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W E S T Z A A N B O D E  5
V V V  W e s t z a a n  •  H U N T I N G T O N  e d i t i e  2 0 1 9

22�23 JUNI 2019
VAN 15.00 TOT 15.00 UUR

Op 22 en 23 juni organiseert Stichting  

Huntington Zaanstreek een 110 km esta- 

fette fietstocht. Maar liefst 24 uur lang wordt  

er letterlijk getrapt tegen HuntingtOn.  

Wethouder Gerard Slegers start op zater-
dag 22 juni om 15.00 uur het eerste team.

Onze actie is bedoeld de ziekte van Hunting- 

ton meer bekendheid te geven en om geld  

in te zamelen voor een medicijn tegen de  

ziekte. Een doorbraak voor een medicijn  

tegen Huntington is aanstaande maar daar- 

voor is nog veel geld nodig.

De hartverwarmende steun van iedereen is 

echt geweldig! Voor het hele weekend is er 

een sportief en vrolijk programma waar we 

vooral het leven vieren! Dus fiets mee, trap 

mee en doe mee en lever zo een bijdrage 

aan een mooi doel!  <

Edwin Stolp

De afgelopen jaren is WeStzanello flink  

veranderd. Het begon in 2010 met de aan- 

leg van het kunstgrasveld en de bouw van 

de aanbouw waar nu de hoofdentree is.  

Lees verder op pagina 4 t/m 7  >

V o o r t g a n g 
v e r b o u w i n g . . .

22�23 JUNI 2019
VAN 15.00 TOT 15.00 UUR

z a t .  2 2  j u n i   2 0 . 0 0  u u r :
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V o o r w o o r d
Voor u ligt de 5e Westzaanbode nieuwe stijl. Ditmaal hele-

maal in het teken van de actie ‘trappen tegen Hunting-

ton’ welke plaats zal vinden op 22 en 23 juni aanstaande. 

nieuw is ook dat deze editie niet uitsluitend aan leden 

wordt bezorgd maar huis aan huis in geheel Westzaan. 

Via de verschillende media heeft u ongetwijfeld al veel 

meegekregen van dit evenement maar ook in deze editie 

zullen we er uitvoerig aandacht aan besteden en het volle-

dige programma voor dat weekend met u delen.

Wij zijn als verenigingen uitermate verheugd dat wij in 

Westzaan de start en finish mogen organiseren. naast 

het steunen van goede doelen vinden wij het belangrijk 

dat onze sportverenigingen ook een maatschappelijk doel  

dienen. toen de organisatie van de stichting ons hulp 

vroeg bij het organiseren van deze 24-uurs durende wieler- 

ronde hebben wij direct onze steun toegezegd. 

Wij hopen u op beide data te mogen begroeten en voor 

elke euro die u op onze complexen besteedt gaat een 

groot deel naar de Stichting Huntington Zaanstreek om 

verder onderzoek naar genezing te ondersteunen.  <

VVV Westzaan IJsclub lambert Melisz

Stefan Gorthuis, Voorzitter Antoon Kuiper, Voorzitter

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

H o b b e l e n d  d o o r  h e t  d o r p
De ziekte van Huntington zei mij niet zoveel toen Edwin Stolp ons om hulp 

vroeg bij zijn 24-uur durende evenement ‘trappen tegen Huntington’. in-

middels ben ik op dat vlak wat wijzer en trots dat wij als vereniging mogen 

bijdragen aan de toekomstige volledige genezing van deze vreselijke ziekte.  

Leed en vermaak gaan meestal niet samen maar toch gaan we er een 

ontzettend leuk etmaal van maken. ik hoop dat u als dorpsgenoten ook mee 

wilt doen. uiteraard is uw komst naar onze vereniging meer dan geweldig 

maar ook vanaf huis of vanaf de Kerkbuurt, Allanstraat en Zuideinde kunt 

u de fietsers aanmoedigen. Ruim 100 wielrenners en wie weet hoeveel 

toerfietsers maken hun rondjes van respectievelijk 110 en 40 kilometer.  

Velen doen dat 1 keer, een aantal anderen zal in dat etmaal een poging 

doen om het 3 of 4 keer uit te fietsen. De start begint voor alle fietsers 

hobbelend door ons dorp om vervolgens het ruime asfalt te kiezen. 

Vlak voor de finish moet dan nog één andere flinke hobbel genomen 

worden: ons dorp vanaf noord. uw vlag die dag uithangen, leuk! Mocht 

u ze zien aankomen even applaudisseren, waarderen de renners zeker! 

Andere leuke ideetjes? Meer dan welkom!

Belangrijkste moment van een inzameling is natuurlijk 

de aankomst en eerste voorzichtige voorspelling van 

de opbrengst. Dat gaan we proberen te organiseren 

rond 15 uur. Rond 14.45 uur zal de laatste ploeg  

de Kerkbuurt inrijden. Fijn als u die groep een hart  

onder de riem steekt door ze de laatste 3 km naar  

de finish te brullen. u mag ook aansluiten richting  

de finish want daar hebben we live muziek en wat 

festiviteiten. Dank voor jullie steun alvast.  <

VVV Westzaan

Arno van den Broek

Voorzitter PR

 START              FINISH
huntingtonzaanstreek.nlS T I C H T I N G

ZAANSTREEK
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‘   W i j  h o p e n  u  
o p  b e i d e  d a t a 
t e  m o g e n  
b e g r o e t e n . ’
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W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

na deze verbouwing werd de miniarena gebouwd op de plek waar 

vroeger het gravelveld lag, samen met de miniarena (en bijhorende 

tribune) werd het B-veld grondig aangepakt, de dug-outs vervangen 

en een nieuw pomphuis gemaakt. Dit jaar werd de verlichting van 

het B-veld geoptimaliseerd met nieuwe led-verlichting.  >

Vervolg voortgang verbouwing

De reden voor al die verbouwingen had voornamelijk te maken met 

het verdwijnen van onze geïmproviseerde parkeerplaatsen aan de 

overzijde van het Zuideinde met de komst van de bouw van het 

plan De Molenaer. Er werd een parkeervoorziening ontworpen op 

ons eigen complex en daaraan hebben we direct de aanleg voor ons 

kunstgrasveld gekoppeld omdat dat veld 2 meter moest opschuiven 

om de weg richting parkeerplaats te realiseren. Voor die tijd zag het 

complex er zo uit (zie foto).

Het is bijna niet voor te stellen voor de nieuwere leden onder ons die 

dit plaatje niet kennen. na de eerste aanzet in 2010 hebben we de 

afgelopen jaren een dakopbouw gemaakt waardoor er meer ruimte 

kwam voor kleedkamers op de begane grond. De kleedkamers zijn 

het jaar later ook grondig gerenoveerd. Hiernaast de ontwerpen die 

ten grondslag lagen aan de bouw. De dakopbouw werd geopend 

door Cees Sopjes en de kleedkamers door toenmalig wethouder 

Jeroen Olthof.  >

‘ H e t  b e g o n  i n  2 0 1 0 ’
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W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

Er ontstaat zo een multifunctionele ruimte waar ook  

rekening is gehouden met de BSO ‘Sportify Kids’. 

