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Maand info:
Parkeerplaats:
Na maanden van zand, zand en nog eens zand is de parkeerplaats af. Het is mooi geworden en
er kan ruim geparkeerd worden al zal dit op wedstrijddagen van b.v. ZKV niet genoeg zijn.
Wij zijn er in ieder geval heel blij mee. Alleen moeten we nog wel even via de kantine kant
naar binnen omdat er nog, helaas, veel zand ligt. Zodra er geveegd is gaan de deuren naar de
hal weer open dus nog even geduld.
Speeltuin:
Er komt een nieuw hekwerk om de speeltuin en op dit moment wordt er hard gewerkt door
Carla, Cor en Jos de Groot, om al het onkruid en de overtollige bomen groei te snoeien.
Hierbij kunnen ze best wat hulp gebruiken dus trek je werkpak aan steek je handen uit de
mouwen om mee te helpen, want ons motto, vele handen maken licht werk, is nog altijd van
kracht. Zodra alles klaar is komt Heras de hekken plaatsen en kunnen de kinderen weer in een
veilige omgeving spelen.
Sinterklaas komt naar Nederland:
Op zaterdag 16 november meert de Sint met zijn Pieten aan in Zaanstad.
Waar zij na de lange reis even bij komen in onze sporthal om zich op te frissen en te genieten
van een kopje koffie met, uiteraard, een speculaasje.
Als iedereen is opgefrist en de pietenband is gearriveerd gaat de rijtoer beginnen. Na afloop
komt het gezelschap terug om even bij te komen met een heerlijke warme worst en een
drankje. Daarna keren zij terug naar hun warme nestje op de boot.

Korfbal:
Vanaf 17 november start de competitie weer en heten wij onze korfbal vrienden van harte
welkom en wensen wij hen veel succes.
Nieuw Scorebord:
Het oude scorebord heeft het, na jaren trouwe dienst, begeven dus tijd voor een nieuwe.
Frans, Joep en Walter zijn al druk bezig met de werkzaamheden om alles op tijd in werking te
stellen. Het was nl. niet zo dat de oude eruit de nieuwe er in kon, want de nieuwe is breder dus
moet er e.e.a. worden aangepast maar alles komt op tijd klaar. Met dank aan de mannen die
hier zorg voor dragen.
Sinterklaas feest:
Op zondag 24 november wordt, wegens groot succes, het jaarlijks Sinterklaasfeest weer
georganiseerd door de speeltuin in samenwerking met de Zaanse Roller Club Pauwin.
Wij wensen iedereen vanaf deze plaats veel succes en plezier.

Kerstshow:
De Zaanse Roller Club Pauwin houdt op vrijdagavond 13 en zaterdagmiddag 14 december
weer hun Kerstshow. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Een terug blik:
De sporthal was dit jaar weer het distributie centrum voor de Dam tot Dam. En nieuw dit jaar,
de lopers konden na afloop hun medaille laten graveren, dit gaf nog een gezellige drukte in
onze hal.
Ook de verzamelaar was blij met het succes, hadden zij vorig jaar de halve zaal, dit jaar was
de hele hal in gebruik. En ook hier kunnen we terug kijken op een goede samenwerking.
De Halloween rollerdisco was een groot succes want er waren maar liefst meer dan honderd
kinderen geweest.

Opfriscursus Reanimeren:
Op woensdag 4 december wordt deze opfriscursus bij ons gehouden.
Aanvang 19.00 uur, graag iets eerder aanwezig zijn.
Aanmelden bij: Wil Konijn – wil.konijn@upcmail.nl

EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA NOVEMBER/ DECEMBER 2019

ZATERDAG

23 nov.

Van 13.15 - 17.00 uur Korfbal ZKV

ZONDAG

24 nov.

