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Eerst was er alleen kolf, na 1880 kwamen de ijsclubs 
(zie deel I in de vorige ZHB) en al snel kwamen ook 
de gymnastiekverenigingen. Maar het begon allemaal 
als een kermisattractie, die gymnastiek of dat turnen, 
zoals het soms ook wel genoemd werd. En een 
kermisattractie bleef het ook in de jaren ’80, getuige 
de advertentie Theatre Gymnastiek in de Zijper 
Courant van 1 juli 1888:

Vanaf 1 januari 1893 waren lagere scholen wettelijk 
verplicht om gymnastiekonderwijs te geven. Dus 
kwamen er cursussen ‘vrije- en orde-oefeningen in 
den gymnastiek’. Voor de Kop van Noord-Holland 
in Schagerbrug, al in 1892. Een heer Van Dijk uit 
de Beemster kwam er maandenlang eens per week 
16 kandidaten opleiden. Vijftien slaagden voor het 
examen, onder wie –uit de directe omgeving- E.F. 
Heikens uit Eenigenburg. “Van Dijk heeft nu reeds 
97 onderwijzers en onderwijzeressen met goed 
gevolg opgeleid”, aldus de Zijper Courant van 15 
mei 1892. Deze krant berichtte trouwens veel en 
enthousiast over gymnastiek en mogelijk heeft dat 
bijgedragen aan de opkomst van turnverenigingen 
in deze gemeente. Handbal werd in de Zijpe vanaf 
april 1945 gespeeld; ’t Zand had de primeur.

de eerste gymnastiekverenigingen
Inmiddels waren er hier al enkele gymnastiekver-
enigingen actief. Zoals ‘Werk naar krachten’ in ’t 
Zand, die op zondag 20 februari 1887 een uitvoering 
gaf, gymnastiek en toneel, in het lokaal van P. Stam. 
Entree 49 cent, plaatsbespreken 10 cent. Op tweede 
kerstdag 1892 was er daar weer een uitvoering: “on-
der leiding van J.W. Hulseboom werden enkele flinke, 
kracht en vlugheid eischende bewegingen uitgevoerd” 
aan de brug, de ringen en de rekstok.
Omstreeks 1 maart 1888 gaf de ‘Gymnastiek- en 

Schermclub’ te Schagerbrug haar eerste openbare 
uitvoering, onder leiding van E Steijn (onderwijzer 
in Schagerbrug). Deze vereniging bestond toen ruim 
een jaar. Ook in 1889 was er nog een uitvoering, maar 
vervolgens werd het stil. In 1898 en 1900 kwamen er 
weer initiatieven en in april 1900 gaf de flink aan de 
weg timmerende gym- en schermclub (+ brandweer) 
Lycurgus uit Schagen in Schagerbrug een uitvoering 
ten behoeve van “de onlangs opgerichte gymnastiek-
vereeniging alhier”. Maar in de loop van 1902 werd 
deze vereniging, die ‘Uitspanning door inspanning’ 
heette, wegens te weinig deelname opgeheven. Lag 
het soms aan die naam? Kasgeld was er nog wel, dat 
werd verdeeld onder de weinige leden. De werktui-
gen “blijven bewaard voor eene eventueel later op te 
richten vereeniging”.
Inmiddels had begin 1901 de ‘Gymnastiekvereeniging 
O.O.’ van Petten een openbare uitvoering gegeven.

1905: diverse verenigingen opgericht

Sport In de ZIjpe en petten

dE oPKoMST VAN dE SPoRT IN ZIJPE, dEEL II: 
GYMNASTIEK (INCL. ATLETIEK EN KoRfBAL) EN HANdBAL
L.F. (Frank) van Loo

Advertentie in de Zijper Courant van 24 oktober 1886.

De Pettemer gymvereniging in 1895.[in een van de Pettemer fotoalbums in 
het Zijper Museum staan de namen]

Adv.Theatre Gymnastiek



4.