Komende tijd gaan we schaven aan deze opzet om tot een 

ideale indeling te komen. Hiernaast nog wat impressies  

van de sfeer, het gaat een gezellige kantine worden met 

een moderne touch, ik kan niet wachten op de zomer  

van 2020!  <

Met sportieve groet,

Stefan Gorthuis, Voorzitter

De volgende stap is de verbouwing van de kantine. De  

kantine werd in zijn huidige vorm in 1978 gebouwd en is in 

1999 grondig verbouwd. Het is nog steeds een gezellige en 

functionele kantine maar steekt nu wel een beetje af tegen 

de rest van het complex. De wens was om de kantine deze 

zomer te verbouwen maar helaas was de voorbereidings- 

tijd te kort in deze drukke tijden. Alle pijlen staan nu gericht 

op de zomer van 2020. Op het voorlopige ontwerp zie je 

dat de bar, de keuken en toiletten gaan verplaatsen. 

‘   A l l e  p i j l e n  
s t a a n  n u 
g e r i c h t  o p  
d e  z o m e r  
v a n  2 0 2 0 . . . ’

‘Gezellig,  modern.. . ’

‘ . . .& multifunctioneel’
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W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

B r e n g  ‘ H U N T I N G T O N ’  i n  b e e l d !
We willen de naam HUntInGton zoveel mogelijk delen via (sociale) media. 

Help je ons mee de naamsbekendheid te vergroten?

z a t .  2 2  j u n i   1 5 . 0 0  u u r :

D e e l n a m e :  €  5 , 0 0
D e e l n a m e :  €  3 7 , 5 0

S t a r t s e i n
Wethouder gerard Slegers start het 

eerste team van de fietsactie trappen 

tegen Huntigton. Begin mei ontving hij 

het boek Huntington Blues, over de 

erfelijke ziekte.  <

Veiligheidshesje (40 km. toertocht)

Fietsshirt (110 km. estafettetocht)

Vanaf 20:00 uur maakt Coverband The Hits er in de kantine van  
VVV Westzaan een heerlijk feest van, 3 sets lang! Deze enthousiaste, 
strakke band uit Noord-Holland speelt live een draaikolk aan  
toffe hits. Van recente dansvloerkrakers tot ijzersterke classics. 

‘ D a n s e n  v o o r  h e t  g o e d e  d o e l  ; - ) ’

Drummer niels: “naast het feit dat enkelen 

van ons zelf geregeld op een racefiets zitten, 

is Edwin een bekende van ons. Zijn verhaal 

en drive inspireren ons enorm. We helpen 

hem en de stichting graag om een succes 

van deze fantastische actie te maken. nu 

zet de band zich graag belangeloos in voor 

‘24 uur trappen tegen Huntington’. 

Ook ons geluidsbedrijf Higher Ground  
Productions dacht er direct zo over.”

Zing en dans mee op nummers van o.a.  

Justin timberlake, Stevie Wonder, Doe Maar  

en Douwe Bob tot Fleetwood Mac,  

Amy Winehouse, nielson, Foo Fighters  

en nog vééél meer. Kom allen!   <

z a t .  2 2  j u n i   2 0 . 0 0  u u r :
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Z a a n s c h e  C o l l e g e  C u p

Doel van dit toernooi was en is om samen te sporten en in een 

sportieve strijd, de felbegeerde Cup te winnen, de Zaansche Col-

lege Cup. graag willen we de opzet nog met u delen. Zoals bekend 

is meidenvoetbal hot maar de meeste meiden die nog nu nog niet 

voetballen, vinden het vaak lastig om alleen de stap te zetten. Met 

dit toernooi willen we door middel van kleine groepen per leeftijd-

scategorie, in een plezierige atmosfeer, alle meiden de kans geven 

om in groepen kennis te maken met voetbal bij onze mooie voet-

balvereniging vvv Westzaan. De meiden speelden 8x8 op een half 

veld, wedstrijden van 2x 10min. En om de laagdrempeligheid verder 

te benadrukken is er geen buitenspel en wordt de bal niet ingegooid 

maar ingedribbeld.

De drempel was dus laag, de factoren fun en gezellig- 

heid leidend. Alle middelbare scholen en lagere scho-

len groep 8 in Zaanstad, zijn aangeschreven. 

Op dit moment hebben zich reeds diverse teams 

aangemeld en we hopen dat het een zeer geslaagde 

avond is geweest met een terechte winnaar.

Het is de bedoeling dat we hier een jaarlijks terugkerend toernooi 

van gaan maken. Wilt u informatie over de volgende editie schroom 

niet en neem contact op met de organisatie via zcc@vvvwestzaan.nl

Met vriendelijke groet,

Laurence Berghouwer - Jeugdvoorzitter VVV Westzaan

Jaap Brinkman -Coördinator Meiden Voetbal VVV Westzaan

W E S T Z A A N B O D E  5  

Puck Kuiper
Training & Coaching

06 - 41 20 90 85
puck-kuiper@ziggo.nl

Ten tijde van het te pers gaan van deze Westzaanbode, zijn wij  

nog steeds druk met het organiseren van de allereerste ZAANSCHE  

COLLEGE CUP. Een middelbare scholieren voetbaltoernooi specifiek 

voor meiden in de leeftijdscategorieën onder 13, onder 15, onder 17  

en onder 19. Maar nu jullie dit lezen is alles reeds achter de rug.
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Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

06 38387752

Kinderopvang Little Me    
Michelle van Eekeren       
IJsvogelstraat 4                   
1551 GL Westzaan

Voor meer informatie en 
beschikbare plaatsen kunt u 
mailen naar info@littleme.nl
of kijk op 
www.facebook.com/
kinderopvanglittleme/

Nieuw in Westzaan! 
Kinderopvang Little Me is een 
kleinschalige gastouderopvang 
in een huiselijke en vertrouwde 
omgeving. 

• rust en regelmaat 

• gezonde voeding 

• veel naar buiten 

• creativiteit  

• activiteiten, zoals peutergym 
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‘De selectiespelers’

De sfeer binnen de selectie is eigenlijk altijd goed geweest. Harde 

aanpak en humor wisselden elkaar af, precies zoals het hoort binnen 

een club als Westzaan. Het gemis van een leider, zoals we die in de 

voorgaande jaren hadden in onze eigen ‘Palm’, was echter wel een 

gemis. in de loop van het seizoen werd dit gaatje gelukkig opgevuld 

door Collin Wigman. 

