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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 

30e jaargang 
Maart / april 2020

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: 

 

Het coronavirus 

Ook wij zijn binnen onze vereniging getroffen door de maatregelen met betrekking tot het 

coronavirus. Vanaf nu tot 6 april gaat de sporthal op slot. 

Dit betekend dat niemand de hal mag betreden. 

Verder gaat alles in overleg en als er nieuws is houden wij u op de hoogte. 

 

Bij twijfel raadpleeg een arts. 

 

ZKV: 

Het 1e team feliciteren wij met hun kampioenschap. Na een spannende wedstrijd was de 

ontlading groot en dit werd gevierd bij ons. Wij wensen de spelers succes op het veld. 

 

 

 Het klaverjastoernooi ZKV – de Struijck is ook afgelast. 

 

  

Algemene ledenvergadering van Speeltuinvereniging Theresia: 

Op woensdag 8 april a.s. wordt deze ledenvergadering gehouden. 

Binnenkort ontvangen de leden het jaarverslag en hoopt het bestuur op een grote opkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering van Omni vereniging Theresia: 

Op woensdag 23 april a.s. houdt het Omni zijn jaarlijkse ledenvergadering binnenkort 

ontvangen de belanghebbende de uitnodiging in de bus. 

 

Tot zover de belangrijkste mededelingen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zaandam,  1 maart 2020 

 

 

Mededeling aan alle speeltuinleden,                     

 

 

 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van speeltuinvereniging Theresia wordt gehouden 

op woensdagavond  8 april 2020. 

 

De locatie is de kantine van onze sporthal “de Struijck”.  Aanvangstijd is 20:00 uur. 

De agenda van deze vergadering staat in het jaarverslag 2019. 

 

Het jaarverslag 2019 kunt u rond 25 maart 2020 in uw brievenbus verwachten. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen dienen voor zaterdag 4 april 2020 in het bezit te zijn 

van het bestuur. 

 

Het adres isC. E. de Groot      

De Roggebloem 11 

1509ZT  Zaandam    

Tel. 075-616 24 23 

                             E-mail carla@rijschoolcor.demon.nl 

 

 

 

          Met vriendelijke groet, 

 

 

                                     Carla de Groot 



Tussen Oostzijde & Rosmolenstraat (89) 

De Alkmaar Packet  

In 1863 nam zakenman C. Bosman het 

initiatief om een bootdienst op te richten over 

de Zaan, onder andere tussen Zaandam, 

Amsterdam en Alkmaar, voor zowel 

goederen- als personenvervoer. Er werd 

daarvoor een groot schip gebouwd. Deze 

moest een geregelde dienst gaan 

onderhouden tussen Alkmaar en Amsterdam. 

Reeds langere tijd voeren er veren tussen 

Zaandam en Alkmaar enerzijds, en Zaandam 

en Amsterdam anderzijds. Passagiers 

moesten in Zaandam overstappen en 

goederen werden daar overgeladen. Ze waren 

zodanig gekozen dat de stoomboot door de 

Grote Sluis te Zaandam kon worden geschut.  

De Alkmaar Packet bleek al spoedig een te 

grote concurrent van de veerdienst tussen 

Zaandam en Alkmaar, welke dienst met de 

twee boten en afmeersteiger en al werd 

overgenomen. De schepen werden 

aangepast aan de grote van de sluis en 

kregen een de naam Alkmaar Packet 1 tot 

4. Ook werden er nog een paar schepen 

bijgebouwd, ook met afmetingen die door 

de sluis konden. In 1879, het jaar van 

opening van het Noordzeekanaal, nam de 

Alkmaar Packet de raderboot Prins van 

Oranje over van de in dat jaar geliquideerde 

Zaandamsche Stoomboot Maatschappij. De 

Prins van Oranje bleef varen in een 

veerdienst  

 

 

Zaankanters maakten veelal tochtjes met de 

boot. Men ging er in z'n jeugd bijvoorbeeld 

mee naar de Alkmaarse kaasmarkt; de tocht 

over de Zaan, door Tochtsloot, Markervaart 

en Stierop. Dan over het Alkmaardermeer en 

door het Noord-Hollands Kanaal, het was 

vooral in de zomer dan ook bijzonder 

aantrekkelijk. Voor het lokale verkeer binnen 

de Zaanstreek werd nauwelijks van de 

Alkmaar Packet gebruik gemaakt.  