Generale Kerstshow Zaanse Roller Club Pauwin
Van 14.30 - 15.00 uur Sinterklaasfeest Speeltuin
Van 18.35 - 19.45 uur Korfbal ZKV

30 nov.

van

12.25 - 20.00 uur

Korbal ZKV

ZONDAG

1 dec

van

14.00 – 15.00 uur

Korfbal ZKV

ZATERDAG

7 dec.

van

12.15 - 20.20 uur

Korfbal ZKV

VRIJDAG

13 dec. \

ZATERDAG

14 dec /

ZONDAG

15 dec

ZATERDAG

Kerstshow Zaanse Roller Club Pauwin

Van

14.00 - 16.30 uur

Korfbal ZKV

WINTERROOSTER SEIZOEN 2019 / 2020
INGAANDE MAANDAG 11 NOVEMBER 2019

MAANDAG

van

10.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00
17.00 – 19.55
18.45 – 19.55
20.00 – 23.00
20.00 – 21.30

Kantine

DINSDAG

Kantine

WOENSDAG

BADMINTON GROEP ROMKES
DYNAMICTENNIS THERESIA
ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN
JUEGD ROLHOCKEY
TAFELTENNIS
BADMINTON
(halve zaal)
WANDELCLUB THERESIA

van

10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.00
17.30 – 22.00

SPORT FIT
SENIOREN TAFELTENNIS
KORFBAL ZKV

van

20.00 – 23.00 uur

KLAVERJASCLUB THERESIA

van

17.00 – 20.30 uur
20.30 – 22.00

ROLSCHAATSEN ZRC
ROLHOCKEY

DONDERDAG

van

17.30 – 22.00 uur

KORFBAL ZKV

van

17.00 – 22.00 uur

SHOWTRAINING ZRC PAUWIN

van

19.00 – 21.00 uur
21.00

BOTENBOUWCLUB THERESIA
DARTEN

ZATERDAG

van

08.00 – 12.00 uur

ROLSCHAATSEN PAUWIN

ZONDAG

van

10.00 - 13.00 uur
20.00 – 22.00

SHOW TRAINING ZRC PAUWIN
BADMINTON

VRIJDAG
Kantine

*WIJGINGEN VOORBEHOUDEN*

Weet u het nog:
Vorig jaar kwam de Sint aan op de Zaanse schans. Voor de eerste keer ooit was de landelijke
intocht in Zaandijk. Laten we dit moment koesteren want ik heb het gevoel dat het heel lang gaat
duren voordat Zaanstad weer de landelijke
intocht heeft.
Maar om een gezellige en drukke maand
voor onze kinderen te hebben is de
landelijke intocht niet nodig. Want
Sinterklaas komt bij onze sporthal op
bezoek. Dat is op zondag 24 november
en daar kunt u bij zijn. Als u bij een van
de voorverkoop adressen een kaartje haalt
dan bent u voor een vriendenprijs van
EUR 4,00 of een ledenprijs van EUR 3,00
binnen. Sinterklaas komt om 15:00 langs
maar de sporthal gaat al om 14:30 open.
Zie ook de advertentie elders in het Wieltje.
Voordat de Sint komt kan het springkussen, skelterbaan en ander speelgoed van de NUSO uitgetest
worden en er komt een rolschaatsbaan waar je met zwarte Piet kan rolschaatsen. Heb je geen
rolschaatsen dan hebben wij wel een paar te leen die je kan gebruiken. En als de Sint naar zijn
volgende afspraak gaat kunnen wij door spelen tot 17:00.

Heeft u vragen, tips of wilt u als eerste
een toegangskaartje?
Bel 075 - 616 24 23 of e-mail naar
sint@rijschoolcor.demon.nl
Domme vragen bestaan niet dus
stel ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Carla de Groot.

