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Protocol verantwoord gebruik Sporthal de Struijck 
 
Corona werkgroep:  G. Klitsie (Omnibestuur)  

M. de Vries (Omnibestuur) 
   J. Keyner (Rolschaatsen) 
   S. Klitsie (Rolschaatsen) 
   T. Overmars (Botenbouw) 
   C. de Vries (Badminton) 
   J. de Groot (Beheerdersgroep) 
 
Werkwijze:  
De werkgroep formuleert algemene regels waar alle gebruikers zich aan moeten houden.  
 
De clubs/gebruikersgroepen die gebruik maken van de sporthal, maken hun eigen regels die moeten 
zorgen voor een verantwoord gebruik. Deze regels worden op schrift ingediend bij de werkgroep via 
de Omnibestuurders van de werkgroep.  
 
De regels worden getoetst aan het algemene protocol en de gemeentelijke regels. Als het daar aan 
voldoet krijgt men vervolgens toestemming en kan er gebruik van de sporthal worden gemaakt. Zo 
niet dan moeten de regels aangepast worden voordat de sporthal in gebruik kan worden genomen.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen vanuit het RIVM zal de werkgroep opnieuw bij elkaar komen omdat er 
mogelijk aanpassingen moeten plaatsvinden.  
 
Veilig gebruik maken van Sporthal de Struijck doen we samen 
 

- We houden ons aan de regels van het RIVM. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde) 
symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.  

- Blijf thuis als iemand in jou huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten 
heeft.  

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (Covid19). Tot 
14 dagen na het laatste contact met deze persoon kunt u nog ziek worden, hierdoor moet u 
thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

- Onderling houden we 1,5 meter afstand met uitzondering van jongeren tot 12 jaar. Tijdens 
het sporten geldt de 1,5 meter afstand maatregel voor 18 jaar en ouder.  

 

Maatregelen 
 
In/Uitgang:  

- De rolschaatsers komen binnen via de ingang aan de Oostzijdekant en verlaten de hal weer 
via de Oostzijdekant.  

- Alle andere clubs/gebruikers komen binnen via de sporthaldeuren aan de Prof. 
Struijckenstraat en verlaten de sporthal via de kantinedeuren (dit kan zowel via de 
kleedkamers alsmede via de kantine.  

- We hebben dus twee ingangen en één centrale uitgang. Op deze wijze hoeft men elkaar niet 
te passeren. 

- Bij de ingangen worden desinfectiemiddelen neergezet. 
 
  



Overige maatregelen:  
- In de sporthal mogen alleen sporters of personen in functie aanwezig zijn. Dit betekend dat 

publiek de sporthal niet mag betreden. De trainer ontvangt de sporters van eigen 
sportaccommodatie. Minderjarige mogen gebracht en gehaald worden, de chauffeur mag 
echter niet aanwezig zijn tijdens de training.   

- Minderjarige teams/sporters van andere verenigingen (bijvoorbeeld bij wedstrijden) mogen 
begeleid worden door het benodigde aantal chauffeurs. Deze chauffeurs mogen tijdens het 
sporten plaatsnemen op de tribune.   

- Na afloop van het sporten krijgen de sporters de mogelijkheid zich om te kleden en te 
douchen. Daarna dienen zij direct het pand te verlaten. 

- Alle toiletgroepen worden opengesteld, welke met regelmaat worden schoongemaakt. Op de 
deuren van de toiletgroepen wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de ruimte 
mogen bevinden.   

- De kleedkamers zijn open, op de deuren wordt vermeldt hoeveel personen zich tegelijk in de 
ruimte mogen bevinden. Dit is 3 personen per kleedkamer, waarvan er twee tegelijk kunnen 
douchen. Er is een extra douche mogelijkheid in de scheidsrechterkleedkamer.  

 
Communicatie maatregelen:  

- De regels worden bekend gemaakt bij de besturen en/of leiding van de clubs. De 
clubs/leiding communiceren de regels met hun leden.  

- Ook zullen de regels bekend gemaakt worden bij de vrijwilligers van de sporthal.  
- Het protocol zal aanwezig zijn in de sporthal.  
- Bij de ingangen worden de basisregels worden opgehangen.  

 
Kantine:  

- Het horecagedeelte van de kantine zal worden gesloten. 
- De kantine zal zodanig worden ingericht dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.  
- Er worden markeringen aangebracht om de looproute zichtbaar te maken.  
- Aan het einde van de avond worden de tafels en stoelen gereinigd. 

