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Jubileumboek WKV Roda 100 jaar
Op 2 februari 2018 bestaat Roda 100 jaar! Deze mijlpaal zal 
niemand in Westzaan ontgaan. Het ‘Jubileumboek WKV Roda 100 
jaar’ is in de maak. Vanaf nu lichten we elke maand een tipje van de 
sluier op.

De korfballers van Jahn en ’t Hoen in 1916.

Korfbal is van oorsprong een Neder-
landse sport. Het is in 1903 begon-
nen, met als basis het Zweedse spel 
‘ringboll’. In de beginperiode is de 
sport verguisd en bespot vanwege 
het feit dat het om gemengde sport-
beoefening ging, wat toch eigenlijk 
wel een schande was in die tijd. De 
dames dragen in de beginjaren dan 
ook lange rokken en hoofddeksels 
om toch vooral geen aanstoot te 
geven.

Begin 20e eeuw begon er meer aan-
dacht te komen voor de volksge-
zondheid. De Amsterdamse Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding ging 
op zoek naar een buitenspel dat 
door jongens en meisjes gemengd 
gespeeld kon worden en vond 
korfballen daar heel geschikt voor. 
De belangstelling voor deze sport 
groeide snel en vanuit middelbare 
scholen en speeltuinverenigingen 
werden korfbalverenigingen opge-

richt. Gymnastiekverenigingen in 
het hele land waren ook op zoek 
naar iets nieuws en startten met een 
korfbalafdeling. Ook bij de West-
zaanse gymverenigingen Jahn in de 
Noord en ’t Hoen in de Zuid was dit 
het geval. We lezen dat Jahn in 1910 
al een toernooi organiseerde. Op 7 
augustus 1916 won Jahn met 12-0 
van ‘t Hoen. De korfballers van toen 
staan hier gezamenlijk op de foto. 
Jammer genoeg zijn de namen van 
het gezelschap niet bekend. 
Uit de gelederen van beide korfba-
lafdelingen komt het initiatief om 
een zelfstandige korfbalvereniging 
op te richten voor het hele dorp. 

Dat leidt tot de oprich-
ting van Recht Op Doel 
Af (RODA) op 1 febru-
ari 1918. Een gewaagde 
stap, want nog nooit eer-
der was het voorgeko-
men dat noorderlingen 
en zuiderlingen waren 
aangewezen op één 
gezamenlijke club. Jahn 
en ’t Hoen kijken de ont-
wikkelingen met argus-
ogen aan, bang hun 
leden te verliezen aan 
die nieuwe vereniging. 
Toch zijn ze bereid mee 
te werken. Omdat de 
meeste leden van ’t Hoen 
komen en deze over een 
blauw-wit shirt beschik-
ken, wordt besloten deze 
kleuren als clubkleur in 

te voeren. Roda mag gebruik maken 
van het oefenveld van Jahn in de 
Krabbelbuurt (nu J.J. Allanstraat 
en momenteel in gebruik door de 
postduivenvereniging). Voor heren 
bedraagt de contributie per jaar ƒ3,- 
en voor dames ƒ 2,40, maandelijks te 
betalen.
Door de zompige Westzaanse 
bodem was het veld geregeld nau-
welijks bespeelbaar. Als de wedstrijd 
bij nat weer wel doorging, was het 
op zondagmorgen vroeg zaak om 
met behulp van emmers het water 
van het veld te scheppen of te pro-
beren met prikken het water in de 
bodem te laten verdwijnen. Daarna 
zo snel mogelijk naar meubelma-
kerij Krijgsman in de Kerkbuurt om 
krullen en zaagsel te halen, om het 
veld nog enigszins bespeelbaar te 
krijgen. 
In 1919 haalde Roda 1 zijn eerste 
kampioenstitel binnen. Tegen wie? 
Koog Zaandijk (KZ)! De zege komt op 
een eigenaardige manier tot stand 
(matchfi xing?). Dát en veel meer is te 
lezen in het jubileumboek.
In de volgende Wessaner meer 
details over de verkoop van het 
jubileumboek en nog veel meer 
bijzondere zaken uit de historie van 
Westzaan en Roda.
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In de laatste twee weken van sep-
tember is er Op het tennispark van 
TV Westzaan volop gestreden om 
de clubkampioenschappen. Alle 
tenniswedstrijden werden druk 
bezocht en de nazit op baan 5 was 
ook elke keer erg gezellig. Gefeli-
citeerd allemaal met jullie mooie 
prestaties!

Afscheid Martin Eshuis
Op 22 september namen veel leden 
van TV Westzaan afscheid van Mar-
tin Eshuis, die na negen jaar lesge-
ven iets anders gaat doen. De grote 
opkomst van (oud-) leerlingen was 
mooi om te zien. Samen met Mel-
chert Leguijt, de hoofdtrainer, heeft 
Martin zich op de club en in Dongen 
altijd erg ingezet voor de lessen 
en de jeugd-tenniskampen. Geluk-
kig hoeven we Martin niet te missen, 
want hij blijft in de competitie wel 
spelen met bij het eerste herenteam.De fi nalisten van de clubkampioenschappen 2017 Martin Eshuis (midden) en 

hooftrainer Melchert Leguijt (links)
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