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 Maand info: 

 

Maart 2021 kwam het laatste wieltje uit door Corona lag in een klap alles stil en werd 

alles uitgesteld en afgelast.   

                                   

Wat wel door kon gaan was de renovatie van onze speeltuin, waar door weer en wind, 

door een groep mannen stug werd door gewerkt zodat in februari de kinderen weer 

konden komen spelen. 

De officiële opening hebben we gevierd op zaterdag 24 september, met muziek en veel 

gezelligheid.   

En met een bloemlezing van Theo Jonkergouw over de lange historie van de speeltuin. 

Hierna werd Carla de Groot, de motor achter dit hele project, in het zonnetje gezet 

door Sara Kroes wijkmanager van de gemeente. 

Carla kreeg de ere speld voor vrijwilligers, een mooie koektrommel, en een paar 

speldjes die zij naar eigen inzicht en waardering mag uit reiken. 

Hierna gingen de poorten van de speeltuin open en was het feest.  

      Dank aan alle die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Op pagina 3 staat een kleine foto collage, gemaakt door onze hoffotograaf Frans. 

 

Na maanden dicht te zijn geweest konden we eindelijk ook op deze zaterdag weer de 

leden van de verzamelbeurs ontvangen in onze hal en dit was ook een groot succes. 

Langzaamaan kon er weer gesport worden door alle clubs. 

Helaas heeft Corona weer de kop op gestoken wat dit ons gaat brengen is nog even 

afwachten. 

Gezien deze nieuwe maatregelen van de overheid worden onze vrijwilligers hierdoor 

zwaar belast. 

 

lukkig hebben we ook nog een licht puntje, het SINTERKLAAS FEEST, op zondag  

21-11-2021 bezoekt de goed heilig man onze vereniging. 

Voor meer informatie ga naar pagina 5. 

Vanaf deze plaats wensen wij alle kinderen veel plezier. 

 

Sportvloer. 

Frans en Walter hebben afgelopen vrijdag 5 november de sportvloer geschrobt 

waarvoor dank. 

 

Korfbal: 

Op zaterdag 13 november zijn er vanaf 11.00 – 19.00 uur oefenwedstrijden. 

Vanaf deze plaatse heten wij onze korfbal vrienden hartelijk welkom en veel succes in 

het nieuwe winterseizoen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
Van Sint naar Kerst 

 
 
                                 



 
                  Klik hier voor een video van de opening 

https://youtu.be/JwgbBzcijIM


Zondag
21 november

14.00 - 16.00 uur

Entree €2,-
Van 5 tot 12 jaar

Sporthal de struijck | Professor struijckenstraat 19 | Zaandam
Bestel je kaartje via de mail en Haal hem op bij:

Esther tromp - zaandam zuid
esthertromp88@gmail.com

Monique de vries - kogerveld
Monique.panama@gmail.com

Carla de groot - ‘t kalf
sint@rijschoolcor.demon.nl

vanaf 14.00 gaan we in de hal spelen 

en om 15.00 komt sinterklaas!

Kaartjes alleen in de voorverkoop aan de deur word niet meer verkocht! 

Grote stormbaan,
chocolade letters 
versieren en nog 

veel meer! 

in een nieuw jasje!



Paniek. 

Enige bestuursvergaderingen terug werd besloten de gele wanden van onze 

sporthal eens grondig te laten reinigen. Dit is gebeurd in september jl. door 

een professioneel bedrijf. Onze Jos de Groot was “toezichthouder” en hulp. 

Een paar dagen later was ik nieuwsgierig geworden naar het eindresultaat. 