 
Kaderruimte: 

- De ruimte is geen verblijfplaats, er mag beperkt gebruik worden gemaakt van de ruimte mits 
de regels van het RIVM in acht worden genomen.  

- De ruimte dient na gebruik schoon en netjes te worden afgesloten. 
- In de ruimte mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn. 
- De ruimte blijft buiten de momenten van gebruik op slot.  
- De vereniging die leden toegang verschaft tot de ruimte is verantwoordelijk voor de ruimte  
- Als bovenstaande regels aangaande de kaderruimte niet worden nageleefd, wordt de 

mogelijkheid tot gebruik van de ruimte voor de desbetreffende vereniging ingetrokken.  
 
 
Corona-coördinatoren:  
Bij alle activiteiten waar een beheerder van de sporthal is aangesteld is deze tevens de corona-
coördinator. Bij grote activiteiten/evenementen kunnen meerdere corona-coördinatoren worden 
aangesteld. 
Bij activiteiten waar geen beheerder aanwezig is, wijzen de clubs en/of gebruikersgroepen een 
coronacoördinator aan.  
De corona-coördinator zorgt voor een juiste toepassing van de protocollen.  
 
Ventilatie:  

- Er is aandacht voor het ventileren van de ruimtes.   
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Maand info: 

 

Het corona virus heeft nog altijd de wereld in zijn greep en zorgt voor moeilijke en lastige 

tijden voor iedereen, dus ook voor ons en de sporthal. 

We hebben veel extra werk om alles volgens de regels te laten verlopen. 

Gelukkig zijn er mensen die zich willen inzetten om onze aktiviteiten op een veilige manier 

te kunnen houden. 

Veel dank aan de mensen van de corona werkgroep die niet alleen een algemeen protocol 

voor de sporthal hebben opgesteld maar dit protocol ook actueel houden. 

Inmiddels zitten we op versie 3 en dat betekend dat de groep al meerdere keren bij elkaar is 

gekomen om de nieuwe regels weer aan te passen. Waarvoor onze enorme dank. 

Dank ook aan Wil Konijn en Jos de Groot die hebben gezorgd voor de markeringen en de 

aanduiding pamfletten. 

Tussendoor zijn ze de geluidscabine aan het schoonmaken en ordenen. 

 

Sinds het corona virus ons in zijn greep heeft is alles anders.  

We zien elkaar bijna niet meer alles ligt stil en binnen de club proberen we alles in goede 

banen te leiden. 

 

Vele aktiviteiten zijn inmiddels afgezegd, zoals bij het rolschaatsen, daar werd als eerste de 

Sean Trophy afgezegd, gevolgd door de open Zaanse kunstrij wedstrijd. Gelukkig wordt er 

met veel aanpassingen door de Zaanse Roller Club Pauwin zaterdag 10 oktober een kunstrij- 

wedstrijd gehouden, alles onder strikte regels. Wij wensen iedereen vanaf deze plaats veel 

succes.  

 

Helaas gaan er veel aktiviteiten niet door, zoals de Bruynzeel reünie, en de Hollandse avond. 

De Meet en Greet is afgezegd, ook de honden show in januari gaat niet door. Er is geen 

klaverjassen, gelukkig is er nog wel rolschaatsen en rolhockey, sportfit, tafeltennis, 

badminton en Dynamic tennis mogen alleen maar in de hal spelen, de darters staan ook op 

non actief, dit betekend eigenlijk voor alle sporters, niet even gezellig na zitten met een 

hapje en een drankje. Maar samen zijn we sterk en zorgen we voor een gezond en veilig 

sportklimaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/&psig=AOvVaw2kbnkn8KjanpPcYH_wW6HM&ust=1601903401176000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCOiaoL-Cm-wCFQAAAAAdAAAAABCRAQ


 

De Griepprik: 

Donderdag 8 oktober is bij ons de griepprikdag van de huisartsen in de Oostzijde. 

 

Zaterdag 10 oktober de Kunstrijwedstrijd van de Zaanse Roller Club Pauwin. 

 

Dinsdag 6 oktober gaat de selectie van ZKV hun eerste training van het nieuwe seizoen 

houden. 

 

Op zaterdag 7 en zondag 8 november gaat ZKV oefenwedstrijden spelen in onze hal. 

 

Zaterdag 21 november start de korfbal competitie. 

 

Het winterrooster gaat maandag 2 november in. Het uren rooster is nog niet bekend daar 

wordt hard aan gewerkt. 

 

 

 

Het bestuur, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alles is anders. 
De kop van mijn woordje dekt de 

lading van de club en mijn privé. 

