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‘Zoek en gij zult vinden.’

Badkleding
Als kleuter had ik een rood ge-

breid badpakje. Hoewel het schat-

tig stond, had het wel wat nade-

len. Als je uit het water kwam, 

hing dat uitgelubberde natte brei-

sel  tussen je knieën na te druipen. 

Het hele badpakje werd eigenlijk 

steeds langer, wat mijn moeder 

dan weer oploste door in de band-

jes steeds een nieuw knoopsgaat-

je te maken om het geheel weer op 

te kunnen hijsen. De opvolger was 

een soort wedstrijdzwempakje 

voor de zwemlessen in het Sport-

fondsenbad West bij meester 

Bakker. Ik heb in die periode een 

grondige hekel aan zwembaden 

opgebouwd. En aan natte badpak-

ken. 

Enige jaren geleden liet ik mij 

een tweedelig badpak aanpraten 

in een speciaalzaak in de Zaan-

bocht. Het kleedde mooi af door 

veel verhullende ruches en plooi-

en. Nadeel: het bleek meer een 

‘zit-zwempak’, want eenmaal nat 

duurde het, net als bij het rode 

badpakje, uren voordat ie droog 

was. Al hing het geheel niet lub-

berend tussen mijn knieën, ik was 

er niet gelukkig mee. Dus deze 

zomer heb ik op een warm eiland 

weer eens een nieuwe out� t aan-

geschaft  en deze ook � ink uitge-

probeerd op onze Noord-Holland-

se stranden. Het is er eentje die 

bíjna goed is. Vooral om in te dob-

beren.  Maar voorlopig ligt ie toch 

weer in de kast. 

Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

Roda heeft prachtige 
nieuwe kunstgrasvelden
Terwijl bijna iedereen al met de vakantie bezig was, zijn bij Roda de 
kunstgrasvelden vernieuwd. De velden zijn in 2007 aangelegd met 
een geschatte levensduur van tien jaar. Dus het was tijd voor vervan-
ging. Er zijn een nieuwe toplaag, een nieuwe onderlaag en nieuwe 
Argex-lavakorrels opgebracht om het sportveld weer zo vlak als een 
biljartlaken te krijgen. Dat is nog niet zo simpel in de Zaanstreek, 
want om de onderlaag mooi vlak te krijgen moet je tegendruk van 
de onderliggende lagen krijgen. En op het veen in de Zaanstreek is er 
weinig tegendruk, je zinkt alleen maar dieper weg. Maar uiteindelijk is 
het gelukt. Ook het omliggende tegelwerk is opgehoogd om de ruim-
te weg te werken met de afrastering en zo blessures te voorkomen. 
Verder is de drainage opnieuw doorgespoten om te garanderen dat 
ook bij stortbuien het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt.

De velden hebben de nieuwe afme-
tingen van de Korfbalbond gekregen, 
zodat er maar liefst vier wedstrijden 
gelijktijdig gespeeld kunnen worden. 
Daarnaast hebben de sportvelden 
afwijkende kleuren, zodat je precies 
kunt zien of een bal al dan niet uit 
is. Op korfbalkunstgrasvelden wordt 
geen gebruik gemaakt van granulaat 
(rubberen korrels), maar van zand. 
Dus geen (vermeende) gezondheids-
risico’s.

De gemeente betaalt deze operatie, 
maar de vervanging is wel verwerkt 
in de jaarlijkse huurprijs. Dus uitein-
delijk betaalt de vereniging het gro-
tendeels zelf. Roda en de scholen 
kunnen weer tien jaar vooruit. Wij 
willen iedereen vragen die gebruik 

en gaan we onze jeugdtrainers en 
coaches begeleiden en op een hoger 
niveau brengen (boeien) met Kaper 
Coaching, het bedrijf van Chris Kaper. 
Op deze wijze verwachten wij meer 
basisschoolleerlingen aan het spor-
ten te krijgen. Meer dan tien procent 
van de kinderen heeft overgewicht. 
De helft van de kinderen sport niet 
wekelijks minimaal een uur, wat vol-
gens de nieuwe gezondheidsrichtlijn 
wel moet. 

Sporten leert je samenwerken, hoe je 
met winst en verlies moet omgaan, 
bevordert leerprestaties, bestrijdt 
overgewicht en leert je beter functi-
oneren in de maatschappij. NOC*NSF 
gaat ons actief adviseren en bege-
leiden bij dit traject. Dit is alvast een 
heel mooi cadeau voor ons honderd 
jarig bestaan!

Oproep reünie Roda 
Westzaan
In februari 2018 bestaat korfbalver-
eniging Roda Westzaan 100 jaar. 
In dat jaar worden veel activiteiten 
georganiseerd door de jubileumcom-
missie. Uiteraard zal een groots opge-
zette reünie niet ontbreken. Langs 
deze weg zoeken wij oud-Rodaleden 
die geïnteresseerd zijn in de nieuws-
brief ‘100 jaar Roda Westzaan’. Via 
deze nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gehouden van alle jubileum-
activiteiten. Stuur een mailtje naar 
jubileum@wkvroda.nl of een brie� e 
naar Roda Westzaan, p/a Weiver 25, 
1551 SC Westzaan. Uw gegevens 
worden niet voor andere doeleinden 
gebruikt.

Namens de jubileumcommissie,
Otto Hauzendorfer

maakt van de velden er zuinig mee 
om te gaan, want het heeft veel geld 
gekost!

Bestuur WKV Roda en stichting Beheer 
Roda Sportcomplex

Roda wint pitch van 
Rabobank
De Rabobank gooit haar sponsor-
beleid grotendeels over een andere 
boeg. De sleutelwoorden zijn: duur-
zaam, maatschappelijk van belang en 
gezond. En de focus komt op lokale 
activiteiten. Geen grote landelijke 
sponsorcontracten meer. De bank zet 
in op het toekomstbestendig maken 
van verenigingen. Om in aanmerking 
te komen voor verenigingsonder-
steuning, moest er een zogenaamde 
pitch ingezonden worden die beoor-
deeld werd door NOC*NSF. 

Uit een veelvoud van aanvragen zijn 
er in de Zaanstreek slechts vijf geho-
noreerd, waaronder die van Roda. 
Onze inzending richtte zich op de 
thema’s maatschappelijk en gezond 
en in sporttermen verwoord ‘boeien 
en binden’. Met de verenigingsonder-
steuning van de Rabobank kunnen 
we actief sportlessen aanbieden op 
de scholen via Korfbalkids (boeien) 

Roda’s nieuwe kunstgrasvelden.