Voor mij persoonlijk is de 3-0 thuisoverwinning op Zeevogels het 

mooiste moment van de afgelopen voetbaljaargang. Buiten het feit 

dat we die wedstrijd waarschijnlijk het beste veldspel van het hele 

seizoen hebben laten zien, was het voor mijn familie een emotionele 

dag op Sportpark Zuideinde.  >

De minuut stilte voorafgaand aan het duel ter nagedachtenis 

aan mijn opa, Piet van der Loo, heeft enorme indruk gemaakt  

op mijn familie en mij. De zorg en aandacht die wij hierin van  

VVV Westzaan hebben gekregen is fascinerend en daar zijn we  

de club heel erg dankbaar voor. 

De gehele selectie is op zijn plaats erg dankbaar voor de steun 

van het Westzaanse publiek. Of het nou ouders, vrienden,  

bekenden, selectieleden die bij elkaar komen kijken of gewoon-

weg geïnteresseerden zijn: de steun wordt gewaardeerd. Dit 

seizoen hebben we helaas niet vaak genoeg de ‘overwinnings-

wave’ richting het populaire terras kunnen doen, hetgeen waar je 

het uiteindelijk toch allemaal voor doet. 

Hopelijk is de selectie volgend seizoen – onder aanvoering van  

de nieuwe trainer Arjen Zwaan – nog vaker in de gelegenheid om 

het publiek op deze manier te bedanken.  <

Sam van der Loo

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

In mei kwam een veelbewogen en wisselvallig seizoen ten einde voor de  

selectie van trainer Niels van der Woude. Na een slechte seizoenstart bloeide 

het eerste elftal ietwat op, maar de goede wedstrijden met een hoge intensiteit  

werden te vaak afgewisseld door slap en inspiratieloos voetbal. Die wissel- 

valligheid heeft ons aan het einde van de rit logischerwijs een plek in de  

middenmoot opgeleverd. Wellicht niet waar iedereen op had gehoopt, maar  

al met al kijk ik toch met een positieve blik terug op het afgelopen seizoen. 



1514

‘ W e i n i g  m e n s e n  k e n n e n  H u n t i n g t o n . ’
8  MEi  2019 ,  DOOR SARAH VERMOOLEn VAn dezaanSeVerHalen.nl

‘ Wanneer je mij voor het eerst ziet, dan lijkt de eerste indruk dat er niets 
aan de hand is.’ Edwin Stolp heeft een bruine kop van het fietsen en is druk 
bezig met het evenement Trappen tegen Huntington op 22/23 juni. Hij slikt 
alternatieve medicijnen en doorloopt intensieve programma’s in het zieken-
huis waardoor onderzoekers meer kennis krijgen over de ziekte Huntington.

‘in 2010 ben ik omgevallen, vastgedraaid.  

ik was ziek. Mijn hele systeem kon niet 

meer, ik kon de maatschappij niet meer bij-

benen. Met de kennis van nu over de ziekte 

kon ik de puzzel gaan leggen. Het is een 

ongelooflijk ingewikkelde puzzel.’ Edwin 

heeft een boek geschreven waarin hij heeft 

onderzocht wat de ziekte van Huntington 

voor schade heeft aangericht. 

‘De ziekte is erfelijk en dominant, het is een 

genetische afwijking. Als je het gen draagt, 

dan word je ziek. Daar is niets aan te doen! 

Daarom is de urgentie zo groot om meer 

aandacht te vragen voor deze ziekte. Veel 

mensen weten niet, of willen niet weten 

over deze erfelijke ziekte. Dat gaat genera- 

ties terug.

inmiddels is er veel meer kennis en infor-

matie dan twintig jaar geleden. We hebben 

de verantwoordelijkheid voor de generaties 

die volgen’. Edwin heeft 20 jaar gewerkt als 

vormgever. tegenwoordig is hij huisman en 

zorgt voor zijn twee kinderen. Zijn vrouw is 

kostwinner. Het fietsen geeft hem kracht.

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

Geen verjaardagsfeestjes meer
‘Volgende week word ik 50. Vanaf 2009 heb 

ik mijn verjaardag niet meer gevierd. Er was 

niets meer te vieren nadat ik de diagnose 

had gekregen. tussen mijn 30e en 40e heb 

ik nog van alles geprobeerd om aan de 

gang te blijven. Elk jaar ging het minder 

goed, gaf mezelf een trap tegen de kont en 

ging steeds over grenzen heen. Je blijkt de 

strijd te verliezen. Als je heel lang thuiszit, 

dat is echt verborgen leed. Aan de buiten-

kant zie je niets, maar je kan niet meer be-

last worden. Bijna 20 jaar ging ik fluitend  

naar mijn werk met heel veel plezier. 

En ineens gaat het niet meer en dan ga je 

koppie onder. ik wilde niet mee naar ver-

jaardagen, de kermis, naar attractieparken 

en ikea vanwege de prikkels. ik wilde met 

rust gelaten worden. Er was zoveel kapot 

gegaan dat ik niet meer kon.’ Je zoekt oor-

zaken buiten jezelf om. Dat is afschuwelijk.

‘Doordat ik vanaf 2010 weet wat er aan de 

hand is, en ik begeleiding krijg van thera- 

peuten en neurologen heb ik goed in de 

gaten hoe ik uit de problemen kan blijven. 

Ook al zat ik vanaf dag 1 depressief op  

de bank toch heb ik direct ook vrijwilligers- 

werk aangepakt. Als trainer bij voetbalclub 

VVV Westzaan, op een basisschool en bij 

een karate-sportschool. Zo kan ik ook bij-

dragen aan de maatschappij.’

Moeilijk om mee om te gaan
‘in een latere fase merk je hoe de maat- 

schappij omgaat met zieke mensen met 

een (neuro-)psychiatrische aandoening.

Voor mensen is dat moeilijk om mee om  

te gaan. Ze vinden het vaak ongemakkelijk. 

Er was regelmatig heel weinig voor nodig 

om een snelkookpan te worden en heel erg 

uit mijn doen te raken.  >

•  HUntInGton is een erfelijke ziekte die de hersenen steeds verder aantast.  
(Denk aan een combinatie van ALS, Parkinson en Alzheimer.)

•  De ziekte kan resulteren in: verminderde controle over het lichaam, vergeet-
achtigheid en zelfs (extreme) persoonlijkheidsverandering.  

•  Er is veel onwetendheid en schaamte over de ziekte, omdat het sociaal on-
wenselijke gedrag dat uit de ziekte kan voortkomen vaak – onterecht – gezien 
wordt als iets dat bij de persoon hoort, of iets dat een familietrek is.  

•  Openheid en verspreiding van kennis over HUNTINGTON is belangrijk, zodat 
meer (potentiële) dragers van de ziekte zich laten testen, om zo het onnodig 
doorgeven van de ziekte van generatie op generatie te vermijden. 