In St. Maartensbrug werd een gymvereniging op-
gericht met 19 leden, “ook in St.Maartensvlotbug is 
een dergelijke vereeniging opgericht”. [ZC 30 juli 
1905,p.3] Evenals in Burgerbrug. “Hoewel nog wei-
nig belangstellenden als lid toe traden, hoopt men, dat 
de deelneming spoedig groot genoeg zal zijn, dat de 
oefeningen geregeld voortgezet worden. Leider der 
oefeningen is de heer G. Raven aldaar.” In november 
bleken er 16 leden te zijn; voorzitter werd J. Lang-
horst, secretaris P. Bos en penningmeester S. Eriks. Al 
op 24 december 1905 bedankte Langhorst als voor-
zitter; G. Raven werd tijdelijk voorzitter van deze 
vereniging ‘Zuid Zijpe’, later Z.S.C. geheten.
De Zijper Courant van 12 november 1905 zette Ou-

desluis in het zonnetje:
“Dat men met een goeden wil ook op kleine plaat-
sen veel tot stand kan brengen, wordt wel bewezen 
door de bewoners van het dorp OUDESLUIS. 
Hoewel dit dorpje slechts 500 à 600 inwoners telt 
en dus een der kleinste dorpjes is van de gemeente 
Zijpe, kan men zich daar verheugen in het bezit 
te zijn van zes vereenigingen op verschillend ge-
bied: harmoniegezelschap ‘Concordia’, strijkorkest 

‘Mozart’, rederijkerskamer ‘Door inspanning 
uitspanning’, sociëteit ‘Burgerkring’, ijsclub 
‘Eensgezindheid’ en nu is er weder een gymnastiek-
vereeniging opgericht met aanvankelijk 20 leden. 
De heer Elzer, onderwijzer, zal zich voorlopig met 
de leiding belasten, totdat er een Directeur is be-
noemd; de wekelijksche repetitiën zullen gehouden 
worden in een lokaal van den heer Jm. Kreijger”.

In de loop van 1905 werd in Schagerbrug een nieuwe 
poging ondernomen: ‘Ons Genoegen’; in juni 1906 
kon al een uitvoering gegeven worden onder leiding 
van directeur M. Kroone uit Schagen.

De gemeente liet in 1910 gymnastiekgebouwtjes rea-
liseren in St. Maartensbrug, Oudesluis en Burgerbrug.

Hoe ging het verder met al die clubs?
‘Ons Genoegen’ zette, soms moeizaam, door en orga-
niseerde in 1910 het grote gymfeest van de gymbond 
Hollands Noorderkwartier. Er kwam een damesafde-
ling bij en A.J. Melker uit Burgerbrug was lange tijd 
de leider, in 1921 werd het D. Korver en in 1926 een 
Blaauboer.  (1)
De Oudesluizer gymvereniging ‘D.O.V.’ gaf een uit-

De gymnastiekvereniging Burgerbrug in 1927. Met drie zusjes Dekker uit 
Eenigenburg.

Het gymnastieklokaal van Oudesluis.

‘Ons Genoegen’ Schagerbrug, met vaandel, ca. jaren ’30
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voering in 1908, maar moest in 1909 “wegens gebrek 
aan leden” ontbonden worden; de inventaris werd 
verkocht aan caféhouder Jm Kreijger. In 1933 begon 
de ‘rooie’ gym (afdeling Oudesluis van de Arbeiders-
sportbond); dankbaar werd gebruik gemaakt van het 
nieuwe gymlokaal aan de Sportlaan. 
H. Blok Sr. werd technisch leider. Bij het 25-jarig 
huwelijksfeest van de SDAP-wethouder C. Nan-
nis werd in de Taveerne (Buisman) een demonstratie 
gegeven. In 1940 werd deze club door de Duitse 
bezetter ontbonden vanwege de nauwe banden met 
socialistische organisaties. In 1946 ontstond GVO. 
Leiders Blok Sr., later Mintjes en de dames De Ruiter 
en Berkhout. De herengym verdween helemaal door 
de populariteit van het voetbal, maar de dames hiel-
den stand.  (2)
Burgerbrug, Petten en ’t Zand