.In 1907 werd de onderneming omgezet in 

een naamloze vennootschap. De bouw van de 

Wilhelminasluis te Zaandam maakte het voor 

de NV Alkmaar Packet mogelijk met grotere 

schepen te varen. De nieuw gebouwde 

schepen Czaar Peter en Prins van Oranje 

hadden aanzienlijk grotere maten en konden 

plaats bieden aan 1500 passagiers. De grote, 

overwegend wit geschilderde 

passagiersschepen vielen op tussen de 

kleinere vrachtboten op de Zaan. Vooral de 

Sierop was imposant. Bij de opening van de 

vernieuwde Wilhelminasluis, trok de boot 

veel bekijks.  Naar de geest van de tijd werd 

bij het aanmeren en afvaren driftig de 

stoomfluit gehanteerd. Na 1950 was het, door 

andere vervoer mogelijkheden, over met het 

transport en de dienst van de salonboten. De 

Prins van Oranje werd opgekocht door een 

Amsterdamse rederij en vaart nu nog als 

partyschip over het IJ en Noorzeekanaal. 

 

 

 

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=noordzeekanaal
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=wilhelminasluis
https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/lib/exe/detail.php?id=alkmaar&media=alkmaarder_packet.png


Ik kan niet meer zitten. 

(getypt 14 februari 2020) 

Vorige week was de eerste 

storm die een naam kreeg. 

Deze ben ik vergeten, maar het 

eindresultaat niet. Aangezien 

bijna alle sportwedstrijden 

werden afgekeurd ging ik met 

een regelmaat achter op het 

straatje staan om te kijken hoe 

de bomen en schuttingen het 

zouden houden in onze steeg. 

Dat ging een tijdje goed. 

Intussen dwaalden mijn 

gedachten naar de sporthal. 

Hoe zou die er bij staan? Ik 

weet nog uit het verleden dat 

onze buurman kwam vertellen 

dat de dakrand los was komen 

te zitten van de sporthal. Die 

storm of zeer harde wind had 

geen naam gekregen, maar de 

schade was er wel. Gelukkig 

kon de dakrand op een simpele 

manier weer vastgezet worden. 

Weer binnen ging de telefoon. 

Och hemel dacht ik meteen, het 

zal toch niet waar zijn. Maar 

nee, het was een familielid die 

wat wilde weten. Opeens een 

hoop lawaai achter en de 

schommelbank, die voor de 

coniferen stond, was van zijn 

aats gewaaid en lag gedeeltelijk 

op de tuintafel. Die was door de 

kracht ook twee meter naar het 

achterraam verschoven. “Laten 

liggen” dacht ik in eerste 

instantie, maar er bleef 

beweging in zitten. Ik wilde de 

bank weer rechtop zetten, 

maar dat had weinig zin meer. 

Het zitgedeelte was afgebroken 

van de verdere constructie. Bij 

een nadere inspectie bleek dat 

er nog meer plekken 

doorgeroest waren, dus dat 

wordt “grof vuil”. Even contact 

gezocht hoe de sporthal er bij 

stond. Gelukkig kreeg ik de 

mededeling GEEN ENKELE 

SCHADE. Alleen de lekkage in 

ons voorraadhok is nog niet 

geheel verholpen. Met 

regelmaat moet de Iglo ton 

geleegd worden. Hopelijk houdt 

het binnenkort op en kan die 

ton weer als afvalemmer 

gebruikt worden. 

Tot de volgende keer. 

