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BESTUUR 
Secretaris: 

W.Konijn-de Jong

Oostzijde 58 A – 1502 BL Zaandam

Tel. 075-617 57 19

mail: wil.konijn@upcmail.nl

Voorzitter: 

G.Klitsie

Oliemolen 13 – 1541 RV Koog a/d Zaan

Tel.075-617 78 95

06 20 48 73 15

b.g.g. 616 58 06

mail: gerardklitsie@planet.nl

GEBRUIK en VERHUUR: 

Van sporthal en clubgebouw 

G.Klitsie

Tel. 075-617 78 95 / b.g.g. 616 58 06

06 20 48 73 15

mail: gerardklitsie@planet.nl

REDACTIE CLUBBLAD: 

W.Konijn

Oostzijde 58 A Zaandam

1502 BJ Zaandam

mail: wil.konijn@upcmail.nl

WEBSITE: 

www.sporthaldestruijck.nl 

REDACTIE TEAM: 

W.Konijn-de Jong

A. v.d. Woude

J.Zaaijer

TELEFOONNUMMER CLUBGEBOUW 

en SPORTHAL 075 -616 44 65 
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Omni vereniging Theresia 

29e jaargang 

September\ Oktober 2019

Sporthal de Struijck: 

Prof. Struijckenstraat 19 

1502 RV Zaandam 

Postadres: Oostzijde 132 

1502 RL Zaandam 

tel. 075-616 44 65 

tel. 075-6125 725 

Inlichtingen omtrent Clubwerk: 

Speeltuinvereniging Theresia” 

mw. C.de  Groot 

de Roggebloem 11 

1509 ZT Zaandam 

Tel. 075-616 24 23

mail: carla.groot@xs4all.nl 

Tafeltennisvereniging Flits/Theresia 

Dhr. J. Beuker 

Braakdijk 21 rood 

Zaandam 

Tel. 075-617 65 18

mail: mayday2@xs4all.nl 

Zaanse Roller Club Pauwin: 

Dhr. B.Veerman 

Jan Bonekampstraat 15 

Zaandam 

Tel. 06 51 99 18 87 

TELEFOONNUMMER KADERRUIMTE: 

075-6125725
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Maand info: 

We kijken er allemaal naar uit, de vakantie, maar voor je het weet is die weer om en begint 

het normale leven weer. Zo ook in de sporthal waar in de afgelopen weken een paar grote 

klussen zijn aangepakt. 

De op komst voor hulp tijdens de onderhoudsperiode was niet groot maar er is desondanks 

weer het e.e.a. gerealiseerd. 

Zo is het hang en sluitwerk weer tip top in orde met dank aan Walter. 

Frans heeft de sportvloer intens geschrobd zodat alle olie eraf was en Gerard na zijn vakantie 

direct aan de slag kon met het bijwerken van de belijning. Het was nog even spannend omdat 

we over moesten op andere vloer olie maar ook dit is prima gelukt en nu ziet de sportvloer er 

ook weer prachtig uit met dank aan Gerard en Misha. Jos de Groot heeft alle trappen 

geschuurd, en dat was een hele klus na een seizoen zand, zand en nog eens zand. 

Na het schuren heeft hij de trappen weer in de olie gezet en ziet alles er weer als nieuw uit. 

We hopen dat dit zo blijft want zoals het er nu voorstaat wordt binnenkort de parkeerplaats 

opgeknapt. Dit is niet een twee drie klaar dus we hebben nog een poosje zand. Als het zover is 

gaan we de ingang aan de Oostzijde zoveel mogelijk gebruiken.  

Het schoonmaken van de kantine kon pas gedaan worden nadat alle schuurklussen gedaan 

waren en Theo S. de nok, het dakje en bovenkant van de prijzenkast schoon had gemaakt.  

Dus zijn Ada, Ank v.d.W. Jolanda, Wil en Carla, die spontaan aanbood ook te willen helpen, 

vorige week woensdagavond 21 augustus aan de slag gegaan. Met dank ook aan Cees die de 

ploeg met hand en span diensten hielp. Maar de klus was nog niet klaar dus zijn we maandag- 

ochtend 26 aug. verder gegaan en hopen dan dat alles weer schoon is voor het nieuwe seizoen. 

Na al het werk aan de vloer en de trappen is het in de sporthal best wel stoffig dus kunnen we 

nog wel een paar helpende handjes gebruiken om te poetsen. Denk nu niet dat komt wel en 

wachten tot een ander het doet, nee kom spontaan even mee helpen, want vele handen maken 

licht werk. 