Een grote zandbak.
“Wat gaat u maken meneer, een grote zandbak soms”. Vol belangstelling keek de kleine
buurtjongen toe, hoe een grijper bakken met zand weg groef. Dat zou zomaar kunnen. Maar na
vele maanden als opslagruimte voor spullen van de wijkverbetering, ging nu eindelijk de
parkeerplaats op de schop. Zonder de geringste moeite werd de stomp van een boom bij de
ingang uit de grond getrokken. De ruimte werd nu bouwrijp gemaakt. Een nieuwe stoep en een
grote parkeerruimte met in en uitrit. Het zal nog even geduld vergen voordat de heilige koe
tussen de witte strepen zal staan. Want als je het goed bekijkt is het toch een enorme zandbak,
waar alleen de straatmakers mogen spelen. En dat is zeker geen pretje, vooral als de regen met
bakken uit de hemel komt. Maar gezien het keurige straatwerk in de wijk, zal ook dit wel
lukken. Maar dat is niet het enige werk. De omheining van de speelplaats, zal moeiten gebeuren.
Als alles meezit zal het er over een aantal weken tiptop uitzien. Nu is nog alleen de ingang in
de Oostzijde gebruiksvriendelijk. Wel even het zand van de schoenen stampen en voetjes vegen.

Botenbouwnieuws
Beste lezers,
We zijn ondertussen alweer aanbeland in november, 2019 vliegt
weer voorbij. Ons seizoen is inmiddels alweer in volle gang en
wel in zo’n tempo dat er nog maar enkele clubavonden resteren
voordat wij de winterstop ingaan.
Begin september zijn wij met het starten van het nieuwe schooljaar ook weer van start gegaan met onze clubavonden en daarmee ons 51ste seizoen. Na een bedrijvige start van de clubavonden waren de afgelopen clubavonden wat rustiger. Waarschijnlijk spelen het slechte weer en
de herfstvakantie een rol. Met nog enkele clubavonden te gaan in 2019 verwachten wij de
komende clubavonden weer wat meer rumoer op de club.
Ondanks de ietwat minder drukke avonden wordt er nog steeds volop gebouwd
aan de jachten. Kortgeleden hebben we
een toch wel aanzienlijk project kunnen
afronden: de Albatros van vader en zoon
Hofman is af (zie ook afbeelding). Naast
het bouwen voor de leden zelf brengt deze
boot nog een flinke uitdaging met zich
mee: het tuigage in orde brengen. Met
drie masten en zes zeilen is zo’n 50 meter
touw nodig om deze boot te voorzien van
al zijn tuigage.

De komende clubavonden staan nog vol op in het teken van het bouwen van de bootjes,
maar traditiegetrouw willen wij ook dit jaar weer feestelijk afsluiten met de beroemde en
beruchte Sinterklaasbingo. Informatie hierover volgt.
Namens de leiding, met vriendelijke groet,
Thomas Overmars
https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam

Alle hobbyisten verzamelen!
De Verzamelaar, afdeling Zaanstreek-Waterland, pakte op zaterdag 28
september groot uit. Meestal is buurthuis De Kolk de plaats waar de
verzamelaars bijeen komen. Deze dag werd uitgeweken naar sporthal
de Struijck. Maar liefst 83 tafels stonden op de 160 m2 ruimte. Rond
11.00 uur hing er een gezellige verzamelwoede in de hal. Speldjes en
telefoonkaarten zijn uit. Het aanbod ansichtkaarten was groot en veel
liefhebbers hiervan zaten op hun gemak tussen de oude stadsgezichten
te neuzen. Maar ook oude munten uit Amsterdam en boeken hadden
de aandacht. Het was prettig schuifelen langs de tafels. Maar het
merendeel was toch 65+. “Jongeren verzamelen niet meer”, zegt Harrie van Nek. Hij is lid van
de vereniging Historisch Zaandam en probeert, de boekenwurmen bij zijn tafel, voor zijn club
te interesseren. De liefhebbers komen niet alleen uit Zaandam en Purmerend, Hoorn,
Schagen, maar zelfs ook uit Drenthe en Friesland. Om toch nog iets van hun gading te vinden
tussen de uitstallingen van suikerzakjes, sigarenbandjes, speldjes, maar ook aardewerk. Na
twaalf uur liep de belangstelling iets terug en pakten de leden rond half twee hun spulletjes
bij elkaar. Want de volgende beurs staat al weer op de agenda, daarvoor moeten ze naar café
de Swan in Heerhugowaard, om maar wat te noemen. Maar voor verzamelaars gaat niets te
ver.