Theo Jonkergouw 

  



 

 

 

PLAATS WEEK TOTAAL TOTAAL VERSCHIL

11 PUNTEN MARSEN PUNTEN

 

1 CHENGLA KESSELAAR 124490 38 -124490

2 PIET BRONGER 122986 33 1504

3 WIL KRUIT 122572 37 414

4 NICO BONOUVRIE 121301 37 1271

5 AGAATH KOEDOODER 118086 33 3215

6 ARIE VAN 'T ENT 117678 26 408

7 THEO JONKERGOUW 117577 19 101

8 MARIANNE KUIPER 117404 32 173

9 ROB HIJNE 116817 32 587

10 THERA JONKERGOUW 116337 20 480

11 COR OUDEJANS 115530 28 807

12 THEO VAN NOOIJ 115493 30 37

13 GRIETUS HULS 115315 23 178

14 JANNIE TIMMERMAN 114697 40 618

15 FRANK KRIJNEN 114137 25 560

16 THOM VEERMAN 113595 33 542

17 PETER KRUIT 113404 23 191

18 ADA DE GROOT 110429 23 2975

19 LEO HEYKE 110115 13 314

20 GUDA HEYKE 109837 25 278

21 WIL KONIJN 109780 27 57

22 MINI VEERMAN 109337 17 443

23 BOB BALJET 108191 15 1146



 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 

Maart 2020 

 

Zaans Sportgala 2020 

Op 10 maart werden in het Zaantheater alle Nederlands Kampioenen 2019 uit de Zaanstreek 

gehuldigd. Nina Vermaat (Nederlands Kampioen 2019 – Cadet Figuren), Katharina Keyner 

(Nederlands Kampioen 2019 – Jeugd Figuren & Vrijrijden) en Caitlyn van Kasteel 

(Nederlands Kampioen 2019 – Tots Figuren) kregen hun medaille van de Zaanse 

Sportwethouder Sport Gerard Slegers.  

Het was een gezellige avond vol met huldigingen en vermaak. Daarnaast was er een grote 

fanclub mee om de rolschaatsers toe te juichen!  

 

 



 



Trainingsdagen met Massimo 

Van 19 t/m 23 maart was Massimo weer in Nederland om training te geven aan onder 

andere de leden van de Zaanse Roller Club Pauwin. Het was natuurlijk erg leerzaam voor de 

rijdsters maar ook voor de trainsters. Het nieuwe Roll Art systeem is door Massimo goed 

uitgelegd aan de trainers en er zijn veel nieuwe oefeningen doorgenomen! Zo kan er 

aankomende tijd goede voorbereidingen getroffen worden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

             MEDEDELING: Aflassingen door Coronavirus 

Helaas moeten wij mede delen dat door het Coronavirus meerdere 

rolschaatsevenementen zijn afgelast. De oefenwedstrijd op 15 maart, de Promoklassen 

wedstrijd op 22 maart en de Saen Roller Trophy 2020 vallen hier helaas onder.  

Ook worden de trainingen van de Zaanse Roller Club Pauwin afgelast tot 1 april 2020.  

 

Zie hieronder de mededeling vanuit het bestuur:  

 

Beste leden, ouders van leden en train(st)ers, 

  

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het corona virus en de aangekondigde 

maatregelen in Nederland hebben wij als bestuur besloten om met onmiddellijke ingang alle 

trainingen, wedstrijden, vergaderingen van onze vereniging af te lassen tot nader bericht 

maar in ieder geval tot 1 april. 

Hiermee geven we gehoor aan de oproep van het NOC-NSF die via het Sectie Bestuur aan 

alle rolschaatsverenigingen in Nederland is verstuurd. Wij begrijpen dat dit een drastische 

maatregel is maar de veiligheid van iedereen die betrokken is bij onze vereniging gaat boven 

alles. 

  

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Zaanse Roller Club Pauwin 

  

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuurzrcpauwin@gmail.com 
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9e SAENCUP toernooi op 12 en 13 september 

 

Op 12 en 13 september a.s. wordt de 9e editie van de Saencup gespeeld. De 

organisatie heeft inmiddels een aantrekkelijk deelnemers veld uit genodigd.  

 

Ook gaan wij weer proberen om de jeugd weer te laten deelnemen. Wij houden 

u via het Wieltje op de hoogte.  

