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BESTUUR 

 
Secretaris:   

W.Konijn-de Jong  

Oostzijde 58 A – 1502 BJ Zaandam 

Tel. 075 - 617 57 19 

mail: wil.konijn@upcmail.nl 

 

Voorzitter: 

G.Klitsie 

Oliemolen 13 – 1541 RV Koog a/d Zaan 

Tel. 06 20 48 73 15 

b.g.g. 075 - 616 58 06 

mail: gerardklitsie@planet.nl 

 

GEBRUIK en VERHUUR: 

Van sporthal en clubgebouw 

G.Klitsie 

06 20 48 73 15 

b.g.g. 075 – 6 16 58 06  

mail: gerardklitsie@planet.nl 

 

Penningmeester: 
Mevr. M. de Vries 

 

REDACTIE CLUBBLAD: 

W.Konijn 

Oostzijde 58 A Zaandam 

1502 BJ Zaandam 

mail: wil.konijn@upcmail.nl 

 

WEBSITE: 

www.sporthaldestruijck.nl 

 

 

 

 

 

Telefoon nummer van de sporthal :                           

       075 – 616 44 65 

                                                              

                                                                 

 

      

      

                                                                       

 

Omni vereniging Theresia 

32e  Jaargang 

Maart 2022 

 

 

Sporthal de Struijck: 

Prof. Struijckenstraat 19 

1502 RV Zaandam 

Postadres: Oostzijde 132 

1502 RL Zaandam 

tel. 075-616 44 65 

 

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 

 

Tafeltennis vereniging 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 

 

 

 

 

 

 

mailto:wil.konijn@upcmail.nl
mailto:gerardklitsie@planet.nl
mailto:gerardklitsie@planet.nl
mailto:wil.konijn@upcmail.nl
http://www.sporthaldestruijck.nl/
mailto:carla.groot@xs4all.nl
mailto:mayday2@xs4all.nl


 



Maand info: 

 

We mogen weer na bijna twee jaar al moeten we nog altijd voorzichtig zijn. 

 

De clubs zijn weer begonnen, en afgelopen dinsdagavond is de klaverjasclub 

weer gestart. 

Op dinsdagochtend is er weer sportfit,  waar na afloop de koffie door Cor en 

Tilly word geserveerd. 

 

Op maandagmiddag hebben we sinds enige tijd  een bridgeclub waar men 

voorzichtig ook weer is op gestart. 

 

In de sporthal is het kunstrijden en het rolhockey begonnen en ook de 

Korfballers zijn weer actief. 

 

En alle andere sporten zijn ook weer op volle kracht van start gegaan. 

 

Afgelopen zaterdag, 5 maart, begon het korfbal met de aller kleinste en daarna 

het 2e.  Helaas heeft het eerste niet gewonnen, maar het was wel een hele 

gezellige dag. 

 

De bodem van de kas was in zicht, maar gelukkig hebben we een geweldige 

penningmeester die de muntjes goed in de hand heeft gehouden. En dat was niet 

makkelijk. 

 

Binnenkort krijgen alle leden het verzoek om de contributie van 2022 over te 

maken. Waarvoor alvast dank, want de afgelopen jaren waren somber met de 

bodem van de kas bijna in zicht. 
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    EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA MAART 2022 

 
Zaterdag  12 maart van 12.15 – 14.00 uur  Korfbal ZKV

  

 

Woensdag  16 maart  Verkiezingen 

 

Zaterdag  19 maart van 12.15 – 16.30 uur   Korfbal ZKV 

 

Zondag  20 maart van 14.00 – 16.30 uur  Korfbal ZKV 

 

Donderdag  24 maart  Sportdag Pascal College 

 

Zaterdag  26 maart van 12.15 – 14.30 uur  Korfbal ZKV 

 

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

 

 

      EXTRA AKTIVITEITEN PROGRAMMA APRIL 2022 

 

Vrijdag    1 april Vrijwilligersmarkt  Zaankanters voor Elkaar 

 