Klaverjas stand week 44

Plaats
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Piet Bronger
Chengla Kesselaar
Wil Kruit
Nico Bonouvrie
Marianne Kuiper
Theo Jonkergouw
Arie van ’t Ent
Cor Oudejans
Agaath Koedooder
Grietus Huls
Theo van Nooij
Wil Konijn
Leo Heijke
Peter Kruit
Rob Hijne
Jannie Timmerman
Bob Baljet
Gudag Heijke
Mini Veerman
Thom Veerman
Ada de Groot
Frank Krijnen

Totaal Punten

Marsen

44831
44586
42339
41950
41935
41467
40416
40034
40023
39168
39007
38963
38483
37964
37848
37746
37521
37228
36900
36574
36509
36000

16
10
10
10
10
8
10
10
9
6
11
10
4
6
10
12
4
10
0
1
0
0

Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (86)

Het atelier 121
Al een eeuw staat er een oud pandje aan
de Oostzijde 121. Ooit was het een
winkeltje van Blokdijk rookgenot. Daar
achter aan de Zaan, stond een kleine
scheepswerf en houtzaagmolen de
Pauwin. In het pand is nu een museum.
Een vijftal jaren geleden begonnen
kunstenaars Ingrid van de Akker en
George Wilson daar tot 2011 een
lijstenmakerij en expositieruimte. Ze
vervaardigden daar hun kunstwerken.
Ingrid maakte de werken uit gerecycled
materiaal en George schilderde kleurrijke
werken. Als de een expositie had, dan was
er ook werk van de ander te zien. Er zijn
schilders die in alle rust schilderen.
George vond het heerlijk om met Ingrid
samen te werken. Ze inspireerden elkaar.
Aan dat geluk kwam een einde.
Toen Ingrid werd getroffen door een
aneurysma in de hersenen. Ze raakte
verlamd en overleed op 58 jarige leeftijd
aan de gevolgen van een longontsteking.
Met vrienden en kennissen heeft George
het atelier omgevormd tot museum als
eerbetoon aan Ingrid, waar ongeveer
vijftig werken van haar staan.
Surrealistische werken en assemblages
van eerder gebruikt materiaal. Deze
werken hebben ludieke titels zoals ‘de
laatste druppel en muisstil, een bak met
computermuizen. Die titels waren voor
haar belangrijk. Ingrid bedacht eerst de
titel en bouwde daarna het kunstwerk
omheen. Tafelpoten, lood, schoenmallen
en piano onderdelen; ze kon alles
gebruiken. Als het maar oud en afgeleefd
was. Een oude piano sloopte ze en maakte
er leuke en mooie dingen van. Het
materiaal haalde ze overal vandaan.

Zelfs op de vrijmarkt, oud ijzerhandel en
jutten op het strand. Daar lagen allerlei
aangespoelde voorwerpen, maar ook
uitgesleten stukjes hout. Van deze dingen
kon ze erg goed iets samenstellen. Een
loodgieter zei eens: “Dat kan ik ook van
lood maken. Dat zeggen ze van de meeste
kunstenaars, verzin het maar eens.
Het museum is bijna dagelijks open als
George aanwezig is, of op afspraak. Na
het overlijden van Ingrid gaf het museum
me voldoening. Het volgende doel is de
zolderruimte op te knappen, om daar een
atelier van maken. Daar moet meer van
haar werk komen. Meestal hingen van
beide de werken naast elkaar, nu even
niet. Dat komt wel weer. Tussen de
werken van Ingrid hangen diverse foto’s
waar ze lachend en vrolijk op staat.
Typisch Ingrid.