Waarschijnlijk in 1920 is ZSC ontstaan in Burger-
brug, actief vooral in de jaren 30 en vlak na de oorlog. 
Vooral met prestaties van leden van ZSC op het vlak 
van de athletiek haalde deze vereniging de krant [zie 
hierna].
Na 1907 is van ‘O.O.’te Petten weinig meer ver-
nomen, al zijn er wel groepsfoto’s  uit 1916 [zie 
hiervoor] en ca. 1922 opgedoken.
In 1904 had deze vereniging nog een openbare voor-
stelling in ’t Zand gegeven, in 1909 trad daar de club 
uit Anna Paulowna op. In katholieke kringen had 
men in deze periode moeite met gymnastiek, zeker 
met uitvoeringen door meisjes en vrouwen. Geeste-
lijken vonden het onzedelijk. Maar de Zandtemers 
keken er toch kennelijk graag naar, ook in 1910 
was er weer een uitvoering, nu door gymvereniging 
‘Sportlust’ uit Koegras, in het lokaal van P. Ruis. 
Maar een eigen vereniging kwam er pas in begin ok-
tober 1925:
“-’t ZAND De Roomsch Kath. Gymnastiekver-
eeniging ‘S.S.S.’ alhier, zal zondag 11 October des 
namiddags ter gelegenheid van de kermis eene 
openluchtuitvoering geven. De muziekvereeniging 
‘Crescendo’ van Schagerbrug, zal dit feest muzikaal 
opluisteren”.  
Leden van deze club zouden vijf jaar later betrok-
ken zijn bij de oprichting van de voetbalclub in het 

kanaaldorp[zie deel III, in de volgende ZHB].

St. Maartensbrug
In 1924 werden de gymverenigingen ‘S.S.S.’ (heren) 
en ‘D.I.N.D.U.A.’ (dames) opgericht; de laatste iets 
later, op initiatief van directeur Kl. Boot Jzn (Senior) 
uit Noord-Scharwoude. Boot kreeg een beloning 
van 7,50 gulden per oefendag van 15.30 tot 22.30 uur, 
zonder fietsvergoeding. In 1930 was Boot er nog bij, 
maar kort daarna werd het C. Met. In 1936 nam J. 
Molenaar te Zuid-Scharwoude het roer van Met over. 
De club bleef actief, maar in 1947 was er een pro-
bleempje. De Schager Courant van 3 mei 1947, p.2:

“De gymvereeniging ‘SSS – Dindua’te St. Maar-
tensbrug kan in haar oefenlokaal aldaar het 
ringenturnen, dat een vereist nummer is bij de 
voorjaarswedstrijden, niet beoefenen, waarom zij 
zich tot het gemeentebestuur heeft gewend met het 
verzoek te willen goedvinden dat de vereeniging 
het gymnastieklokaal der openbare lagere school te 
Schagerbrug voorlopig des Vrijdagsavonds als oe-
fenlokaal gebruikt. Bij het gemeentebestuur blijkt 
hiertegen geen bezwaar te bestaan”.

Zo hielp Schagerbrug St. Maartensbrug.  (3) 
ATLETIEK

In de Zijpe en Petten waren geen aparte athletiek-
clubs, maar zeker vanaf 1918 deden diverse leden van 
de gymverenigingen (ook) aan athletiek. We zullen ze 
namelijk tegenkomen in de uitslagen van wedstrijden. 
Maar eerst was er:

“Gymnastiek in ’t duin. De gymnastiekvereeni-
gingen ‘Ons Genoegen’ te Schagerbrug, ‘Lycurgus’ 
uit Schagen, ‘De Westfries’ van Barsingerhorn en ‘ 
Olympia’ Wieringerwaard gaan Zondag 18 juni in 
het Duin nabij [ter hoogte van] St. Maartensbrug 
wedstrijden houden in verspringen, hardlopen, 
hoogspringen”  voor leden en adspiranten.  [ZC 16 
juni 1918, p.2] Dat is toch athletiek wat die gym-
clubs gingen doen.

In juni 1923 waren er gymfeesten in Schagen. Meisjes 
van ‘Ons Genoegen’ Schagerbrug wonnen prijzen bij 
het ver- en hoogspringen: M. Swarthof, A. Koster, 

Vier dames van SSS-DINDUA St. Maartensbrug in 1950. Foto Niestadtcoll.ZM 

Uitvoering bij het 40-jarig bestaan van GVO. V.l.n.r.achter:Rina 
Beekhuizen, Ada de Moel, Goukje Dijkman Dulkes en voor: Bets 
Schaatsenberg, Fien Hoogland en Gré Klok.
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A. Roozing en D. Stip. Vier jaar later vielen op de 
athletiekwedstrijden in Enkhuizen leden van SSSD-
INDUA St.Maartensbrug in de prijzen: o.a. mej. A. 
van der Sluijs.