•  Er wordt hard gewerkt aan medicijnen, die steeds beter worden. Voor onderzoek 
en ontwikkeling is veel geld nodig.

huntingtonzaanstreek.nl
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‘   A l s  j e  d e  l a n g e 
l i j s t  m e t  z e l d -
z a m e  z i e k t e s 
z i e t ,  b e s e f  j e 
d a t  h e t  m o e i - 
l i j k  i s  o m  h i e r 
a a n d a c h t  v o o r 
t e  k r i j g e n . ’

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

Daarom is het fietsen me zo dierbaar. Als 

ik dan langs het iJsselmeer fiets op de dijk 

met de prachtige lucht om me heen, dat 

ontlaadt me en dat zorgt voor ontspanning.’

Veel leed binnen families
‘Huntington is onbekend bij het publiek en 

zorgt voor onzichtbaar leed binnen families. 

Vaak vormen mensen een mening die moei- 

lijk bij te stellen is. Wanneer je steeds boos 

bent, vaak uit je doen bent en overprikkeld 

dan kunnen er excessen plaatsvinden.

Mensen kunnen zich isoleren en huwelijken 

en carrières sneuvelen. Daar wil ik mijn eigen  

gezin niet aan blootstellen.’

‘ik heb acht jaar lang medicatie en therapie 

gevolgd. ineens merkte ik dat dingen ver-

licht worden. 

Zo keken we laatst met mijn vrouw en twee 

kinderen naar stand-upcomedy en zij merkte  

op dat ik voor het eerst sinds jaren weer 

hartelijk had gelachen. Het gaat nooit meer 

over en toch wil ik het leven vieren. Er zijn 

zoveel competente mensen die je verder 

kunnen helpen als je op eenmaal op de 

goede plek zit. ik heb een modus gevonden  

waarin de mensen om mij heen niet te veel 

verlangen. Als ik nee zeg, dan accepteren 

zij dat. Er kan soms veel en soms ook niet. 

Dat heb ik gewonnen door openheid te 

geven over de ziekte. Ziek zijn heeft conse- 

quenties, want geen werkgever neemt je 

meer aan. Afsluiten van een hypotheek of 

verzekeringen is ook moeilijker. Als ik van 

nature niet zo’n doener en actief was, dan 

was ik in een diep zwart gat gedonderd.’

Wetenschap zit dichtbij
‘ik hoop dat er binnen vijf tot tien jaar een doorbraak 

komt, dat er een medicijn wordt gevonden waardoor je 

zonder aftakeling oud kan worden en een gewoon leven 

kan leiden. ik kan niet afwachten dat iemand anders mijn 

probleem oplost, dat gaat niet gebeuren. Wetenschap-

pers weten nu al heel precies waar het probleem zit. Er is 

een goede hoop dat ze weten hoe je eiwitklontering in je 

brein kan aanpakken, dan kan de farmacie daarna aan de 

gang. ik wil dat mijn kinderen voor wie dit ook een zware 

ballast is toch verlicht laten leven, ze laten genieten.’

‘ik wil dat mijn kinderen later denken: Hij heeft er tenmin-

ste alles aan gedaan om een verschil te maken. Als je ziet 

wat de ziekte voor schade berokkent, kan ik daar soms 

letterlijk en figuurlijk beroerd van worden. Het motiveert 

mij enorm om in actie te komen. Edwin Stolp uit Zaandam 

kreeg in 2009 de diagnose van Huntington, een ziekte die 

weinig mensen zullen kennen. ‘Als je de lange lijst met 

zeldzame ziektes ziet, besef je dat het moeilijk is om hier 

aandacht voor te krijgen. iedereen is heel druk met zijn 

eigen focus, dat snap ik goed.’

‘Er zijn ontzettend veel mensen betrokken die de actie 

steunen. Voor mij is het hoogst haalbare dat ik met dit 

evenement en de publiciteit bijdraag aan meer bekend-

heid over deze onbekende ziekte.’ Hoe meer mensen  

bekend worden met Huntington, des te beter.’

Het gaat niet om mij en dat ik zo’n enthousiaste fietser 

ben, maar om aandacht voor de ziekte van Huntington. Dit 

was de eerste hersenziekte waar ze in de jaren negentig 

het DnA van vonden. Zou het ook de eerste hersenziekte 

kunnen zijn waar ze medicijnen voor kunnen vinden?   <
Huntingtononderzoeker professor Eric Reits van Amsterdam UMC.

Stichting Huntington Zaan-

streek steunt het landelijke 

Campagneteam Huntington,  

wat zich ten doel heeft 

gesteld fundamenteel 

wetenschappelijk onderzoek 

te financieren, dat leidt tot 

een genezende therapie voor 

de ziekte van Huntington.
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Hebben jullie een serieuze mollenvanger 

dan in dienst? Ja lacht Ruud en geloof mij 

Cees Sopjes komt dagelijks net zo vaak 

tot het beestje geen hopen meer maakt op 

onze velden. Ruud vervolgt en geeft aan 

dat er na een intensief voetbalseizoen tijd 

is voor groot onderhoud. Ook dit jaar staat

Materiaal verantwoordelijke binnen de club…

het B-veld (en mogelijk ook de zandleem-

veld) op het programma voor zo’n herstel 

direct na het Chris Visser toernooi. Het 

veld wordt dan opnieuw bewerkt en daarna 

moet de natuur de rest gaan verzorgen.

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

I n t e r v i e w  m e t  R u u d  v a n  V u u r e 

Op een zonnige vrijdagmiddag in april zitten we op het terras van de club 
met Ruud aan de koffie/biertje en we vragen ons af wat en wie er nu allemaal 
onderhoud pleegt aan het complex. Ruud weet het simpel uit te leggen. 

We hebben zegt hij eigenlijk 3 disciplines:
•  Het openbare straatwerk en alles rondom 

de velden wordt verzorgd door de vrijwil-

ligers vanuit de Stichting (zij zijn immers 

eigenaar van het gehele complex)

•  Het onderhouden van de velden zelf is 

het werk van de zogenaamde Groen-
PloeG. Dat zijn de mannen met gras-

maaiers en verticuteermachines (Henk 

nielen en ik zegt Ruud).

•  Dan hebben we nog een maandagocht-

end ploeg die, hoe kan het ook anders, op 

maandagochtend de kantine en complex 

volledig reinigen en zij zorgen er tevens 

voor dat er krijtlijnen op het B-veld staan 

en eventuele mollen gevangen worden.

