
    Dit boekje is mogelijk gemaakt door Koos van de Woude Deel 3 
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RCZ; club van het Kalf. 
 

Langs de Oostzijde was behalve VVZ en 

Zaanlandia nog een voetbalclub, n.l. RCZ. Aan 

het eind van de Oostzijde en begin van het Kalf, 

stond het vereniging gebouw Ons Aller belang. 

Hier werd op 1 juli 1921 RCZ opgericht.  

Er werd door de jongens in de buurt vaak 

gevoetbald op het stuk zand, tegenover de 

Noorderbrug. Vaak kwamen ook ouderen een 

balletje meetrappen. Daarom werd besloten om 

een voetbalclub op te richten. Een naam was snel 

gevonden. Omdat een kalf zwart-wit is werden 

dit de kleuren. Wit shirt en zwarte broek. Er werd 

gebruik gemaakt van een weiland bij een boer. 

Het gras werd kort gehouden door schapen. Bij 

een thuiswedstrijd verkleden ze zich in een tentje 

terwijl de tegenstanders gebruik maakte van een 

fietsenhok. Het veld was aan het eind van de 

Oostzijde; de Kuiperij, tegenover pakhuis de 

Groene Boer. Om dat er geen geld was voor 

nieuwe ballen, werden de oude opgelapt, Het 

spelen daarmee leverde geen problemen op, als 

de bal maar rond was. In de loop der jaren werd 

de accommodatie regelmatig aangepast.  

Achter het slachthuis. 

Toen de slachthuisbuurt werd ontwikkeld moest 

de club verhuizen. De gemeente legde achter de 

buurt een nieuw veld aan. Dat werd in 1931 

feestelijk in gebruik werd genomen. Er stond 

zelfs een kleine tribune. Maar er bleek nog van 

alles nodig om het veld geschikt te maken.  

 

 

 

 

Voor de bemaling werd een kleine watermolen 

gebouwd. Op de windvaan stond zelfs de naam 

RCZ. Er was vaak geld te kort. Zo was er in 1936 

geen geld om fietsen te huren voor uitwedstrijden 

van aspiranten. De luxe van het wassen, bestond 

uit blikken met water, die regelmatig lek waren. 

De oorlogsjaren. 

Tijdens de oorlogsjaren verborgen enkele leden 

zich daar om aan de razzia’s van de Duitsers te 

ontsnappen. In 1942 mochten de Duitsers 

wedstrijden bijwonen voor de halve prijs. Voor 

een uitwedstrijd naar Assendelft gingen de 

aspiranten met paard en wagen. Bij een 

uitwedstrijd in Castricum moesten de spelers de 

nummers van hun persoons-bewijzen geven, 

anders geen ausweis. Ook werd er op een zondag 

ochtend, in een van de kleedkamers, een bestuur 

vergadering gehouden. ‘avonds kon dat niet 

meer, want men moest om 20.00 uur binnen zijn. 

Nadat de club eerst nog een tijdje in het 

Wstzijder veld had gespeeld, kreeg de vereniging 

0p 21 augustus 1965 een vaste plek. Dat was op 

het nieuwe sportpark Het Jagersveld. Niet ver 

van de plek waar de ploeg ooit begon. Daar was, 

behalve voor voetbal, ook plaats voor Korfbal en 

Handbal. Nadat zaterdag club PSZ verhuisde, 

kwam er zelfs een rugbyteam spelen en is RCZ 

de enige voetbalploeg, op dat complex. Want een 

par honderd meter verder speelt vv Hercules, op 

het andere sportveld. 
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De Zaan (Koos) 

 

De Zaan is eigenlijk door indijking ontstaan. 
Deze waterloop lag ter hoogte van Oost en 
Westknollendam, in het noorden en het 
huidige Zaandam in het zuiden. Door middel 
van sluizen, stond de Zaan in verbinding met 
het veld, het weidegebied ten westen en 
oosten van de Zaan. Het gedeelte tussen het 
oude IJ, nu Noordzee kanaal, noemt men de 
Voorzaan. Tussen 1879 en 1884 werd dit 
deel van de Zaan verbouwd tot zijkanaal C. 
Het Oostzijder Kattegat, een eiland voor de 
Zaandam, werd door gegraven. Daardoor 
ontstond er een rechte doorvaart, tussen het 
Noordzeekanaal en de Zaansluis. Wat 
overbleef werd in gebruik genomen door de 
houthaven. Houthandel William Pont en er 
stond ook houtzaagmolen De Roode Leeuw. 
Om aan de overkant te komen was men 
aangewezen op de Hoge dam. Maar van de 
hHavenstraat naar het Vissershop en het 
eiland voer eerst een grote roeivlet om 
passagiers over te zetten. Vele jaren later een 
motorpontje dat ook de Pr. Hendrikkade 
aandeed. 