Op de fiets naar de sporthal en dan binnen een rondje gelopen. Op een 

gegeven moment ging ik de trap op naar de kantine en zag toen tot mijn 

grote schrik een staalkabel opgerold liggen. “Oh je” dacht ik meteen: die is 

stuk getrokken bij het reinigen door de steiger. Verder nergens aandacht 

meer aan geschonken en geschrokken naar huis gefietst. De zaterdag er op 

ging ik weer kijken in de sporthal, maar nu voor de lekkage want het had 

flink geregend. De hoeveelheid water in de emmer viel reuze mee, maar nog 

steeds zag ik die staalkabel liggen. Fietsend een rondje gedaan naar de 

achterkant van de sporthal. In de Koning Williamstraat fietste ik een 

(echt)paar voorbij en meteen hoorde ik roepen: Jonkergouw, zeggen wij 

niets meer. Ik stopte natuurlijk en na een kleine tijd ging het licht branden. 

Piet Hooijschuur stond in de volle lengte voor mij. Na enig gepraat vroeg hij 

mij alle bekenden namens hem de groeten te doen. Bij dezen. Toch kwam 

die kl…. Staalkabel ook weer ter sprake en tijdens dit gesprek werd ik 

gepasseerd door de familie van de Woude. Ik betrok Koos meteen bij mijn 

gesprek en die beloofde samen met Cees de Vries maandag hiernaar te 

kijken.  

Thuis gekomen ging ik al een lijstje maken die ik zou moeten bellen om een 

nieuwe staalkabel te laten maken en te bevestigen. Namen zoals Kees Klitsie, 

Ben Veerman, Joep Visser, Jos de Groot en het IJzerhuis kwamen zo maar in 

mijn gedachten naar voren. Er moest snel actie worden ondernomen want 

die week er op ging de rolhockey training van start. Ik zag natuurlijk de ballen 

via de ruiten van het clubgebouw in de Prof. Struijckenstraat belanden. Dus 

eerst maar Jos de Groot gebeld en die vertelde dat die kabel door hem was 

losgemaakt, net zoals die aan de Oostzijde kant (wat mij helemaal niet was 

opgevallen). Hij zou samen met Joep Visser die aan de clubgebouwkant een 

dezer dagen weer bevestigen en voor de eerste rolhockeytraining die aan de 

Oostzijdekant samen met Jordy Veerman.  

 



Na deze prettige mededeling meteen Koos van de Woude gebeld dat ik het 

verkeerd had en de kabel niet stuk was, maar verwijderd voor het 

schoonmaakwerk van de gele beplating. Een paar dagen later was de eerste 

kabel weer bevestigd en kon ik het net weer uittrekken, zodat bij voorbeeld 

de rolhockeyballen niet verder konden. Ook het net aan de Oostzijdekant 

werd op tijd bevestigd en daardoor was ons nieuwe scorebord weer 

afgeschermd. Gelukkig was deze klus door alle medewerkers tot een goed 

einde gebracht, waarvoor mijn dank. 

Zo zie je maar weer: Eerst informeren, goed nadenken en dan pas een 

gerichte actie ondernemen. Als die kabel echt stuk was gegaan, had Jos de 

Groot natuurlijk meteen actie ondernomen. 

Ik kwam er dus laat achter: paniek…………………….om niets. 

Tot de volgende keer. 

Theo Jonkergouw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  Na gedane arbeid is het goed rusten. 



Groen licht. 

 Voor nieuwe leden. Zowel voor 

badminton op de zondagavond, als 

voor de Dynamictennis op 

maandagmiddag.   

Wil je sporten combineren met 

gezelligheid, dan ben je van 

harte welkom, in de sporthal de 

Struijck  aan de Oostzijde. 

 

 

Badminton (recreatief) is op zondagavond van 20.00 uur tot 

21.00 uur. De sporthal is om half acht al open voor een kop  

koffie. Na afloop gezellig na kletsen onder het genot van een 

drankje, vaak met een hapje erbij. 

Dynamic tennis is voor 60 plussers. 

Op de maandagmiddag van 14.00 

uur tot 15.30 uur. Ook hierbij is de 

sporthal een half uur eerder open. 