•  De bijzondere werkzaamheden als veld 

verlichting/pompen ect worden door vrij- 

willigers gedaan. Dit zijn ook weer de 

mensen die onderhoud plegen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden 

duurt dit zeker tot het begin van het nieu-

we seizoen en Ruud spreekt de hoop 

uit dat iedereen in die tijd gewoon lek-

ker op de Mini-Arena gaat ballen en niet 

het herstel op het B-veld wil verstoren. 

ik vraag hem nog of hij voldoende vrij- 

willigers heeft. nee, zeker niet! antwoordt  

Ruud als jij groene vingers hebt of op maan- 

dag gewoon gezellig met een groepje 

mensen wat wilt doen onder het genot van 

een bakkie leut, of je kent zo iemand die 

dat zou willen kunnen neem dan even con-

tact met mij op.  <

‘ V r i j w i l l i g e r s  g e z o c h t ! ’
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Met een luxe touringbus hebben we de mannen op 1 juni in uithoorn 

afgeleverd voor hun finale tegen De Rijp. Het spektakel om zo’n fina-

le (steelband, levensgrote mascotte’s, een prijzentafel met enorme 

bekers, etcetera) was dusdanig indrukwekkend dat voor het eerst 

die dag er wat spanning op de gezichten van de mannen verscheen. 

D e  e e r s t e  K N V B  b e k e r  i n  9 8  j a a r !
Sinds jaar en dag schrijven wij nagenoeg alle teams in voor het KNVB- 
bekertoernooi. Vaak is het na drie potjes afgelopen want alleen de poule- 
winnaars gaan door. En die teams die het zover geschopt hebben ont- 
moeten dan in de 4 resterende wedstrijden steeds sterkere tegenstanders. 
Een paar jaar geleden kwamen onze meiden (MO15) een heel eind door 
de halve finale te bereiken. Dit jaar was het al een groot feest dat de JO8 
op overtuigende wijze de finale behaalde.

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

De snelle 1-0 voorsprong werd door De Rijp 

weer net zo snel omgebouwd tot een 1-2 

achterstand. tien minuten voor het einde 

viel de bevrijdende 2-2….. maar toen liep 

de bloeddruk bij de meegereisde aanhang 

flink op. “Het zal toch niet op penalty’s aan-

komen, want hun keeper is best goed” hoor 

ik een opa mompelen. 

Onze mannen beschikken echter over een 

kanon die vanaf de middenlijn kan scoren 

en gelukkig doet hij dat in de laatste  

minuten 2x. We winnen voor het 

eerst in 98 jaar de KnVB, wat 

een prachtige prestatie. 

De spelers beseffen zich het 

zelf nog niet goed maar dat 

komt later wel als ze goed 

besef hebben hoe uniek en 

moeilijk het is om deze prijs te 

veroveren. they did it, klasse!

tijdens het Huntington evene-

ment stond hun huldiging al op 

het programma door het behalen 

van de finale maar met dit resultaat 

komt er een meer dan gouden randje om 

die huldiging. Komen jullie onze mannen 

feliciteren vanaf 19.45 uur. 

de coverband ‘the Hits’ zal ongetwijfeld  

de muzikale avond inzetten met: 

“We are the Champions”  <

graag tot zaterdag de 22e!

Arno van den Broek, Bestuurder PR

‘ W e  a r e  t h e  C h a m p i o n s ! ’
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W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

Dat dit team over capaciteiten beschikte bleek al gauw in de aan-

loop van het seizoen. Het Westzaan-toernooi met deelname van een 

groot aantal zaterdagteams uit de Zaanstreek werd glansrijk gewon-

nen. toch is het leveren van prestaties niet de grootste drijfveer van 

het huidige team. Het gaat er om dat er geprobeerd wordt wedstrij-

den te winnen met behoud van een prettige sfeer. Het “heilige moet-

en” is er bij de meeste spelers wel een beetje af gegaan in de loop 

der jaren en door veranderingen in persoonlijke omstandigheden 

zoals werk en gezin is ook de drang om minimaal twee keer in de 

week te gaan trainen langzamerhand verdwenen. in het eerste jaar 

werden trainingen onderling geregeld, maar vanaf september 2018 

is er ook een trainer aangesteld die de voetballers een keer in de 

week onder handen neemt.  >

G e z e l l i g e  d r u k t e  o p  z a t e r d a g
Voetballen op zaterdag voor senioren wordt en werd steeds populairder.  
De tijd dat alleen ZCFC in de Zaanstreek, geïnitieerd door religieuze  
overwegingen, met seniorenteams op zaterdag voetbalde, ligt allang  
achter ons. Jeugdteams spelen en speelden hun wedstrijdjes meestal  
wel op zaterdag maar vanaf het seizoen 2017/2018 is het seniorenvoetbal 
op zaterdag bij onze vereniging Westzaan ook een feit geworden. 

Vanaf het huidige seizoen zijn er zelfs twee teams die op zaterdag 

hun kunsten vertonen en het is de bedoeling dat in het seizoen dat 

in september van start gaat nog een derde team wordt toegevoegd 

aan het bestand voetballers. Animo genoeg dus blijkbaar om het 

mooie roodwitte shirt met gepaste trots te dragen.

Een groep vrienden, waarvan de leden al jarenlang bij verschillende 

clubs hadden gevoetbald op een redelijk niveau, opperde in 2017 

het plan om samen een team bij Westzaan te vormen.  >

‘ V o l g e n d  s e i z o e n :  4  t e a m s . . . ’

‘ P r a c h t i g e  W e s t z a a n k l e u r e n . . . ’
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W E S T Z A A N B O D E  5  

Vervolg zaterdagvoetbal

geconstateerd kan worden dat, het eerste zaterdag- 

team van onze club, ondanks de eerder be-

schreven omstandigheden, in de nu bijna afge- 

lopen twee seizoenen prima prestaties heeft 

geleverd. niet vergeten moet worden dat 

er tegenstanders zijn (geweest) die uit- 

sluitend op zaterdag uitkomen met hun elf-

tallen en waar het eerste team dus het vlaggen- 

schip is van de vereniging. De prestatiedrift 

is daar dan ook merkbaar aanwezig. in het vorige 

seizoen werd de competitie afgesloten met een tweede 

plaats. in het huidige seizoen kon het team bijna nooit  

in de sterkste formatie aantreden en is het niveau  

van de tegenstanders ook hoger. Op twee wedstrij-

den voor het einde van de competitie moet genoegen  

genomen worden met een desondanks verdienstelijke 

vierde plaats. 

Het tweede zaterdagteam komt uitstekend voor de dag 

en heeft nog een uiterst kleine kans op het kampioen-

schap. Ook dit team bestaat uit spelers die het prettig 

vinden om wekelijks samen hun wedstrijden te spelen 

in een gemoedelijke sfeer bij het mooie Westzaan.

Het lijkt er dus op dat in het nieuwe seizoen vier 

teams de kleuren van Westzaan zullen gaan ver- 

tegenwoordigen op de velden in de omgeving.