Nog steeds weinig activiteiten in de 

club en om een voorbeeld te 

noemen geen klaverjassen op de 

dinsdagavond en momenteel geen 

team in de tafeltenniscompetitie. 

Andere grote evenementen gingen 

ook de ijskast in, zoals het 

kunstrolschaatsen. Gelukkig wordt 

er nog wel aan modelbotenbouw 

gedaan door de kinderen. Maar ook 

hier zijn strenge eisen van 

toepassing, vastgelegd in een 

protocol. Begrijpelijk is het wel dat 

de kinderen hier vaak moeite mee 

hebben. Dit is natuurlijk ook van 

toepassing bij het trainen door de 

kinderen van het rolschaatsen. Als 

er dan weer extra maatregelen 

genomen moeten worden, dan 

heeft de verantwoordelijke in 

clubverband de nodige moeite om 

die duidelijk te maken. Ik hoor een 

kind nog zeggen: Vorige week mocht 

het wel en nu niet!!!!!!! 

Ook privé geeft het vele 

veranderingen. In de agenda waar ik 

al het verhuur en diensten 

optekende zijn een groot aantal 

blanco gebleven. 

 

                                                              

 

Het weekrooster geeft voor mij 

alleen de dinsdagmiddag nog aan en 

dat is een simpel dienstje om op 

13.00 uur de deur te openen en 

beperkt licht aan te doen voor de 

senioren tafeltennissers. Op de 

kalender in het kleinste kamertje 

staan de verjaardagen vermeld van 

familie en kennissen. Het blijft bij 

een kaartje of telefoontje, maar een 

autoritje naar Den Bosch of 

Nijverdal zit er niet in. Zo ook mijn 

eigen verjaardag op 1 november a.s. 

blijft bij ons thuis, alleen met z’n 

tweeën. Geeft niet, maar 

toch………….Ik hoop dat de nabije 

toekomst wat verbeteringen gaat 

geven, maar ik zie het somber in. 

Tot ziens en de volgende keer wat 

opwekkender. 

Theo Jonkergouw 

 



Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 
 
Na lange tijd weer eens een update vanuit de Botenbouw. Be-
gin maart ging de laatste editie van het Botenbouwnieuws nog 
over een aantal bootjes die recent waren opgeleverd. In die-
zelfde editie is gek genoeg geen enkele keer het woord ‘co-
rona’ terug te vinden. Dit geeft maar weer aan hoe snel de si-
tuatie rondom het virus het jaar heeft veranderd. Tijdens de 
eerste week van maart bleek de ernst van de situatie rondom 
het virus duidelijk te worden, met als resultaat dat wij vanaf de 
clubavond van 13 maart moesten stoppen.  
 
Nu, nagenoeg zes maanden later, zijn wij inmiddels weer van start gegaan met de clubavon-
den, uiteraard wel in aangepast stijl: vaste werkplekken, voldoende afstand houden en extra 
aandacht voor het schoonmaken van de gebruikte materialen. Ondanks deze maatregelen 
proberen we zo veel mogelijk vast te houden aan de werkwijze zoals wij deze voorheen aan-
hielden.  
 
Met de nieuwe werkwijze moeten de leden ook vooraf hun plek reserveren. Dit om zeker te 
weten dat iedereen die graag wil komen ook daadwerkelijk een plek heeft. Tijdens het schrij-
ven van deze editie van het Botenbouwnieuws hebben we twee clubavonden achter de rug, 
met helaas toch wat mindere bezetting dan wij hadden gehoopt. We zullen de komende pe-
riode gaan bekijken hoe de bezetting zich zal gaan ontwikkelen.  
 
De lange stop heeft een toch wel speciaal persoon binnen onze club ook wel aan het denken 
gezet over de clubavonden. Helaas heeft Cor, na 51 jaar zeer trouwe dienst, aangegeven het 
rustiger aan te willen gaan doen en niet meer bij iedere clubavond aanwezig te zullen zijn. 
Met inmiddels 86 jaar op de teller volgens ons een zeer logische en begrijpelijke keuze. Je 
zou kunnen zeggen dat hij inmiddels tot het interieur behoort, maar met zijn aantal dienstja-
ren heeft hij eerder het interieur al overleefd dan dat hij ertoe behoort. In overleg met Cor 
zullen wij als vereniging uiteraard een passend afscheid voor hem gaan organiseren.  
 