Tussen het sporten door is er koffie 

of thee voor de liefhebbers. Kom 

eens vrijblijvend kijken.   

Meer  nieuws vind je op de website van Theresia. 

(www.sporthaldestruijck.nl) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho, Ho, ho! Heel gezellige kerstdagen en  

een gezond begin in het nieuwe jaar voor 

alle leden van Theresia :  

Koos & Ank van der Woude. 



 

 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
November 2021 

 

 

Nederlandse kampioenschappen een succes  

Vorig jaar hebben we helaas de NK moeten overslaan, maar dit jaar mocht iedereen weer 

stralen tijdens de Nederlandse Kampioenschappen en het voelde ook weer als vanouds! Dit 

keer werd georganiseerd in Kerkdriel.  

De uitslagen:  

 Figuren Vrijrijden Roldansen 

Prepupillen  5e plaats - Femke  

Tots 3e plaats - Roos 2e plaats - Roos 

Mini 2e plaats – Daisy 

8e plaats - Mette 

4e plaats - Daisy 

Cadets 3e plaats - Claudia 2e plaats – Claudia  

Junioren 1e plaats – Nina 

3e plaats - Katharina 

3e plaats - Nina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interland cup 2021 Duitsland 

Claudia vertrok samen met haar trainster Guda 20 oktober om deel te nemen aan de Interland 

cup in Darmstadt, Duitsland. Claudia had die donderdag haat officiële training, waarop ze op 

vrijdag haar korte kür en op zaterdag haar lange kür moest rijden. 

Haar korte kür bevatte enkele kleine foutjes, ze eindigde daardoor op de 14e plaats, haar korte 

kür verliep een stuk beter en hiermee wist ze een 11e plek te bemachtigen, Claudia eindigde 

uiteindelijk op een nette 12e plaats.  

Wij zijn zeker trots op haar prestatie, en voor Claudia is dit ook weer een mooie ervaring!  

 

 
  



De Rollerdisco was Griezelig gezellig! 🎃 

Afgelopen 29 oktober was het na een hele lange tijd weer zover! De Halloween Roller Disco! 

      Het was een groot succes, nog nooit zijn er zoveel kinderen (128) komen griezelen op de 

rollerdisco! Een zeer geslaagd evenement! En wat zag er iedereen griezelig uit!  

 

 
 

 
 

Een kleine Wintershow / Jubileum 60 jaar bestaan!  

Vorig jaar mochten we helaas geen Wintershow organiseren. Dit jaar laten de maatregelen het 

tot nu toe, om wel iets te organiseren. Maar helaas niet zoals vele van ons gewend zijn. 

Een wintershow vergt veel voorbereiding en door alle omstandigheden redden we het niet om 

een volledige grote show neer te zetten, hopelijk volgend jaar!  

Maar…! In 2020 bestond onze club 60 jaar en ook daar hebben we door corona helaas geen 

aandacht aan kunnen besteden. 



Om het seizoen 2021 toch voor ouder en kind niet zomaar voorbij te laten gaan, willen wij 

op 17 december toch een alternatieve jaar afsluiting organiseren in de vorm van een Jubileum 

Demo. Dit zal dus niet een wintershow zijn zoals normaal, maar wel zullen de leden hun 

kusten tijdens een demo tonen waarin we de verschillende disciplines binnen de verenging 

aan het licht brengen. 

We willen er op gepaste manier een feestelijke avond van maken. Waar niet alleen de rijdsters 

in actie komen, maar waar er ook een spelvorm gedurende de demo zal zijn. Met uiteindelijk 

1 winnaar! Voor nu zijn onze genodigde lid + gezin. Mocht de ontwikkeling het toestaan dan 

zullen wij de genodigden uitbreiden naar eventueel meer familieleden. 

