------------------------ 

VOOR INLICHTINGEN OMTRENT CLUBWERK: 

Badmintonclub A.v.d.Woude Zwaardemakerstraat  25 tel. 635 09 15 

Botenbouwclub T.Overmars Pr. Hendrikkade  61 06 160 288 78 

Klaverjasclub P.Bronger Vorstenburg   12 635 40 75 

Wandelclub J.Uitendaal Klampersstraat 

 KOPIE VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD DIENT UITERLIJK 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 TE ZIJN INGELEVERD 

LATER BINNENGEKOMEN STUKKEN WORDEN NIET MEER GEPLAATST 
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