Zoals gezegd zullen we de komende tijd moeten gaan ervaren hoe onze clubavonden gaan 
lopen in deze toch wel rare tijden. De tijd zal het leren.  
 
 
Met vriendelijke groet, namens de leiding van Botenbouwvereniging Theresia Zaandam, 
 
Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  
 

 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


  De shuttles en ballen vliegen weer door de hal. 
   

We weten het inmiddels allemaal. Het Coronavirus heeft ook de 

sportwereld in zijn greep. Maar met afstand en de nieuwe 

regelgeving zijn er toch weer bewegingen te bespeuren in de 

sporthal. ZRC draait weer zijn rondjes. Maar ook de Dynamictennis 

en de Zondagbadminton is weer begonnen. Hoewel een enkeling, 

wat huiverig, de kat nog uit de boom kijkt. Het is even wennen, met 

de nieuwe route in en uit de hal. Maar ook de afsluiting van de 

kaderruimte. Toch klinken er weer vrolijke stemmen, na de 

sportbelevenis, in de hal. Het is even doorbijten, maar we kunnen 

weer. Helaas is er geen gezellig na zitten met een drankje en het 

wel bekende hapje van Ank. De kantine is tot nader orde gesloten. 

Op de maandagmiddag zijn er toch nog wel leden die een 

afwachtende houding aannemen. Toch waren er drie velden bezet. 

Dat zelfde verhaal geld ook voor de Zondagbadminton.  

In de hal is er van alles aan gedaan 

om het risico van verspreiding te 

voorkomen. Dus zet hem op, want 

sporten is ook goed voor het sociale 

contact, sterkt de geest en de 

weerstand. Zo blijven we met z’n 

allen het 4rus de baas. Probeer het 

weer en laat de club niet voor aap 

staan. 

 

       



Tussen oostzijde &  Rosmolenstraat. (90) 

Het Kaaspakhuis van AH. 

In 1923 bouwde Albert Heijn aan de Zaan een 

nieuwe fabriek. Toen Molenberg en Dekker 

naar de Zuiddijk vertrokken, nam Albert Heijn 

in 1933 het karakteristieke pand van het 

oliefabriekje over. Na een grondige 

verbouwing werd het een kaaspakhuis voor 

Albert Heijn. Voor de uitbreiding van de 

fabrieken met van een nieuw pand in 1934, 

moesten heel wat oude fraaie pandjes die er 

tussen, stonden verdwijnen. Op de foto links 

boven staat aan de linkerkant het pand dat in 

1934 is gebouwd en daarnaast het witte 

kaaspakhuis.  

Het houten pand er naast is de administratie 

van de Technische dienst. Dan het 

wachthokje bij het Ruyterveer.  

Het gebouw met de pijp is de in 1938 

gebouwde fabriek. 

 De kazen lagen gestapeld op kaasplanken 

van beukenhout. Lange rijen van 14 hoog 

opgestapeld. In het 4 verdieping tellende 

gebouwtje werkten er behalve de chef nog 

drie medewerkers. In 1954 werden de kazen 

ondergebracht in het voormalige pand van 

gortpellerij MICO, waar de naam Mico aan de 

Zaankant al van de gevel was gehaald. Hier 

vonden lange rijen kazen, hoog opgestapeld 

een plek om te rijpen.  

Het witte gebouwtje diende 

nog jaren als afgescheiden 

kleedruimte voor de manlijke 

en vrouwelijke meedenkers. 

Het stond er vol met metalen 

kleedkasten. Op de 1e 

verdieping de dames en de tweede was het 

domein voor de heren. In de jaren tachtig 

werd pittoreske pandje gesloopt voor 

uitbreiding van de koffiefabriek. 

Toen in 1970 het nieuwe distributiecentrum 

in de Achtersluispolder klaar was verhuisde 

de kaasopslag daar naar toe. De kaasplanken 

werden van de muur gehaald en de ruimtes 

kregen een opslagbestemming, als 

papiermagazijn voor dozen, ander 

verpakkingsmateriaal en etiketten.  

 



 

 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Oktober 2020 

 

Eindelijk weer trainen in Sporthal de Struijck! 

Vanaf 1 juli was het gelukkig weer mogelijk om in onze oude vertrouwde omgeving te 

trainen. Konden we weer een beetje terug naar het “normale” leven. Tot juli hebben wij niet 

stilgezeten en hebben wij kunnen trainen op het buitenhandbalveld van HVZ. Wij zijn HVZ 

dankbaar dat wij tot juli gebruik hebben mogen maken van hun buitenhandbalveld. Hier 

enkele foto’s van de trainingen op het buitenveld.  