Want zoals iedereen weet ze groeien niet aan de bomen! 

Start van het nieuwe seizoen: 

Maandag 26 augustus start het programma voor de komende periode. 

Op pagina 3 staat het aktiviteiten programma van de maanden september en oktober. 



Kernledenbijeenkomst: 

Woensdag 4 september a.s. bespreken we op deze bijeenkomst het nieuwe en 

evalueren het afgelopen seizoen. Het nieuwe staat tot en met oktober al weer bol 

van aktiviteiten die wij zonder onze vrijwilligers niet kunnen waar maken. 

Week van de Ontmoeting 

Er bij horen, gezien worden, in contact 

zijn met anderen, iedereen heeft er 

behoefte aan. Maar niet voor iedereen is 

het vanzelfsprekend. Daarom willen wij 

ook dit jaar weer extra aandacht geven 

aan elkaar ontmoeten tijdens de: 

'Week van de Ontmoeting ' 

Van1Vm 8 oktober 2019 willen we alle 

initiatieven rond ontmoeting in de stad 

weer laten bruisen en laten samenwerken, 

zodat de inwoners van Amersfoort op een 

laagdrempelige manier In contact komen 

met hun buren, wijkbewoners en 

stadsgenoten.

Wij doen mee op dinsdag 1 oktober a.s. met een les van Sportfit, die 

wordt gegeven door dhr. E. v.d. Capelle in sporthal de Struijck, ingang, 

ingang Prof. Struijckenstraat 19 De eerste les is van 10.00 - 11.00 uur 

en de tweede les is van 11.00 - 12.00 uur. 

De lessen zijn gratis, ook voor de leden, en na afloop is er koffie of thee met 

uiteraard een koekje.  

Let op! 

De parkeerplaats van de Dekamarkt wordt 's avonds na de winkel sluiting weer 

afgesloten. 

Het bestuur. 

   Week van de 

   Ontmoeting 



         EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA SEPTEMBER / OKTOBER 201 

ZATERDAG 14 sept. Club Kampioenschappen Zaanse Roller Club Pauwin 

ZATERDAG 21 sept. \ 

Dam tot Dam 

ZONDAG 22 sept  / 

ZATERDAG 28 sept. Verzamelbeurs 

ZATERDAG  8 okt. Trainingsdag Rolschaatsen SBK 

ZATERDAG 12 okt. Rollerdisco Hallo Ween 

ZONDAG 27 okt. Jeugd tafeltennis toernooi 



Dat is de oerkreet die in Friesland luidt als er weer 

een elf sledetocht is. Dat zal nog jaren duren, als 

het er ooit van komt. Maar in de sporthal gaat het 

wel weer beginnen en dat is dan voor de 

badminton op zondag 1 september en de dynamic 

tennis club op maandag 2 september weer 

aantreden. Warm de spieren alvast maar op. 
 

 

 



Tussen Oostzijde en Rosmolenstraat (85) 

De Hoornse lijn. 

 

Er liep al sinds 1860 een treinverbinding van 

Amsterdam naar Den Helder. Daar kwam in 

1884 verandering in, toen er een aftakking 

werd aangelegd in dat traject. Want West-

Friesland was slechts per auto of schip te 

bereiken. De Hoornse lijn was een 

spoorwegverbinding tussen Zaandam, 

Oostzaan, Purmerend en Hoorn. In 1884 werd 

het deel tussen Zaandam en Hoorn in gebruik 

genomen.. Een jaar later, in 1885 volgde het 

deel tussen Hoorn en Enkhuizen. Het was een 

enkelspoor waarover het stoomtreintje reed. 

De bouw van de viaducten in de West- en 

Oostzijde en de spoorbrug was al een enorme 

technische klus. Maar bij de aanleg van de 

opritten, van de spoordijk ging er van alles 

mis. In 1879 verdween aan de Westzijde 

oliemolen De Blauw arend die te dicht bij de 

plek stond, waar de spoorlijn zou komen. Het 

zand voor de dijk verdween als sneeuw voor 

de zon in het Veen. Het zand was niet aan te  

slepen. Het weggedrukte zand kwam naar 

boven in de sloot, waarbij het Blauwe 

Arendspad een blubberzooi werd. Toen de 

trein naar het viaduct reed, zakte de dijk in 

elkaar en kwamen de rails op de hoogte van 

de straat te liggen.  