Zaterdag    2 april van 12.15 – 20.00 uur  Korfbal ZKV 

          16.00  ZKV 1 

 

Zondag    3 april van 14.0 – 16.30 uur  Korfbal ZKV 

 

Zondag  16 april van     Korfbal ZKV 

 

Zondag  17 en 18 april  Pasen 

 

Zaterdag  23 april  Bruynzeel Reünie 

 

Zaterdag  30 april  Rollerdisco ZRCP 

 

 

 
  



Botenbouwnieuws  

Beste lezers, 
 
Het is alweer een hele tijd geleden dat we vanuit de botenbouw 
een bericht hebben geschreven in het clubblad. Dit kwam mede 
door het feit dat wij gedurende 2021 eigenlijk een groot deel van 
het jaar geen activiteiten hebben kunnen ondernemen: eind 2020 
moesten wij vanwege het Coronavirus noodgedwongen de deuren 
sluiten en deze gingen pas in september 2021 weer open. Eigenlijk 
hebben we dus slechts een kwart-jaar clubavonden kunnen draaien 
in 2021.  
 
Na de kortere lockdown rond afgelopen Kerst zijn wij inmiddels weer verder gegaan met de 
clubavonden. Er is nog steeds animo voor de clubavonden, maar het aantal leden is inmid-
dels dusdanig teruggelopen dat wij (de nog resterende leden en leiding) hebben besloten 
om in 2022 te gaan stoppen met de clubavonden van de botenbouw. Een beslissing die ui-
teraard niet leuk is om te nemen, maar volgens 
allen wel de juiste. Met het zeer geringe leden-
aantal is het niet meer rendabel om de club-
avonden in stand te houden. Daarbij hebben 
we besloten om de huidige leden nog de moge-
lijkheid te bieden om de komende tijd hun pro-
jecten af te ronden, maar geen nieuwe pro-
jecten meer op te starten. Zodra het laatste 
project af is (wij verwachten dat dit de eerste 
helft van 2022 gaat worden) zullen wij de 
spreekwoordelijke stekker uit onze clubavon-
den trekken. 
 
Naast dit niet zo leuke nieuws ook nog leuk 
nieuws: doordat we een hele tijd stil hebben 
gelegen duurde het wat langer dan gepland, 
maar afgelopen week konden we de Hap 40 
van Brian toevoegen aan onze vloot!  

Zoals hiervoor genoemd zullen de komende pe-
riode nog meer projecten afgerond worden.  
 
Met vriendelijke groet, namens de leiding van Botenbouwvereniging Theresia Zaandam, 
 
Thomas Overmars 
 

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam  

https://www.facebook.com/BotenbouwverenigingTheresiaZaandam


We mogen weer!!!!! 

Deze kreet was veel te horen toen de regering bijna alle maatregelen om 

Corona in toom te houden los liet. Helaas kwam het nog veel voor dat 

wedstrijden toch geen doorgang konden vinden omdat er nog veel 

besmettingen waren bij een of twee ploegen. Gelukkig worden die steeds 

minder en ik hoop dat er binnenkort in de sporthal weer een volledig 

programma kan plaats vinden. Geen 1,5 meter meer en ook gezellig nazitten is 

weer mogelijk. Gelukkig daarvoor is de kantine ook weer geheel beschikbaar. 

Het blijft natuurlijk nog een raadsel hoe de teams een periode van niets naar 

alleen trainingen hebben verwerkt. Natuurlijk wordt er in eerste instantie alleen 

gekeken naar team een en twee, maar ook naar de standaard jeugd teams. 

Wat zal het worden? 

Persoonlijk vind ik de allerkleinsten nog steeds het leukst om naar te kijken en 

te helpen om het goede speelveld te vinden. De eindscore van die wedstrijdjes is 

vaak minimaal, maar aan de gezichtjes is vaak te zien dat er wel flink gerend is. 