 

 

Corona-Cup 2020 in Kerkdriel 

Door alle Corona maatregelen was het de afgelopen maanden niet mogelijk om de geplande 

wedstrijden door te laten gaan. Gelukkig met een passend protocol en de nodige 

veiligheidsmaatregelen was het mogelijk om in het weekend van 26 en 27 september een 

Roldans Corona-cup te organiseren in Kerkdriel.  

De meiden hadden er zin in, om na maanden eindelijk weer een wedstrijd te mogen rijden. En 

we kunnen zeggen dat dit een zeer geslaagd weekend was! 

De uitslagen zijn: 

 

Tots A:  Mini promo:  

Roos 6e plaats Luna S 2e plaats  

Tots promo:  Cadet A:  

Daisy 1e plaats  Ayla 7e plaats 

Franka 2e plaats  Noha 8e plaats  

Luna D 3e plaats  Cadet promo:  

Mini A:  Nina 1e plaats  

Luna W 2e plaats  Senior:  

 Elvira 6e plaats 



 

 

 

 

 

 

 



Sponsoractie bij DEEN Supermarkten 

Vorige maand was er een Sponsoractie georganiseerd door DEEN Supermarkten. DEEN 

Supermarken Gibraltar had de Zaanse Roller Club Pauwin uitgekozen als één van de 

deelnemers. Klanten kregen bij hun boodschappen muntjes die zij aan één van de vijf 

deelnemende verenigingen konden doneren bij de uitgang. Ben Veerman (penningmeester) 

mocht vorige week een bedrag van €1000,- in ontvangst nemen. Wij danken iedereen die zijn 

muntjes aan ons heeft gedoneerd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 oktober Corona-Cup in Sporthal de Struijck 

Vooralsnog kan de geplande wedstrijd op 10 oktober in Sporthal de Struijck doorgaan. Wel 

met een extra aangescherpt protocol na de laatste persconferentie. We hopen dat deze 

wedstrijd goed zal verlopen.  Wij wensen alle deelnemers alvast heel veel succes toe! 

 

De Grote Clubactie is weer van start gegaan! Steun jij onze vereniging? 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie! Steun jij onze vereniging? Je kan een 

lot via één van onze leden kopen maar ook online via: https://clubactie.nl/lot/zaanse-roller-

club-pauwin/402445 

 

https://clubactie.nl/lot/zaanse-roller-club-pauwin/402445?fbclid=IwAR30iZrws8fHjcGgIfielIvwXYkh3uZpfqof3kI0NGusYL5Lv4qNDu8PvRs
https://clubactie.nl/lot/zaanse-roller-club-pauwin/402445?fbclid=IwAR30iZrws8fHjcGgIfielIvwXYkh3uZpfqof3kI0NGusYL5Lv4qNDu8PvRs


Versie 3-10-20  

 

CORONA VERPEST VELE ACTIVITEITEN ZRCP 
 

Het 9e SAENCUP toernooi dat op 12 en 13 september jl. gespeeld zou worden 
is vanwege de Corona epidemie geannuleerd.  
 
Ook het Jubileum feest ter ere van het 60 jarig bestaan van de ZRCP is 
uitgesteld tot nader te bepalen datum.  
Verder zijn de Nederlandse kampioenschappen kunstrijden die in Zaandam 
zouden plaats vinden en nog enkele andere wedstrijden verplaatst tot nader 
order. Ook de EK show die in Almere zou plaatsvinden was geannuleerd en 
het jeugd en senioren Rolhockey heeft maanden stil gelegen.  
 
Het zijn vreemde tijden waar wij als kleine vereniging mee te maken hebben. 
Wij proberen zoveel mogelijk te kijken wat binnen de regels van de overheid is 
in te passen. Zo is er half september een jeugdrolhockey dag geweest in Den 
Haag. De Senioren rolhockeyers hebben een oefenwedstrijd gespeeld in 
Valkenswaard waar zij met veel plezier naar uit keken.  
 
Het kunstrijden heeft bij het uitkomen van dit wieltje reeds een wedstrijd 
gereden in Kerkdriel en Winschoten. Daar waren veel Zaanse successen 
geboekt. Op 10 en 11 oktober staat er nog een wedstrijd in Zaandam op de 
rol. Helaas voor de vaders, moeders, opa's, oma's en andere liefhebbers 
kunnen zij niet of alleen onder strenge voorwaarden aanwezig zijn vanwege 
de regels van het RIVM. Voor de kinderen is dit natuurlijk niet leuk maar het is 
niet anders.  
 