 

 

 

 

De vele verzakkingen leverden ook lange 

vertragingen op. Vaak werd de loc achter 

de zandtreinen gekoppeld om de vracht af 

te leveren. De aannemer ging failliet. 

Zaandam moest genoegen nemen met een 

klein stationnetje in de Westzijde, de halte 

Zaanbrug. Maar Oostzaan kreeg 

toestemming voor de bouw van een station 

en aanleg van de Spoorstraat. Eind jaren 

vijftig werd de stoomloc vervangen door de 

dieseltrein. Tot in 1974 de elektrische trein 

de dieseltreinen overbodig maakte. 

Een kolossale staalconstructie. 

Het was een zwaar gevaarte die brug uit 1881, 

draaibaar voor de scheepvaart, die dan een 

opening heeft van 18 meter aan beide kanten. 

In het brugwachtershuisje wordt niet 

gereageerd op getoeter maar de brug gaat open 

volgens de dienstregeling. Maar de spoorbrug 

begon aan metaalmoeheid te leiden. Hij zou 

de zware dubbeldekkers niet kunnen dragen. 

In de nacht van zaterdag 1 augustus 1992 werd 

een kolossale nieuwe staalconstructie van 260 

ton, onder grote belangstelling op zijn plaats 

gehesen. Treinen konden nu veilig gebruik 

maken van de draaibrug. 

 



 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Augustus 2019 

 

 

World Roller Games 2019 in Barcelona 

 Van 29 juni tot en met 14 juli werden de World Roller Games gehouden in 

Barcelona. Ylona, Daisy en Cayleigh deden mee aan dit grote evenement als gastrijders van 

Rolling 90 uit Moerkapelle. Het was een zeer mooie ervaring om aan dit grote evenement mee 

te mogen doen. De World Roller Games voor het showrijden werd gehouden in het 

Olympische station van Barcelona, waar ook Elton John tot aan Beyoncé hebben opgetreden. 

Een heel indrukwekkend idee om hier ook te hebben mogen staan. Ylona die meedeed met de 

Kleine Groep van Rolling’ 90 werd 16e en Ylona, Daisy en Cayleigh die meededen aan de 

Grote groep van Rolling’ 90 werden 11e. 

 

 

 



 

 

           

 



Foto’s: Raniero Corbelleti en eigen archief 

 

Zomerkamp! 

 Van maandag 15 juli tot en met 17 juli werd het zomerkamp weer georganiseerd. 

Dit keer gingen we naar Markelo. Over de drie dagen waren er veel activiteiten verspreid. Zo 

streden drie teams tegen elkaar om al deze activiteiten/spellen te winnen. Het waren super 

leuke dagen dat is ook zeker te zien aan de foto’s. 

 

 

 



 



Trainingen gaan weer van start! 

 Op maandag 26 augustus gaan de trainingen weer van start. De eerste 

voorbereidingen voor het nieuwe seizoen beginnen weer. Maar ook gaan de voorbereidingen 

weer van start voor de jaarlijkse wintershow!  

 

 
 

 

Cup of Europe in Roana – Italië 

 Van 24 tot en met 28 september wordt in Roana, Italië de Europa cup 

georganiseerd. Claudia Keyner is voor deze wedstrijd geselecteerd voor het figuren en zal ook 

samen met haar trainsters afreizen naar Roana. Het is haar eerste Europa Cup en wij wensen 

haar heel veel succes voor deze wedstrijd!  

 

 
 



 

Interland in Basel 

 Van 10 tot en met 13 oktober wordt de Interland gehouden, dit keer in Basel 

(Zwitserland). Ayla Brasz, Claudia Keyner en Luna van der Werff zullen hieraan deelnemen 

met het vrijrijden. Zij zijn inmiddels al hard aan trainen om zich voor deze wedstrijd voor te 

bereiden. Wij wensen jullie alvast heel veel succes toe! 

 

  

V.l.n.r.: Luna, Claudia en Ayla. Bron: LizStyle Fotografie 



  

 
 

 

 

Rolhockeyers winnen Roller Games 

Officieus wereldkampioen C-poule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willem-Jan Schampers 

Het Nederlands team wint Roller Games. Derde van links bondscoach Marty van den Brand.  
Foto: Eef Bal 

 

Het Nederlands rolhockeyteam, met de inbreng van diverse Valkenwaardse 

spelers én een Valkenswaardse bondscoach, heeft zaterdag met overmacht 

het World Challenger Championship in Spanje gewonnen. In de finale was 

Oranje met 8-0 veel te sterk 

voor België. Een prima resultaat voor het jonge Nederlands team, onder 

leiding van bondscoach Marty van den Brand . Het is voor het eerst dat 

Oranje op een mondiaal niveau een gouden medaille wint. 