Een volledig programma van trainingen en wedstrijden heeft ook een weergave 

op onze vrijwilligers. Gelukkig is tot op heden alles nog te behappen, maar de 

spoeling wordt wel wat dunner. Heb je een paar uurtjes over, meld je aan bij 

een van de bestuursleden. In onderling overleg wordt bekeken of jouw voorkeur 

inpasbaar is. Er is altijd een oplossing te vinden die voor iedereen haalbaar is. 

Dit ging grotendeels over korfbal, maar zal zeker ook van toepassing zijn op alle 

andere sport activiteiten in onze hal. 

Tot een volgende keer. 

Theo Jonkergouw 

 

           



                               
 

NL Doet 

Vrijdag 11 Maart is het weer Nl Doet dag  

Deze dag gaan we gebruiken om een klussen dag van te maken. 

Vanaf 10.00 uur gaan we aan de slag met de volgende klussen                   

 

 Grote schoonmaak beurt tribune 

 Lampen vervangen voor led verlichting 

 Bewegingssensoren plaatsen in de toilet groepen in de hal 

 Lekkage oplossen voorraad magazijn 

 Repareren stoep ingang prof. Struijckenstraat 

 Diverse kleine klusjes 

 

Daarnaast houd de speeltuin openhuis en nodigt zij  buurtbewoners 

 uit om gratis een kopje koffie te komen drinken. 

Bij mooi weer doen we dit in de speeltuin maar als het weer dat  

niet toelaat gebruiken we de kantine. 

Om 16.00 uur sluiten we gezamenlijk af en hopen we veel werk  

te hebben verricht maar ook dat het een gezellige dag was  

 

Samen met Carla en Joep zijn we dit aan het voorbereiden  

  

Hierbij een oproep voor de mensen die hierbij willen helpen. 

 

Met vriendelijke groeten 

Gerard Klitsie 

                     



Rond Oostzijde en Zaan (96) 

De Noorderbrug. 

In Zaandam waren drie plaatsen waar je van oost 

naar west kon komen. De Hoge Dam, het 

stoom[pontje bij het Ruyterveer en de 

Hoopbrug naast Café Zaanzicht. Maar ook in 

de Koog was er zo’n oversteek in de Zaan; de 

Noorderbrug naar het Kalf. Deze brug is in 

1976 gesloopt. Maar gelukkig bestaan er nog 

foto’s als herinnering. De brug lag tussen de 

Raadhuisstraat naar de Boerenjonkerstraat in 

de Slachthuisbuurt achter de Oostzijde. De 

brug werd in 1902 geopend door de 

burgemeester van Koog aan de Zaan. 

De brug was 145 meter lang en voorzien van 
een dubbele klapbrug met een 
doorvaartwijdte van 14 meter. De 
Noorderbrug was tot 1932 een tolbrug. Want 
om gebruik te mogen maken van de brug 
moest er tol worden betaald. Deze tol werd 
verpacht en de pachter van de Noorderbrug, 
de heer H. van der Kommer, liet in 1902 bij de 
oprit aan de Raadhuisstraat een café met 
woning bouwen. Dat zag je wel vaker, een café 
bij de op- of afrit van een brug. Brugwachter 
v/d Kommer maakt meestal een praatje met 

een fietser en dan kon  er meteen afgerekend 
worden. Als voetganger, met of zonder 
rijwiel, betaalde je 2 cent.  

 

 

 

Het was  wel een mooie brug, maar had wel 
een lastige hobbel in het midden van de 
beide brugdelen. Soms bleef een kar met laag 
onderstel  wel eens hangen op dat deel.  