De doelstelling van Westzaan lijkt daarmee be-

waarheid te worden, namelijk het gelegenheid  

bieden aan een ieder die op sportieve wijze de 

voetbalsport wil beoefenen en daarbij de gezellig- 

heid ook niet uit het oog wil verliezen.  <

Klaas Onrust

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40
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Wil je kennismaken of heb je wat te bespreken? Loop dan 

gerust naar mij toe als ik bij de vereniging ben of stuur een 

e-mail naar jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl  

opleiding
Het bestuur heeft met het aanstellen van Ron Karreman, 

als Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) vorig jaar een duide- 

lijke doelstelling uitgesproken. Om met de jeugd stappen 

te maken is er een hoop tijd gestopt in de begeleiding 

van zowel trainers als spelers. Ron heeft het afgelopen 

seizoen vooral kennis gemaakt met de vele mensen die 

onze rood wit gestreepte jeugd ondersteunen. Maar hij 

heeft ook een begin gemaakt met het uitdragen van zijn 

visie en de eerste wijzigingen zijn reeds zichtbaar binnen 

de jeugd. trainers hebben overleg met Ron. Waar nodig 

kunnen ze putten uit zijn jarenlange ervaring. Bijvoor-

beeld voor het maken van trainingsschema’s en ook bij 

het omgaan met de verschillende situaties die een jeugd- 

trainer gedurende een seizoen meemaakt.  >

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

V a n  d e  n i e u w e  j e u g d v o o r z i t t e r

Jeugdresultaten
De resultaten van het afgelopen seizoen laten zien dat de 

jeugd van vvv Westzaan de toekomst heeft. We hebben 

teams in diverse competities: klasse 1 t/m 4, meiden en 

jongens, van mini’s tot onder 19. Een paar spelers uit de 

JO18 heeft dit seizoen zelfs mogen invallen bij wedstrijden 

van ons 1e elftal. Hopelijk zien we de komende paar jaar 

nog meer spelers uit onze jeugd spelen in ons 1e elftal. 

De JO10-1 en de JO15-1 hebben beiden de kwartfinale  

van de beker gehaald en de JO8-1 van vvv Westzaan 

zelfs de finale. tijdens het schrijven van dit stukje is de 

uitslag nog niet bekend. Maar het feit dat een team van  

vvv Westzaan voor het eerst (naar mijn weten) de finale 

van de beker heeft gehaald is natuurlijk fantastisch. 

Het hele team ging zaterdag 1 juni inclusief familie en 

vrienden met de bus naar de finale toe. We hopen dat 

het een mooie wedstrijd is geweest en dat onze JO8 met  

de beker op zak naar huis toe is gekomen.  >

In deze Westzaanbode mag een bericht van de nieuwe jeugdvoorzitter niet  

ontbrekenis mij verteld. Dus bij deze: enige maanden geleden ben ik begonnen  

als jeugdvoorzitter en ik stel me graag aan u voor. Ik heet Laurence Berghouwer,  

woonachtig in Westzaan, getrouwd en vader van een zoon en dochter. Onze 

zoon speelt in de jeugd van vvv Westzaan. Ik ben afgelopen winter gevraagd om 

mij voor de vereniging in te zetten als jeugdvoorzitter en die rol heb ik met veel 

plezier op meij genomen. Westzaan is een klein dorp en dat merk je in de sfeer 

bij vvv Westzaan. Er heerst een ons-kent-ons mentaliteit en betrokkenheid die 

me aanspreekt, waarbij het spelplezier voorop staat. Het bestuur heeft een visie 

die nog niet bij alle leden bekend is. Ik wil daarom graag helpen om die visie uit 

te dragen en een spil te zijn tussen de ouders/jeugdleden en het bestuur. Op die 

manier hopen we een aantal zaken nog verder te verbeteren.

‘   E r  h e e r s t  e e n 
a a n t r e k k e l i j k e 
o n s - k e n t - o n s 
m e n t a l i t e i t  b i j  
V V V  W e s t z a a n . ’

‘ D e  j e u g d  h e e f t  d e  t o e k o m s t . . . ’
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De JO8 spelers zullen in ieder geval worden gehuldigd, 

want dit is een grootse prestatie. De huldiging zal plaats-

vinden tijdens het Huntington evenement op zaterdag 22 

juni om 19.45 uur na het Husseltoernooi voor onze jeugd. 

Wees welkom om de spelers toe te juichen want ze heb-

ben het verdiend! (ZiE OOK PAginA 20-21)

teamindelingen seizoen 2019-2020
De teamindelingen voor het komende seizoen zijn gemaakt 

door de trainers en onze HJO samen. We zijn enorm trots 

dat we volgend seizoen zoveel teams in het veld mogen 

brengen. We hebben voor volgend seizoen een MO13-1 en 

MO13-2, MO17 en MO19, mini’s, de JO9, JO10, JO11-1  

en JO11-2, JO12, JO14, JO15 en een JO19. Al met al  

13 jeugdteams, maar er is nog voldoende ruimte voor 

nieuwe jeugdleden. Dus ben jij een jongen of meisje en 

wil je graag eens langskomen om te kijken of voetballen 

bij vvv Westzaan iets voor jou is? We nodigen je van harte 

uit om een aantal vrijblijvende proeftrainingen te volgen  

bij onze trainers.  >

drukte op zaterdag
Aankomend seizoen zal het op de zater- 

dag nog drukker worden dan het afgelopen 

seizoen. We krijgen er namelijk senioren 

teams bij. We willen al onze spelers en sup-

porters daarom met klem vragen om geb-

ruik te maken van het parkeerterrein op ons 

complex. Op die manier hoeven onze buren 

geen overlast van ons te ervaren en blijft 

ons voetbal ook voor hen leuk! Dit geldt 

natuurlijk ook op de andere dagen dat ons 

complex in gebruik is.