Een nieuw seizoen met een frisse start.
Tijdens een fietstocht naar de supermarkt begon het ineens te regenen. Niet
zo’n klein beetje, maar een hoosbui. Gelukkig was ik op de hoogte van onze
sporthal aan de Oostzijde. Meteen bij de ingang gaan schuilen en daar stonden
een paar kinderen ook te wachten. Niet voor de regen, maar op het openen
van de sporthaldeuren. Opeens kwam een kleine meid naar mij toe en vroeg
mij: Mijnheer, weet U wat het schoonste dier op aarde is? Na lang nadenken
moest ik antwoorden dat ik dat niet wist. Zal ik het U vertellen? Ja, graag
antwoorde ik. Het is een higiena kwam er als antwoord. Natuurlijk wilde ik
spontaan meedelen dat het dier iets anders wordt uitgesproken, maar slikte dit
maar in, daar ik het glunderende gezichtje van die kleine meid zag. Deze moet
ik onthouden om thuis te vertellen gaf ik als antwoord. Verder kwam ik niet,
want de deuren gingen open en het groepje ging naar binnen. Ik weer op de
fiets verder, want het was bijna droog geworden.
Nu even tot slot een rekenraadseltje.
Piet wil een mooie jas kopen en de prijs was euro 97,00. Hij leende van zijn
vader euro 50,00 en ook van zijn moeder euro 50,00. Na het kopen van die jas
kreeg hij dus euro 3,00 terug van de winkelier. Piet dacht meteen ik geef mijn
vader en moeder alvast euro 1,00 terug en de derde hou ik zelf. De schuld bij
zijn vader en moeder is dus totaal nog 49,00 x 2 = euro 98,00. Zelf heeft hij die
ene euro nog. Dus totaal 49,00 + 49,00 + 1,00 = euro 99,00. Waar is die ene
euro gebleven om tot euro 100,00 te komen. Ik kon geen oplossing bedenken
van dit raadseltje. Welke heldere geest kan de oplossing geven?
Gelukkig is de lekkage in de sporthal niet terug gekomen. Het nieuwe
scorebord is ook binnen, maar het moet nog wel geplaatst en aangesloten
worden. Enige tekst van uitleg zal er wel van komen.

Tot de volgende keer.
Theo Jonkergouw
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Claudia Keyner naar Europa Cup in Italie
De Zaanse rijdster Claudia Keyner (13) van de Zaanse Roller Club Pauwin was door de
Nederlandse Rolschaatsbond geselecteerd om in het Italiaanse Roana te strijden om de
Europa Cup kunstrolschaatsen. Ze kwam afgelopen week uit in de discipline figuurrijden in
de klasse Espoir.
Na een prima ochtendtraining onder leiding
van haar trainster Salika Klitsie moest zij
vervolgens ‘s middags haar wedstrijdfiguren
rijden voor een zevenkoppige internationale
jury. Het doel op haar eerste internationale
wedstrijd was een top 10-plaats. Het eerste
figuur begon ze ietwat zenuwachtig en
maakte een paar slordige foutjes. Het
tweede figuur reed ze buiten verwacht goed.
Het derde figuur, normaal gesproken haar
sterkste figuur, kregen de zenuwen weer de
overhand en reed ze iets minder.
Uiteindelijke eindigde ze op de tiende
plaats. Al met al was iedereen tevreden over
haar rijden. Ook al omdat zij wat betreft de
punten heel dicht bij de rijdsters was die
voor haar eindigden. Volgens haar trainster
kan zij tevreden terug kijken op haar debuut
op de internationaal niveau.

Interland in Basel
Trainster Guda Pietersma is samen met leerlingen Ayla Brasz, Claudia Keyner en Luna van
der Werff afgereisd met het vliegtuig naar Basel, Zwitserland, waar dit jaar de Interland
gehouden werd van 9 tot en met 12 oktober.

Op donderdag was de training, na even wennen aan de baan ging het hartstikke goed bij de
drie dames. Het was ook een waardevolle training, aldus Guda. In de middag hebben zij met
elkaar de stad even verkend en een lekker ijsje gegeten.
Op vrijdag moest iedereen vroeg zijn bed uit want de korte kuren van de klasse Espoirs, waar
Ayla en Claudia in deelnamen begonnen om 7 uur. Claudia reed een nette korte kür met een
aantal kleine foutjes. Bij Ayla nam de zenuwen de overhand en ging haar korte kür niet zoals
iedereen gehoopt hadden.