TERRASSA - In een uitverkochte sporthal maakten beide teams er een leuke 
wedstrijd van. Tot enthousiasme van de vele Nederlandse en Belgische 
supporters. België, met op de bank Valkenswaardenaar Tonny van den 
Dungen (veelvoudig international, oud-bondscoach van Nederland én de 
vader van de Nederlandse spelers Joey en Rico, red.) is een tegenstander, 
die bekend staat om zijn geweldige teamspirit 
 

 



Van den Brand: "Zij wonnen op inzet de andere poule en stonden niet voor 
niets in de fi nale." Toch domineerde Nederland de hele wedstrijd en was, 
onder aanvoering van Cesar Vives Boersma, duidelijk een maatje te groot . 

 Oranje wint met overmacht van India , VS, Macau, China en België 

De ploeg van Van den Brand kan bovendien vertrouwen op een uitstekende 

doelman. Valkenswaardenaar Joey van den Dungen keepte ook tegen België 

weer geweldig en zijn doel schoon te houden. Maar ook in de breedte heeft 

Nederland een uitstekend niveau. Jonge spelers als Tim Borell en Django  

Bogers  hebben  aangetoond  het  niveau aan te kunnen. In het Nederlands  

team spelen verder  ook Rico van den Dungen, Timo Tilborgh  en Niels Janssens 

van de Valkenswaardse Roller Club (VRC J. Samen met Luc Vroomen van RC 

De Lichtstad/Eindhoven en Joey van den Dungen zorgen zij voor de Brabantse 

inbreng  

volgens Van den Brand kan dit Nederlandse team, met enkele spelers met 

Spaanse roots, de komende jaren alleen nog maar sterker worden en 

doorgroeien naar het niveau van het lntercontinental Championship (tweede 

mondiale niveau, red.). Bij rust had Nederland een 3-0 voorsprong, waarbij 

de drie doelpunten werden gescoord door Cesar Vives Boersma . Ook in de 

tweede helft kwam Nederland niet meer in de problemen en liep het steeds 

verder uit, door doelpunten van Cesar Vives Boersma, Eric Vives Boersma, 

tweemaal Django Bogers en Rico van den Dungen. Cesar Vives Boersma 

werd uiteindelijk topscorer van het toernooi, met maar liefst 36 doelpunten in 

vijf wedstrijden. 

Een trotse Van den Brand, zelf ook jarenlang speler van het Nederlands 

team: "Na diverse zilveren en bronzen medailles, hebben we nu eindelijk 

een gouden plak. Het EK van vorig jaar verliep teleur stellen d, maar 

ondanks dat rolhockey in Nederland nog slechts een kleine sport is, hebben 

we laten zien dat we op het niveau van het lntercontinental Championship 

thuis horen. We hebben een talentvolle groep. Hiermee moeten we verder 

bouwen. Ik zie de toekomst rooskleurig in. Complimenten aan het team, 

technische staf en begeleiding. We hebben het met z'n allen gedaan."

Met ingang van Dinsdag 27 augustus start het senioren trainen en vanaf
woensdag 28 augustus starten de trainingen voor de jeugd.
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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 

                 VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019 TE ZIJN INGELEVERD 

LATER BINNENGEKOMEN STUKKEN WORDEN NIET MEER GEPLAATST  
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VRIENDEN WORDEN VAN SPORTHAL DE STRUIJCK 

Veel verenigingen hebben een club vrienden van. 

De leden van deze club betalen jaarlijks een bedrag aan de club om zo 
vermogen te verkrijgen. 

 

Het doel van deze vrienden club is om dit vermogen naar eigen inzicht te 

Besteden binnen de vereniging. 

 

Ook voor onze vereniging zou een club vrienden van de sporthal zeer 

Welkom zijn. 

 

Het bestuur is dan ook opzoek naar mensen die zich hiervoor willen 

Inzetten om samen met het bestuur dit te realiseren 

 

Hoe mooi zou het zijn om een club te hebben die af  en toe een financieel 

Steuntje in de rug kan geven. 

 

Geïnteresseerden  kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. 

 

Secretariaat: wil.konijn@upcmail.nl
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