Vrijwilligers
Onze vereniging bestaat bijna geheel uit 

vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen wed-

strijden of leuke activiteiten. We kunnen op 

alle vlakken ondersteuning gebruiken. Dus 

wil jij je inzetten voor onze vereniging dan 

ben jij van harte welkom! Zo zijn we voor 

onze vereniging druk op zoek naar scheids- 

rechters voor zowel jeugd als senioren wed- 

strijden. Deze mannen en vrouwen zijn 

hard nodig om de wedstrijden te bege-

leiden. Lijkt het je leuk om een wedstrijd  

te fluiten en daarmee onze vereniging  

te helpen? Meld je dan aan via:

scheidsrechters@vvvwestzaan.nl 
Ook onze maandagochtend ploeg die 

het sportcomplex onderhoudt kan onder- 

steuning gebruiken. Of misschien wil je een 

van onze jeugdteams begeleiden? Of wil jij 

gastheer/vrouw zijn van ons complex voor 

een dag(deel) in het weekend? Voor de  

jongeren onder ons, vrijwilligerswerk is niet 

alleen voor volwassenen. Het staat hart- 

stikke goed op je CV als je aantoont dat je 

maatschappelijk bezig bent. Je leert binnen 

onze vereniging met verschillende soorten 

mensen om gaan. Ervaring die je later in je  

carrière kunt gebruiken en waar organisaties 

naar op zoek zijn. Dus meld je aan!  <

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

‘ S p e l p l e z i e r  v o o r o p ! ’

‘ Z o n d e r  v r i j w i l l i g e r s . . . ’

‘   M e l d  j e  a a n : 
j o n g e n s  
&  m e i s j e s  
k u n n e n  v r i j - 
b l i j v e n d  
e e n  k e e r  
m e e t r a i n e n . . . ’

 jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl
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W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

Veilig Sportklimaat zaanstad
De gemeente Zaanstad is afgelopen sei-

zoen gestart met een nieuwe campagne 

voor een veilig sportklimaat. 

#jijbentgoedbezig
Jij gedraagt je zoals de meeste mensen 

hier: sportief, positief en respectvol. Zoals 

het hoort in een veilig sportklimaat. toch 

gaat het niet altijd en bij iedereen goed.  

Ervaar of zie jij binnen de sport pesten, 

(LHBti) discriminatie, ongewenste intimi-

datie of onsportief gedrag? 

Dan kun je dit melden bij ons vertrouwens- 

persoon Bram Onrust via 06 – 16 82 22 27.

Vind je het moeilijk om dat op de vereniging 

te bespreken? Je kunt altijd anoniem terecht bij 

het Meldpunt Veilig Sportklimaat via www.ggdzw.nl/

meldpuntveiligsportklimaat of 075 - 651 83 80.

Wij als vereniging ondersteunen deze campagne van 

harte. Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering is 

dit door alle daar aanwezige leden onderschreven.

ten slot
Dan rest mij alleen nog te zeggen dat we er komend 

jaar weer een top seizoen vol gezelligheid en sportiviteit  

van gaan maken! iedereen uit Westzaan is natuurlijk van 

harte welkom om alle teams aan te komen moedigen.  

De kantine is open en de wedstrijden zijn leuk om te zien. 

ik hoop je daar te zien en te spreken.

Met vriendelijke groet,

Laurence Berghouwer

Jeugdvoorzitter vvv Westzaan

‘ V e i l i g  s p o r t k l i m a a t . . . ’

C O l O f O N
W E S T Z A A N B O D E  5 ,  J U N I  2 0 1 9
v o o r z i t t e r @ v v v w e s t z a a n . n l

REDACtiE
Arno van den Broek
Stefan Gorthuis
Laurence Berghouwer 

SPORtPARK WEStZAAn
Zuideinde 150
1551 EM Westzaan
Telefoon (075) 635 32 66
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de crisis jaren 30 in de noord
De jaren 30 van de vorige eeuw kenmerk-

ten zich door de crisis die er heerste in 

nederland op economisch gebied. Het was 

een tijd waar alle dubbeltjes bij elkaar ge- 

schraapt moesten worden en dat was ook 

in het verenigingsleven te merken. in de 

loop van de jaren 30 werd dit steeds erger 

en voor WRC tOg bleek het moeilijk om 

alle eindjes aan elkaar te knopen. De jaren  

30 eindigde waar de oorlog begon het 

werd een zware tijd die verrassend goed 

begon. Miss Blanche sigaretten is sponsor 

in deze tijd en verzorgt de doelplanken. 

De club begint echt te leven. W.n. Hueting 

komt in het bestuur. J. Hoogmoed wordt 

voorgesteld als trainer en er wordt voor 

het eerste gekostumeerd gevoetbald. Een 

fenomeen wat tot in de jaren 70 herhaald 

zou worden.

Het eerste wordt in 1930 kampioen van 

de 3e klasse wat op 5 april gevierd wordt 

in de Prins met aanwezigheid van dhr. 

Devaux, de voorzitter van de nVHB. Het 

was het 2e succes van voorzitter Keemink 

wat een hoogtepunt betekende van de in-

middels bijna 10 jaar oude vereniging.  >

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

na het behalen van het kampioenschap 

kwamen dhr. Meeuwsen en P. v/d Loo in 

het bestuur. Het bestuur besluit om van 

de maandelijkse contributie een jaarlijkse 

te maken maar die wel per maand werd 

geïnd. Het was voor leden nu niet meer 

mogelijk om tussentijds op te zeggen. Het 

bestuur had te kampen met wat kleine 

problemen. Er was bijvoorbeeld een wed-

strijd gestaakt doordat alle beschikbare 

ballen in de sloot hadden gelegen en er 

geen schuit beschikbaar was om ze op 

te halen, dit moest worden opgelost. Ook 

was er geen gebouw beschikbaar om te 

trainen dus werd er niet getraind. in 1931 

geeft v/d Werf aan plannen te hebben zijn 

terrein te verkopen aan de gemeente die 

er een begraafplaats van wil maken. 

uiteindelijk hebben deze plannen nooit  

doorgang gevonden. H.Baas stopt na 

vele jaren secretarisschap met zijn func-

tie en geeft het stokje over aan K.Rep.  

K. v’t Veer wordt in ’32 penningmeester  

en g. Koopman komt in het bestuur. Op 

22 februari 1932 vindt er een gecombi-

neerde bestuursvergadering plaats in de 

Prins met 6 bestuursleden van WRC tOg 

en 6 van vvWestzaan. De besprekingen 

gaan over een fusie tussen beide vereni-

gingen en er worden zaken besproken als 

tenue kleur, clubnaam en de keuze van 

het terrein. Op 8 april volgt de ledenver-

gadering en legt het bestuur van tOg de 

plannen voor aan de leden. 

De leden vinden dat vvWestzaan van de 

heren Lagerwey en Bosman meer hadden 

bepaald dan hun eigen bestuur en voelden 

zich achtergesteld. De leden waren dan 

ook tegen de fusie al was het verschil  

minimaal: 8 stemmen tegen en 7 vóór.

tOg gaat vol goede moed zelfstandig 

door en bouwt eind 1932 haar eerste ei-

gen gebouw wat als kleedruimte wordt 

gebruikt maar ook als vergaderruimte 

dienst doet tijdens de ledenvergadering 

van maart 1933. Er wordt een ballenvanger 

gemaakt achter het doel en er wordt een 

strafcommissie opgericht om de bestu-

urstaken te verlichten. Ook wordt de tOg 

Bode voor het eerst uitgegeven. Het blad 

wordt gemaakt in het stempellokaal van 

de gemeente aan het Watermolenpad en 

de redacteuren die zich sterk hebben ge-

maakt voor oprichting zijn W v. Hoorn en 

J.Kok. Er werd dit jaar ook geoefend tegen 

een Duits elftal wat uniek was in deze tijd. 