Op zaterdag stond de wedstrijd van Luna in de klasse Mini en de lange kuren van de Espoirs,
Ayla en Claudia op de planning. Luna had goed naar kunnen gereden, maar had alleen twee
sprongen uit haar axel combinatie gemist. Zij eindigde op een 13e plaats.
Tijdens de lange kuren had Ayla zich weten te herpakken met een nette kür, hierdoor steeg zij
4 plaatsen in het klassement en eindigde op een 22e plaats. Bij de lange kür van Claudia was
de uitvoering van haar sprongen sterk, helaas waren de pirouette iets minder sterk dan
normaal, zij eindigde op een 19e plaats.
De zondag stond alweer in het teken om naar huis te gaan. De meiden hebben een leerzaam
maar ook een leuk weekend gehad samen met de andere geselecteerde van het Nederlandse
Team. Guda ging met een tevreden gevoel over haar leerlingen terug naar het vertrouwde
Zaandam.

Dansstage met Andrea Bassi
Op uitnodiging van Rolling 90 mochten een aantal leden van de Zaanse Roller Club Pauwin
tijdens de herfstvakantie meetrainen met de roldansstage gegeven door meervoudig
wereldkampioen Andrea Bassi. De meiden hebben hard getraind en veel geleerd. Maar
hebben ook een erg leuke dag gehad met allemaal andere rolschaatsliefhebbers.

ROLHOCKEY
Het sectie bestuur Rolhockey heeft tijdens de laatste vergadering van 31-10-2019 haar
jaarplan 2020 gepresenteerd. de voor de ZRCP van belang zijnde onderwerpen treft u
onderstaand aan.
Doelstellingen
De koers voor de komende jaren van de sectie Rolhockey NRB staat
beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Vanuit dit meerjarenbeleidsplan zijn voor 2020 de volgende doelstellingen
gedefinieerd: ·
 Bestuurlijke uitbreiding en organisatorische verbetering van de sectie
rolhockey
 Opleiden en scholen van scheidsrechters
 Opstellen van een nieuw jeugdplan voor de komende jaren
 Organiseren van NRB competities en NRB beker competities
 Deelname aan de EK 2020
Bestuurlijke uitbreiding en organisatorische verbetering
Het gericht zoeken naar bestuurlijke uitbreiding en organisatorische
verbetering van de sectie rolhockey. In dit kader zal ook de vacature
voorzitter sectie rolhockey op korte termijn moeten worden opgevuld.
Daarnaast zal er een nieuwe competitieleider senioren gevonden moeten
worden. Verder zal er een coördinator jeugdrolhockey gevonden moeten
worden.
Opleiden en scholen van scheidsrechters
Het opleiden en scholen van scheidsrechters is de laatste jaren een belangrijk
aandachtpunt van de sectie rolhockey. Tot op heden heeft dit echter nog niet
geleid tot een structurele aanpak. Doelstelling voor 2020 is het ontwikkelen
en uitvoeren van een scheidsrechters plan.
Jeugdplan 2017-2021
Het huidige jeugdplan dat in 2014 van start is gegaan loopt nog tot 2021.
Voor 2020, zal de centrale doelstelling zijn de groei van het aantal jeugd
rolhockeyers te continueren en het organiseren van zoveel mogelijk
jeugdwedstrijden. Inmiddels is er in 2018 met zeer veel medewerking van alle
verenigingen een jeugdcompetitie op 2 niveaus gestart. Wij willen dit
continueren.
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Jeugd Rolhockey
Het organiseren van de NRB competities voor de verschillende leeftijd
categorieën jeugd.
Het is de bedoeling dat er in 2020 meerdere trainingsdagen worden
georganiseerd voor de jeugd. Het is de bedoeling om ook hier in de toekomst
te gaan kijken of er jeugdselecties kunnen worden gevormd in verschillende
leeftijd klassen. De bedoeling is om daarvoor, bij voldoende animo, in 2020
een toernooi voor de jeugd te organiseren met deelname van jeugdteams van
vergelijkbaar niveau uit Duitsland en mogelijk Engeland.
Dames Rolhockey
Het in overleg met de dames komen tot een NRB competities voor de
verschillende leeftijd categorieën indien mogelijk. Jean Pierre Vroomen heeft
zich beschikbaar gesteld om een voortrekkersrol te gaan vervullen bij het
dames Rolhockey. Hij zal meerdere trainingen organiseren en de bedoeling is
in de toekomst te gaan werken naar een Nationale selectie. Ook hier willen
wij in samenwerking met verenigingen een dames Rolhockey toernooi
organiseren met deelname van teams van vergelijkbaar niveau.
Competitie senioren
Het is de bedoeling dat de senioren een toernooi gaan spelen in de plaats van
de Benelux competitie. Naast de Belgische deelname wordt mogelijk aan dit
toernooi deelgenomen door 4 Duitse ploegen uit de 2e klasse. Het gaat
daarbij om de navolgende teams:
-