In het eerste jaar waren er direct al financiële 
problemen door een lage opbrengst van de 
tol. De toenmalige pachter moest daardoor 
financiële compensatie aanvragen bij de 
gemeente Zaandam. In 1907 waren er de 
eerste voorstellen om de tol op te heffen. 
Ook in de jaren daarna bleef er veel strijd 
tussen de gemeenten Zaandam en Koog aan 
de Zaan. Pas op 1 november 1932 werd de 
brug tolvrij. De gemeente Zaandam stelde in 
1950 een bedrag van ƒ70.000 beschikbaar om 
de brug voor al te groot verval te behoeden. 
In 1976 is begonnen met de sloop van deze 
verbinding omdat de brug niet geschikt was 
voor groot verkeer. In 1970 werd begonnen 
met een nieuwe brug in het verlengde van de 
Paltroktraat naar de Leliestraat in de Koog. 
Die kreeg de naam Willem Alexanderbrug in 
navolging van andere bruggen, met een 
koninklijke naam. 

 

 

  

 

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=tolheffing


 

 

 

 

 

 

 

Zaanse Roller Club Pauwin Nieuws 
Maart 2022 

 

Dansstage met Italiaanse trainer Andrea Gandolfi 

Wat heerlijk dat alles weer kan, zo ook de trainingsstages! In het weekend van 12 en 13 

februari kwam de top roldans trainer Andrea Gandolfi uit Italië over om samen met de 

Nederlandse rolschaatsers te trainen.  

Het was weer goed om het plezier en de motivatie van de rolschaatssters te zien! 

 

 



 

NK SHOW 9 april in Rotterdam 

Na 2 jaar wordt eindelijk de Nederlandse Kampioenschappen Show georganiseerd. De 

afgelopen twee jaar hebben twee kwartetten (4-tal) hard getraind voor dit moment.  

Cadet Kwartet: RACE & STRAAL – Caitlyn, Daisy, Nyala, Luna en Roos. (13.30 

uur) 

Junior Kwartet: POSITIVE VIBVES – Noha, Ayla, Luna en Nina. (14.20 uur) 

 

Zij zullen schitteren in Topsportcentrum Rotterdam op 9 april.  

Geen entree kaart? Dan kunt u deze nog aan de deur op de dag zelf verkrijgen. 

 

Wij wensen de deelneemsters heel veel succes toe!  

 

Wedstrijdkalender 2022 

23-24 april:  Vrijrijden, Figuren, Roldansen - Promotional en A-Klasse in Nieuwegein. 

14-15 mei:  Roldansen – Promotional en A-Klasse in Kerkdriel 

21-22 mei:  Vrijrijden, Figuren, Roldansen – Promotional en A-Klasse in Zaandam 

4 t/m 12 juni:  Filipini – in Misano, Italië 

11-12 juni:  Roldansen – Promotional en A-Klasse in Kerkdriel 

24 t/m 26 juni: Nederlandse Kampioenschappen Vrijrijden, Figuren,Roldans in Nieuwegein 

 



Versie 3-3-2022  

     COMPETITIE ROLHOCKEY GAAT WEER VAN START  
 

Na circa 24 maanden stilstand gaat de Rolhockey competitie voor ZRCP weer 

van start op 6 maart 2022.  

ZRCP heeft met 2 teams ingeschreven voor de beker competitie. Het 2e team 

wat bestaat uit veteranen en enkele senioren leden gaan van start met twee 

wedstrijden tegen VRC en Marathon 2.  Het 1e team zou op 13 maart een 

drie luik spelen tegen Lichtstad en Marathon 1. Helaas heeft Lichtstad zich 

terug getrokken en daarom zijn zowel ZRCP -1 als Marathon 1 door naar  

de volgende ronde. Wij hebben om de spelers toch wat wedstrijd ritme op te 

laten doen op 13 maart aanstaande een drieluikje georganiseerd.  

 

Het complete programma treft u onderstaand aan: 

Wedstrijd 1.  11:00 uur  ZRC 1  - Marathon 1    

Wedstrijd 2.  13:00 uur  Marathon 1 - Modern    

Wedstrijd 3.  14:30 uur  ZRC 1  - Modern     

 

 
 
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 de beker competitie zal er gestart gaan worden met de strijd om 

het  Benelux kampioenschap.  Als er meer bekend is zullen wij u ook daarover 

informeren.  
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            Het volgende wieltje komt in april uit. 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                                 HOERA WE MOGEN WEER 





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