 

JEUGD ROLHOCKEY 

 

Inmiddels heeft onze jeugd op 7 maart jl. de eerste competitie dag alweer 

achter de rug. Met overmacht hebben zij de wedstrijden tegen Marathon en 

Rolling 90 gewonnen en zij staan nu na de 1e speeldag fier bovenaan. 
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EVRI -CUP 2020 

 

Vanwege het Corona virus is het op dit moment nog niet duidelijk of dit 

toernooi uitgesteld gaat worden. Een en ander is afhankelijk van de 

ontwikkelingen van het virus. Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de 

gaten.  

 

Het toernooi vindt plaats vanaf 16 juni t/m 20 juni a.s. in Bassano del Grappa. 

Helaas is toch besloten om geen 35 + team te laten deelnemen.  

 

Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.  

 

Onderstaand treft u een foto aan van het team. Hierop ontbreken nog Ton 

Adam en Edwin Konijn.  

 

Staand van links naar rechts; Roy Korver-Ben Veerman-Dirk Goezinne-Eef 

Bal en zittend van links naar rechts: Tibor Weise-Jim Verharen en Manuel  

Andre Domingos  
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SPAANSE GASTEN OP BEZOEK 

Op 15 mei komt een Rozas, een Spaans veteranen team uit Madrid naar 

Nederland. Zij spelen eerst op donderdagavond 14 mei in Valkenswaard een 

wedstrijd waarna op vrijdagavond 15 mei vanaf 19.00 uur twee wedstrijden 

worden gespeeld tegen respectievelijk ZRC senioren en het Dreamteam. Op 

zaterdag 16 mei gaat het gezelschap naar Den Haag alwaar zij spelen tegen 

Marathon. Uiteraard alles met de hoop dat het Corona virus geen blokkade 

oplevert.  

 

JEUGD COMPETITIE  

 

Mogelijk dat de volgende speelronde van de jeugd op 4 april a.s. in de Struijck 

plaats vindt. Door het annuleren van de Sean Roller Trophy is de sporthal 

beschikbaar geworden en een verzoek bij de bond daarvoor is gedaan. Komt 

allen kijken en steun onze jeugd. Vanaf 12.00 uur zullen de wedstrijden weer 

gespeeld kunnen gaan worden.  

 

SENIOREN COMPETITIE GAAT SNEL VAN START 

 

Voor de senioren zijn de eerste 2 speelronden al niet doorgegaan. Doordat de 2 

Duitse teams nog geen toestemming hebben gekregen van de Duitse bond is 

alles vertraagd. Zodra er een bevestiging is zal de competitie leider het 

programma verder uitwerken. De competitie heeft de naam: NORTH SEE 

INVITATIONAL CUP  

Speelronde 3                    5 april 

Speelronde 4                    19 april 

Speelronde 5                    10 mei 

Speelronde 6                    17 mei 

Speelronde 7                    14 juni 

Speelronde 8                    28 juni 

Speelronde 9                    6 september 

Speelronde 10                  20 september 

Speelronde 11                  4 oktober 

Speelronde 12                  25 oktober 

Speelronde 13                  8 november 

Speelronde 14                  22 november 

 

60 JAAR ZRC(P) 

Op 5 september 2020 zal het 60 jarig bestaan van de ZRC-Pauwin worden 

gevierd. Later zal er nadere informatie volgen.  
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TRAININGSDAG GROOT SUCCES 

Op 23 februari jl. hebben wij een gezellige rolhockey dag gehouden waarbij 

nagenoeg iedereen aanwezig was.  

Er werden enkele oefenwedstrijden gespeeld en daarna een gezellig samenzijn 

met het internationale gezelschap.  

 

 

Rolhockeyers op bezoek bij het IJshockey 

  

Op 29 februari heeft een grote groep senioren van de ZRC een bezoek gebracht 

aan een ijshockey wedstrijd in de Jaap Eden hal. Een van onze jeugdleden 

moest daar spelen. Het was een gezellige middag.  
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UIT DE OUDE DOOS 

 

 

Hannie Bikkel, Gre Sikkes, Elly Hagen, Cristien Nierop en Diana Veerman-Goezinne 
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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 18 APRIL 2020 TE ZIJN INGELEVERD 

LATER BINNENGEKOMEN STUKKEN WORDEN NIET MEER GEPLAATST  
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