Er werd gewonnen met 2-0 en in de weten-

schap dat er jaren later veelvuldig con-

tacten waren met Duitse clubs (Helden, 

Hobe) kun je concluderen dat dit vanaf 

1933 als een rode draad door de verenig-

ing loopt. in het seizoen 1933- 1934 werd 

er goed gepresteerd wat resulteerde in een 

beslissingswedstrijd tegen QSC 3 op het 

Verkade veld te Zaandam. Ondanks het 

verlies van 2-1 dwong WRC promotie naar 

de 1e klasse af nadat het bestuur een ver-

zoek had ingediend bij de nHVB.  >

H i s t o r i e  V V V  W e s t z a a n  ( d e e l  5 )
Er werden in 1921 twee voetbalverenigingen opgericht in Noord-  
en Zuid Westzaan t.w. W.R.C en vvWestzaan. In 1926 werd wegens  
een doorstart van WRC de naam veranderd in WRC TOG  
(Westzaanse Racing Club Tot Ons Genoegen)

vvWestzaan op  

bezoek bij WRC.



3534

Het elftal bestond uit de volgende spel-

ers: E. tuyn – A. Brouwer – W v/d Hoorn –  

H. Winter – K. Kok – H. Brouwer – P. v/d 

Loo – B. Sikkes – S. Bakker – K. v’t Veer 

en K. Schaap.

in 1933/’34 kwamen P.Lammes en J. Kok 

in het bestuur. Er werden vaste training-

savonden vastgesteld op het veld en wel 

de maandag voor de adspiranten onder 

leiding van verschillende eerste elftal spel-

eres en de senioren trainden op dinsdag. 

De fietsenstalling werd verpacht zodat 

daar een vast bedrag per jaar voor werd 

gevangen en er niet meer naar om hoefde 

te worden gekeken. Ook het ‘Buffet’ (kan-

tine) en de kleedgelegenheid wenste het 

bestuur te verpachten maar dit lukte niet. 

K. Rep wordt dan benoemd als chef van 

het buffet’ wat feitelijk de eerste kantine-

commissie was. 

Op 1 september 1934 heeft tOg 44 se-

nioren en 28 adspirant leden. Zo groot is 

de club nog niet geweest maar het verval 

treed in.

Ondanks dat het tweede nog kampioen 

werd degradeerde het eerste elftal al het 

volgende jaar naar de 2e klasse. Vanaf dat 

moment is WRC er nooit meer in geslaagd 

terug te komen in de eerste klasse. Het 

werden zware jaren. De toestand in de 

wereld verslechterde en de ledenaan-

tallen liepen langzaam terug. Van Hoorn 

en Lammes gaan weer uit het bestuur.  

D. ten Wolde en J. May komen erin.  

C. Kuyt is dan penningmeester/secretaris. 

Zij stellen Jac Mol aan als trainer omdat hij 

trainingen van het nederlands elftal heeft 

bijgewoond en ‘het dus wel zal weten’  

is de algemene verwachting.  >

Ook hij wist niet veel resultaten te bereik-

en omdat de Westzaners wel wat anders 

aan hun hoofd hadden dan voetballen. 

Wat wel fijn was om de crisis even te ver-

geten was het vieren van een feestje. De 

A.S.V. tOg (amusementsvereniging) werd 

opgericht zodat het bestuur niet elke keer 

belast werd met het regelen van feestjes.

Vanaf 1937 tot en met de fusie is niet veel 

meer bekend wat er bij tOg allemaal geb-

eurde. Bijna het gehele bestuur zit tijdens 

de oorlog in Duitsland. Dhr. Sikkes is in 

1941 nog voorzitter en H. Baas is dan 

nog steeds bestuurslid. K.Rep is penning-

meester/ secretaris en C.Woud – H. Al – 

en J.J. Molenaar hebben ook nog zitting 

in het bestuur. 

Klaas Rep is zelfs nog even voorzitter 

van tOg geweest op het moment dat zijn 

medebestuursleden in Duitsland vertoef-

den. Ook is bekend dat dhr. Keemink, 

de hoofd van de noorderschool die ver-

antwoordelijk was voor de doorstart van 

tOg, erevoorzitter is geworden in deze 

tijd. Hij is de eerste voorzitter die deze 

eretitel heeft gekregen. Jan Baas schrijft 

nog in de tOg bode van februari 1946 

‘dat het gezonde verstand moet zegevie-

ren en er een fusie moet komen. De voor-

zitter en ex. trainer P.W. Kars zal niet veel 

later de papieren ondertekenen die de 

voorzetting van het gedachtengoed van 

mensen als Keemink, Baas en Rep zou 

waarborgen. Maar dan wel als de verenig-

de voetbalvereniging Westzaan.  <

W E S T Z A A N B O D E  5  h u n t i n g t o n  e d i t i e

WRC omstreeks 1925
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ZATERDAG 22 JUNI  2019
14.00 uur: Kantine VVV Westzaan open.
14.45 uur: Welkomstwoord door Stichting Huntington Zaanstreek.

15.00 uur: Officiële START door wethouder Gerard Slegers!
15.15 uur: START toerfietsers (40 km) in HUNTINGTON veiligheidshesjes.
15.15 uur: START boerengolf, sjoelen en darten bij IJsclub Lambert Melisz.
15.30 uur: START prutrace bij Dorpshuis De Kwaker (17.00 uur prijsuitreiking)
16.30 uur: START jeugdtoernooi-onder 12, bij VVV Westzaan.
19.45 uur: Huldiging jeugdteam Jo8-1, behalen KNVB bekerfinale.

20.00 uur: LIVE een muzikaal feest met coverband The Hits! 
24.00 uur: Einde (maar niet voor onze nachtelijke estafette fietsteams!)

ZONDAG 23 JUNI  2019
09.00 uur: START toerfietsers (40km) in HUNTINGTON veiligheidshesjes.
10.00 uur: START boerengolf, sjoelen en darten bij IJsclub Lambert Melisz.
10.00 uur: START Hussel-voetbaltoernooi bij VVV Westzaan.
11.00 uur: Vertrek laatste fietsteam (110 km estafettetocht).
12.00 uur: Vertrek laatste toerfietsers (40km).
12.30 uur: LIVE optreden van de band Trampoline met Noah & Maud.
14.30 uur: De ‘laatste loodjes’ richting de finish, vanaf ’t Regt Huys.

15.00 uur: FINISH actie 24-uur Trappen tegen Huntington!
15.15 uur: Cheque met (voorlopige) opbrengst overhandigen.

LO C AT I E :  S P O RTCO M P L E X  V V V  W ES T Z A A N

22�23 JUNI 2019
VAN 15.00 TOT 15.00 UUR