Na de demo zal op de helft van de baan, een klein feestje gevierd worden om het 60-jarig 

bestaan van de vereniging te vieren. We hopen op deze manier toch iedereen nog op een leuke 

en gezellig manier het jaar te laten afsluiten! We hopelijk op een later moment het 60-jarige 

bestaan nog eens goed te kunnen vieren waarbij meer genodigde van harte welkom zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

welkom zijn. 
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  COMPETITIE ROLHOCKEY GAAT WEER VAN START  

 

Na circa 20 maanden stilstand gaat de Rolhockey competitie voor ZRCP weer 

van start op 20 november 2021 van start met een wedstrijd tegen VRC uit 

Valkenswaard. Het complete programma treft u onderstaand aan: 

 

 
Benelux Competitie 2021/2022 

 

    
 

 
1 21-11-2021 14.00 uur RC de Lichtstad - Kon Modern SCW 

2 20-11-2021 19.00 uur Valkenswaardse RC - Zaanse RC 

3 12-12-2021 12.00 uur Zaanse RC - Kon Modern SCW 

4 12-12-2021 14.00 uur RC de Lichtstad - Valkenswaardse RC 
5 05-02-2022 19.00 uur Valkenswaardse RC - Kon Modern SCW 

6 13-02-2022 12.00 uur Zaanse RC - RC de Lichtstad 

7 20-02-2022 12.00 uur Zaanse RC - Valkenswaardse RC 

8 20-02-2022 14.00 uur Kon.Modern SCW - RC de Lichtstad 
9 12-03-2022 19.00 uur Valkenswaardse RC - RC de Lichtstad 

10 13-03-2022 14.00 uur Kon.Modern SCW - Zaanse RC 

11 03-04-2022 14.00 uur Kon.Modern SCW - Valkenswaardse RC 

12 03-04-2022 14.00 uur RC de Lichtstad - Zaanse RC 

 

               Voor de liefhebbers noteer deze data alvast in uw agenda. 

 

Het team is reeds voortvarend gestart met enkele oefenwedstrijden. Op 24 

oktober werd in Eindhoven geoefend tegen RC de Lichtstad waar met 7-3 van 

werd gewonnen. In september werd daar in de Struijck nog van verloren. Zij 

speelden op die dag nog een 2e wedstrijd tegen een team van Kuringen. Na een 

3-0 voorsprong werd deze wedstrijd helaas geheel onnodig met 4-3 verloren.  

 

Op 30 oktober jl. werd geoefend tegen VRC in Valkenswaard. In deze zeer 

spannende en gelijk opgaande wedstrijd werd het niveau van ZRCP vooral in 

de eerste helft een hoger als in de vorige wedstrijd tegen Kuringen. Door een 

van richting veranderd schot kwam ZRCP op een 1-0 achterstand. Na een door 

de coach Manuale Domingos aangevraagde time-out werden de tactische 

veranderingen goed opgepikt en de verdiende 1-1 werd door Orgui Oriol op 

schitterende wijze vanaf de hoek ingeschoten. De ruststand was 1-1. De tweede 

heft begon ZRCP weer erg voortvarend. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 

het basis team iets werd aangepast en zowel vader Edwin Konijn als zijn 16 

jarige zoon Thijs vielen verdienstelijk in. Na twee rommel goals van VRC 

kwam ZRCP toch nog weer terug in de wedstrijd doordat Orgui Oriol uit een 

zeer mooie combinatie de aansluitingstreffer kon aantekenen. Vervolgens 

schoot ZRCP nog 2x op de paal waarna de accu bij de spelers ongeveer 10 
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minuten voor tijd leeg was. VRC maakt nog 4-2 en dat was ook de einduitslag. 

Al met al een zeer goede wedstrijd die vertrouwen geeft. Vooral de invloed van 

de coach begint duidelijk te worden. Als de conditie nog wordt verbeterd en de 

aanwijzingen van de coach worden opgevolgd is er veel mogelijk.  