Krefeld
Düsseldorf
Walsum
Calenberg

Verder zullen deel gaan nemen
-

VRC/Brunssum
Lichtstad
Modern
ZRC/Marathon

Dit toernooi zal als naam krijgen Internationale North See Invitatie Cup 2020
(INSI Cup 2020). De SBR zal dit faciliteren daar het gaat om een alternatief
voor de reguliere competitie. De opzet zal bestaan uit het spelen van een uit
en thuis wedstrijd. De thuisspelende ploeg kan om de wedstrijd heen een
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programma organiseren waarbij de Dames of de jeugd worden betrokken. De
afspraak is verder dat de thuis spelende ploegen de baan "om niet"
beschikbaar moeten stellen en zelf moeten zorgdragen voor een deskundige
scheidsrechter. De kilometer kosten en eventuele dagvergoeding dient het
team zelf te dragen. Wij hopen voor het organiseren een aparte competitie
leider aan te stellen.
Competitie recreanten/veteranen
Het inventariseren of een organisatie van een NRB competities voor de
categorieën recreanten, veteranen mogelijk is. Wij hopen voor het
inventariseren en organiseren een aparte competitie leider te vinden.
EK 2020
In juli 2020 vindt in Frankrijk het EK senioren plaats. De ambitie is om met
een nationaal seniorenteam aan dit EK deel te nemen.
Voorwaarden zijn echter: ·Deelname zal financieel neutraal moeten zijn en er
mogen geen kosten ten laste van de reserves van de sectie komen. In
hoeverre dit haalbaar zal zijn is afhankelijk van de spelers die in aanmerking
komen om geselecteerd te worden. Zij moeten beschikbaar zijn en bereid zijn
alle kosten te dragen.
Internationale samenwerking:
Er is een aanbod van de Catalaanse Rolhockey bond om met bondstrainer en
een jeugd en dames selectie in een weekend naar Nederland te komen om
hier trainingen te geven aan de jeugd en dames. Wij zijn voornemens om dit
verder uit te werken. De kosten voor de reis en verblijf worden door de
Catalaanse Rolhockeybond betaald.
World Skate Europe:
Het bestuur van WS Europe heeft toezeggingen gedaan om te helpen het
Nederlandse Rolhockey verder te ontwikkelen. Ook van dit aanbod zullen wij
gebruik gaan maken. Het gaat hierbij niet om financiële ondersteuning maar
om trainingsmogelijkheden middels het invliegen van trainers en bemiddelen
bij aankoop van materialen.

Inhoud:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Bestuur
Maandinfo
vervolg
Extra aktiviteiten programma
Winterrooster
Sinterklaas Feest
vervolg
Een grote zandbak
Botenbouw nieuws
Verzamelbeurs
Klaverjas nieuws
Tussen Oostzijde en de Rosmolenstraat
Een nieuw seizoen
Kleurplaat
Kunstrij nieuws
Vervolg
Vervolg
Vervolg
Rolhockey nieuws
Vervolg
Vervolg
Uit de oude doos
Inhoud
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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

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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