Om van Oostzijde naar Westzijde te komen 
voer er een stoompontje, later vervangen 
door een motorveer. Maar er waren ook twee 
houten bruggen over de Zaan. Een naast café 
Zaanzicht en een begin Kalf naar de Koog. 

 

 
 

 
 
 
Goed industriegebied. 

Nu de hele Zaan goed nu bereikbaar was, 
eerst voor zeilschepen en jaren later door 
stoomvaartuigen. Zelfs een salonboot 
onderhield een dienst tussen Wormerveer en 
Amsterdam. Later kwamen Coasters, 
hiervoor moesten de twee oude voetgangers 
bruggen verdwijnen. 

Door deze doorgaande waterweg ontstond er 
langs de Zaan een belangrijk industrie 
gebied. In 1630 waren er al meer dan 
honderd molens. In verloop van de tijd 
werden de windmolens door andere krachten 
verdreven. Eerst bedrijven met 
stoommachines en later elektriciteit. Door het 
vervoer over water, vestigden zich rond 
1900, langs de oost en westkant veel 
fabrieken en bedrijven. In 1911 begon Albert 
Heijn langs de Zaan, nabij de 
Zuidervaldeursloot, een fabriekje dat in 1932 
al een heel complex was. Met vooral veel 
dekschuiten langs de wal. 

Molen de Ruyter. 

Aan de overkant, in de Westzijde, naast het 
stoomveer, stond eeuwen lang een molen uit 
1439. Toen deze in 1864 is gesloopt, werd 
daar twee jaar later een brood en 
beschuitbakkerij gebouwd; de Ruyter, 
vernoemd naar de molen. In 1914 begon 
Verkade bij de Papenpadsluis een fabriek die 
behalve beschuit en brood, ook koek ging 
maken. 
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Kom over de brug. (Koos) 
Een spoorlijn dwars door de stad levert veel 

vertraging op met al die overgangen. Maar 

een rivier door stad is net zo erg. Lange tijd 

was men afhankelijk van pontjes en een paar 

bruggen om vice versa van oost naar west te 

komen.  

Een daarvan was de Hoopbrug naast café 

Zaanzicht, waarmee in 1881 werd begonnen. 

Het gietijzer urinoir heeft nog vele jaren na 

de sloop van de brug dienst gedaan.  

Iets noordwaarts kwam de Bernhardbrug, die 

in 1938 gebouwd werd. Door de oorlog is er 

nog veel om te doen geweest. Omdat de brug 

niet naar een persoon van het koninklijk huis 

mocht worden genoemd. 

 

 

 

 

 

 

In de richting van het Kalf lag de in 1902 

gebouwde Noorderbrug over de Zaan. 

In de 90er jaren verdwenen veel bedrijven 

langs het water. De toestroom van zwaar 

verkeer werd te groot. Er kwamen wel meer 

bruggen bij, Hierdoor stagneerde de aanvoer. 

Van noord naar zuid ligt de Clausbrug in 

Wormer. De Zaanbrug tussen Wormer en 

Wormerveer. De Julianabrug tussen Zaandijk 

en de Zaanse Schans. Iets verder de brug 

over de rijksweg A8. De Willem 

Alexanderbrug tussen Koog aan de Zaan en 

Zaandam. Dan de vernieuwde Bernhardbrug 

Beatrixbrug en de Wilhelminabrug.  

 In 1990 is de J.M. Den Uyl brug, de laatst 

gebouwd brug. Over de Voorzaan. 
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De Zaanse roller club. 
Het loopt op rolletjes. Dat gebeurt 

bij ZRC in Zaandam. Er zijn drie takken; 

kunstrijden, show rijden en rolhockey. In 

1958 gingen er al geruchten dat er een 

rolschaatsbaan bij de speeltuin zou komen. 

Het bestuur ging dan ook naar Den Haag om 

eens te informeren hoe zoiets in het werk 

moest gaan. Een jaar later was het dan 

zover.  

Buitenbaan geopend. 