 

Op zondag 7 november speelt ZRCP vanaf 11.00 uur nog 2 oefenwedstrijden 

in de STRUYCK. De eerste tegen Kon. Modern SCW en de tweede tegen 

Kuringen.  

 

 
 
Staand van links naar rechts : Thijs Konijn, Hugo Lluelles, Randy van den Dongen, Antonio 

Bonotto,  Orgui Mascaro-Gallego, Edwin Konijn en coach Manuel Domingos.  

Gehurkt van links naar rechts: Huey Verbeek, Indy Weise, Motaz  Elshaer en Enric Camprecios 

 

Na afloop van het competitie programma worden er play-offs gespeeld voor 

het Benelux kampioenschap zie onderstaand schema: 

 

 
FINALE DAG Benelux kampioenschap 

  
10-04-2022 10.00 uur nummer 2 - nummer 3    
10-04-2022 11.30 uur nummer 1 - nummer 4    
10-04-2022 13.30 uur verliezer  wed.13 - verliezer wed.14 3/4 plaats   
10-04-2022 15.00 uur winnaar wed. 13 - Winnaar wed. 14 Finale Benelux kampioen 
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Na de wedstrijden om het Benelux kampioenschap worden er uiteindelijk ook 

nog play-offs gespeeld voor het Nederlands kampioenschap.  

 

 
Finale dag Nederlands Kampioenschap 

Deze dag is voor de Nederlandse clubs.  
De wedstrijden die gespeeld zijn tegen Kon.Modern SCW tellen niet mee.  

   
 

   

   
 

   

24-04-2022 12.00 uur nummer 2  nummer 3   

24-04-2022 14.30 uur nummer 1  winnaar wed.17 Finale Nederlands kampioenschap 

 

               Als er meer bekend is zullen wij u ook daarover informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en vooral een gezond nieuwjaar 



                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

                 Wij zijn al een poosje op zoek naar medewerkers/sters die op   

               de 1e woensdagavond van de maand ons team willen versterken   

                         bij het schoonmaak werk in en om onze sporthal.                                                                                                    

        

     Je hoeft je hiervoor niet aan te melden, want zoals ons motto luid 

                              Vele handen maken licht werk 

                         Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. 

 

Is de werkavond niets voor jou, misschien is dan de maandagochtend iets 

om te helpen, we beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie en na afloop 

nemen we, om even uit te blazen, nog een frisje. 

 

Vragen: bel naar Wil Konijn- 617 57 19 / of mail wil.konijn@upcmail.nl 

 

     Het adres van de sporthal is: prof. Struijckenstraat 19 - Zaandam 

 

 

  

           

           

mailto:wil.konijn@upcmail.nl


            WINTERROOSTER SEIZOEN 2021 / 2022 
                                  INGAANDE  MAANDAG   8  NOVEMBER 2021 

 

MAANDAG  van 10.00 – 12.00 uur BADMINTON GROEP ROMKES 

    14.00 – 16.00  DYNAMICTENNIS THERESIA 

    17.00 – 19.55  ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    20.00 – 23.00  TAFELTENNIS       

    20.00 – 21.30  BADMINTON         (halve zaal) 

 

  

DINSDAG  van 09.30  - 12.00 uur SPORT FIT    

    14.00  - 16.00    SENIOREN TAFELTENNIS  

    18.00 – 22.00  KORFBAL ZKV 

 

 Kantine  van 20.00 – 23.00 uur KLAVERJASCLUB THERESIA 

 

 

WOENSDAG  van 15.00 – 17.00 uur SOCIAALWIJKTEAM 

          17.00 – 19.30   ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

    19.30 – 20.30  KORFBAL ZKV 

    20.30 – 22.00  ROLHOCKEY 

 

DONDERDAG van 17.30 – 22.00 uur KORFBAL ZKV 

 

  

VRIJDAG  van 17.00 – 22.00 uur ROLSCHAATSEN ZRC PAUWIN 

 