Er wordt gelukkig weer getraind in de hal door zowel het kunstrijden als de 
Rolhockeyers. In de periode dat de sporthal gesloten was konden wij gelukkig 
gebruik maken van een verhard speelveld van Handbal vereniging Zaandam. 
Daar heeft de jeugd kunnen trainen in de buitenlucht het geen zeer goed was 
te doen. Wij zijn het bestuur van HV Zaandam dan ook zeer dankbaar voor de 
geboden gast vrijheid. 
 
Hoe het gaat met de jaarlijkse (kerst) wintershow van de kunstrij afdeling is 
nog een punt van gesprek binnen het bestuur en de show commissie. De 
verwachting is dat dit er geheel anders zal gaan uitzien. Met de herfst op 
komst en de verwachtingen van de deskundigen verwachten wij niet dat er 
veel ruimte zal zijn voor onze enthousiaste aanhang die al jaren onze shows 
komen bezoeken. Als er meer bekend is zullen wij u ook daarover informeren.  
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TERUG BLIK 25 JARIG JUBILEUM ZRC  (1985) 
 

 
 

Op deze foto ziet u enkele Rolhockeyers die meededen aan de cabaret 
voorstelling die de ZRC ter ere van het 25 jarig bestaan opvoerden. Het was 
een bijzondere tijd waarbij onze vereniging een groot aantal enthousiaste 
leden had. In die tijd was er nog ruimte om meerdere keren te repeteren en 
plannen te maken. Deze foto had betrekking op de strijd tussen de kunstrij 
afdeling en de Rolhockeyers over de beschikbaarheid van de voormalige 
buitenbaan voor de wekelijkse trainingen.  
 
Op de foto van links naar rechts:  
Cees Groot, Harry Hendriks, Ben Veerman en Anton Sikkes.  
 

 

 

 

 



Versie 3-10-20  

 

Deze foto is eveneens van die periode waarbij de kampioenen werden 
gehuldigd in de kantine. Op deze foto ziet u staand van links naar rechts de 
rolhockeyers en kunstrijders: 

Ben Veerman-Gerard Klitsie-Anton Sikkes-Wil Veerman-Trainer Jaap Besseling 
en tijdwaarnemer Cor Schleepers. Zittend van links naar rechts:  
John van Winckelman (Kunstrijden)- Harry Hendriks - Anja Holtkamp (staand 
kunstrijden)-Peter Sikkes en Bob van Geelen.  
 
De kunstrijdsters waren Nederlands kampioen geworden en de Rolhockeyers 
kampioen van de 2e klasse waardoor zij promoveerden naar de 1e klasse.  
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ROLHOCKEY 

 

Inmiddels wordt er door enkele enthousiaste Rolhockey spelende ouders op 
de Zondag ochtend getraind met een groepje van 8 a 9 jonge kinderen in de 
leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Wij hopen dat deze groep nog wat gaat aangroeien 
zodat ook hier weer een nieuwe generatie uit kan voortkomen.  
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De actie die supermarkt keten DEEN op Gibraltar te Zaandam heeft 
georganiseerd heeft de ZRCP een mooi bedrag opgeleverd.  

Dank aan DEEN en de vele leden en onze aanhang die de muntjes hebben 
gespaard waarmee dit fantastische bedrag is bereikt. TOPPERS !!! 

Wij zullen dit bedrag goed gaan besteden.  

 

GROTE CLUB ACTIE  

De grote clubactie loopt weer. Ook de ZRCP doet dit jaar weer mee dus koop 
onze loten. Het is nu ook mogelijk om deze digitaal te bestellen op naam van 
onze vereniging.  

Bedankt alvast  



Inhoud: 

2. Protocol 

3. Vervolg  

4. Bestuur 

5. Maandinfo 

6. Griepprik 

7. Alles is anders 

8. Botenbouw nieuws 

9. De shuttles  

10. Tussen Oostzijde en de Rosmolen  

11. Kunstrij nieuws 

12. vervolg 

13. vervolg 

14. vervolg 

15. Rolhockey nieuws 

16. terug blik 25 jarige jubileum ZRC 1985 

17. vervolg 

18. vervolg 

19. vervolg 

20. Inhoud 

       Samen zijn we Sterk 

 

                                         

 

   ------------------------ 

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 

  

 

 

 

 

 

        KOPIE VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD WORDT NADER BEPAALD  

 

 

 

 

 

       



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

mailto:wil.konijn@upcmail.nl
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