Nadat in 1959 Loco Burgemeester en 
wethouder Hille, de baan had geopend, werd 
in 1960 de Zaanse Rollerclub opgericht. Het 
zou een onderafdeling worden van de 
speeltuinvereniging. Maar was ook 
toegankelijk voor niet-katholieken. De baan 
moest echter wel door de pastoor van de St. 
Bonifatiuskerk worden gezegend. Of dit er 
toe leidde weet ik niet, maar op 11 juni 1961 
voerde de Zaanse rollerclub een wervelde  
show uit, ter gelegenheid van 150 jaar 
stadsrechten in Zaandam. Dat gebeurde  voor 
een groot publiek op deze buitenbaan, aan de 
prof. Struijckenstraat. 

. 

 

 

 

                                                             

 
  
 

 

In 1963 werd er in de krant al gesproken over 
een overdekte rolschaatsbaan. Want als het slecht 
weer was, kon er niet gereden worden. Maar ook 
bladeren op de baan en kapotte eternietplaten 
zorgden voor onveilige situaties. Eind jaren 
zestig-begin jaren zeventig kwam ZRC tot 
behoorlijke bloei. Als gevolg van aansprekende 
resultaten van leden. Gré Sikkes en Hannie 
Bikkel werden enkele malen Nederlands 
kampioen in kunst- en show rijden 

 
Een sporthal. 
De bouw van sporthal De Struijck op de plaats 
van de ZRC-baan luidde de ommekeer in. Bij de 
opening in 1982 was De Struijck de enige 
overdekte baan in Nederland voor rolschaatsers. 
Enkele malen werden er Nederlandse en 
Europese kampioenschappen verreden. ZRC is 
sinds 1988 een zelfstandige afdeling binnen St. 
Theresia. In 2014 was er een fusie tussen ZRC en 
de Pauwin. De club heeft vaak bijgedragen aan 
diverse kampioenschappen, zowel kunstrijden als 
rolhockeytoernooien. Behalve rolschaatsen was 
de hal ook geschikt voor andere sporten, 
zaalvoetbal, korfbal en volleybal, Niet te 
vergeten tafeltennis en vele evenementen, die er 
plaatsvonden. 

  

 

. 
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De Zaanse roller club. 
Het loopt op rolletjes. Dat gebeurt bij ZRC in 

Zaandam. Er zijn drie takken; kunstrijden, 

show rijden en rolhockey. In 1958 gingen er 

al geruchten dat er een rolschaatsbaan bij de 

speeltuin zou komen. Het bestuur ging dan 

ook naar Den Haag om eens te informeren 

hoe zoiets in het werk moest gaan. Een jaar 

later was het dan zover.   

Buitenbaan geopend. 
Nadat in 1959 Loco Burgemeester en 

wethouder Hille, de baan had geopend, werd 

in 1960 de Zaanse Rollerclub opgericht. Het 

zou een onderafdeling worden van de 

speeltuinvereniging. Maar was ook 

toegankelijk voor niet-katholieken. De baan 

moest echter wel door de pastoor van de St. 

Bonifatiuskerk worden gezegend. Of dit er 

toe leidde weet ik niet, maar op 11 juni 

961voerde de Zaanse rollerclub een wervelde  

show uit, ter gelegenheid van 150 jaar 

stadsrechten in Zaandam.Dat gebeurde  voor 

een groot publiek op deze buitenbaan, aan de 

prof. Struijckenstraat. 

. 

 

 

 

 

 
  
 

 

In 1963 werd er in de krant al gesproken over 

een overdekte rolschaatsbaan. Want als het slecht 

weer was, kon er niet gereden worden. Maar ook 

bladeren op de baan en kapotte eternietplaten 

zorgden voor onveilige situaties. Eind jaren 

zestig/begin jaren zeventig kwam ZRC tot 

behoorlijke bloei. Als gevolg van aansprekende 

resultaten van leden. Gré Sikkes en Hannie 

Bikkel werden enkele malen Nederlands 
kampioen in kunst- en show rijden 

 
 
Een sporthal. 
 

De bouw van sporthal De Struijck op de plaats 

van de ZRC-baan luidde de ommekeer in. Bij de 

opening in 1982 was De Struijck de enige 

overdekte baan in Nederland voor rolschaatsers. 

Enkele malen werden er Nederlandse en 

Europese kampioenschappen verreden. ZRC is 

sinds 1988 een zelfstandige afdeling binnen St. 

Theresia. In 2014 was er een fusie tussen ZRC en 

de Pauwin. De club heeft vaak bijgedragen aan 

diverse kampioenschappen, zowel kunstrijden als 
rolhockeytoernooien. 

  

 

. 
 

 

 