 Kantine  van 19.00 – 21.00 uur BOTENBOUWCLUB THERESIA 

     21.00  DARTEN 

 

 

ZATERDAG  van 09.00 – 12.00 uur ROLSCHAATSEN PAUWIN 

     

 

ZONDAG  van 09.00 – 11.30 uur ROLSCHAATSEN  ZRC PAUWIN  

    11.30 – 13.30 uur INLINE SKATECLUB 

    20.00 –   22.00  BADMINTON 

 

 

                                   *WIJGINGEN VOORBEHOUDEN* 

 

 

 

 

 

 



Tussen Rosmolenstraat. & Oostzijde 94 

Een doorvaart in de Zaan.  

Om een doorvaart mogelijk te maken tussen twee 

wateroppervlakten, met een verschillend peil, 

bouwde men sluizen. In de Zaanstreek waren er 

genoeg van. Maar nadat het Noordzeekanaal was 

aangelegd ontstond de behoefte om wat verder 

de Zaan over te varen. Voorheen kon dat alleen 

via de Overtoom, een verlaagd en van glooiingen 

voorziene dijk, die westelijk ter hoogte van de 

Damstraat naast de oude sluis lag. Het overhalen 

was nogal een omslachtig gedoe. Vooral om de 

grote zeilschepen te verhalen. Op het talud 

werden grote zware planken gelegd en in 

gesmeerd met vet. Voor het bedienen van de 

kaapstander die met kabels aan het schip was 

verbonden, waren 20 a 30 man nodig. Hoewel 3 

kleine schepen per dag werden verhaald, kon er 

maar een groot schip op een dag doorheen. Werd 

het hoogste punt bereikt, dan werd de boot 

behoedzaam de Zaan in getrokken. De Overtoom 

werd van 1609 tot 1711 gebruikt. 

De Kleine Sluis werd vanaf 24 oktober 1544 de 

belangrijkste doorvaart van de Zaan. De sluis 

kwam in de plaats van de kleine sluis, of wel de 

Wormersluis, in de Dam van Zaandam.  

Het was de 1e sluis waarschijnlijk al aangelegd in 

de 15e eeuw op kosten van de bannen van 

Wormer en Jisp. Deze hadden belang bij een 

ongehinderde doorvaart en goede afwatering. 

Deze sluis had meer het karakter van een 

duikersluis. Hij was overkapt en te klein om 

schepen van enig formaat te kunnen schutten.  

In 1570 zakte door hoge vloed de sluis in elkaar. 

Daarna werd er plaats werd gemaakt voor een 

grotere sluis. Zelfs nadat de sluis was gesloopt en 

in 1722 van de grond af werd opgebouwd, was de 

grote stenen of Hondsbossesluis nog te klein, 

maar er ontwikkelde zich wel scheepsbouw in de 

Achterzaan. 

Toch was het formaat van de sluis van grote 

betekenis van het toenemende scheepvaart 

verkeer. Het was op de Grote Sluis dag en nacht 

een komen en gaan van veer- en marktschepen 

afkomstig uit tientallen Noord-Hollandse dorpen 

en steden. van een onafzienbare stroom van 

houtvlotten en schuiten en lichters met goederen 

voor de industrieën aan de Zaan. Maar ook 

plezierboten en jachten in alle soorten en maten. 

Helaas zijn er van de hoeveelheid geen cijfers 

bekend. Want het Hoogheemraadschap van de 

Hondsbossche verpachtte de exploitatie van de 

sluis namelijk aan de hoogste bieder en er werd 

verder geen aantekening van aard en omvang van 

het aantal passages gehouden.  
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p.s. in deze onzekere tijd lopen we niet vooruit op wat er komen gaat. 
Dit geld ook voor Wieltje,  we plannen niets vooruit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Kerst 
gaat niet om de mooiste boom 
                      Kerst 
gaat om liefde aandacht voor elkaar 



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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