In 1933 waren er athletiekwedstrijden op het sport-
terrein van Slikker in Anna Paulowna. Daar vielen 
in de prijzen: A. Nottelman van ZSC Burgerbrug 2e 
bij het hinkstapspringen met 12.27 meter; C. Pronk 
van ZSC 2e bij het discuswerpen (29,93 meter) en 3e 
bij het kogelstoten (10,31 meter); P. Pool van SSS-
DINDUA 1e prijs 100 meter dames nieuwelingen (in 
15 sec.) en R. Eriks van ZSC 2e bij 100 meter cracks 
en 1e bij de ‘Duitsche driesprong’. ZSC was 2e bij 
de estafette 4x100 meter in 59,3 seconden. In 1941 
organiseerde SSS-DINDUA op zondag 29 juni een 
Athletiek Vaardigheidswedstrijd en op 9 juli een wed-
strijd op het terrein van J. Visser aan de Groote Sloot.

KoRfBAL
Schagen was natuurlijk weer de eerste, in 1909, met 
een korfbalclub (‘SKC’). Hoewel, Winkel had er ook 
een (‘KCW’) in augustus 1910 en dus mogelijk al 
eerder. Deze clubs speelden geregeld tegen elkaar of 
tegen ‘HBS’ uit Den Helder. In mei 1912 volgde An-
na Paulowna en in 1913 Wieringen. Maar op 13 maart 
1915 schreef de Schager Courant dat de korfbalclub 

Winkel (KCW) zich opheft. [SC tot 1919 op de site 
van het RAA]

oudesluis en Schagerbrug in 1914
In juni 1914 werden in Oudesluis “pogingen aange-
wend om een korfbalclub op te richten en een maand 
later was met betrekking tot Schagerbrug te lezen: 

“Ook onze jonge korfbalclub ‘Sport en Spel’ oefent 
zich iedere Zondagavond van 6-8 uur, daar het in 
de namiddag te warm is. Door hen wordt, onder 
leiding van de onderwijzeres Mej. Krul, al heel 
aardig samenspel gegeven en wij twijfelen niet, 
mocht genoemde club een wedstrijd uitschrijven, zij 
een goed figuur zou maken. Iedere Donderdag- en 
Zaterdagmiddag wordt er onder leiding van Mej. 
Krul met de schoolkinderen korfbal gespeeld, wat 
voor de jeugd een heel aardig, afwisselend spel is”.

Maar het zette toen niet door in Schagerbrug. In april 
1916 werd een poging gedaan om “de opgeheven 
korfbalclub weer op te richten. Wij [red.ZC] raden 
liefhebbers(sters) aan zich ten spoedigste op te geven 
aan het adres, voorkomend in de advertentie betref-
fende deze zaak in dit nummer.”
Er zijn geen aanwijzingen dat het lukte.

o.d.I.S. oudesluis
Op de grote sportfeesten in Oudesluis in 1922 deed 
ook de korfbalclub O.D.I.S. uit dat dorp mee. Ze 
speelde tegen ‘UDI’uit Winkel. (4)
Bij het café Spoorzicht in Oudesluis was dus in 1927 
nog een geschikt terrein ook voor korfbal, maar of er 
(druk) gebruik van gemaakt is…

’t Zand
De Nederlandse Korfbal Bond bestond 40 jaar in 
1943. Op 1 juli 1947 berichtte de Schager Courant: 
“Korfbal T.O.P. – ’t ZAND. De Schager dames heb-
ben onder leiding van meester Dorremans een fikse 
4-0 zege behaald op de meisjes uit ’t Zand. Er werd 
door de roodjes goed geplaatst en vooral bij de korf 
waren ze stukkken beter. ’t Zand was niet bij machte 
de Schager verdediging ook maar een maal te ver-
schalken”. Altijd dat Schagen…

1e prijs bij de propagandawedstrijden athletiek te Burgerbrug op 31 augustus 
1930. Aagje Dekker uit Eenigenburg is de moeder van de auteur van dit 
artikel Frank van Loo.

De betreffende advertentie
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HANdBAL

De gemeente Zijpe telt nog vier handbalverenigingen: 
Petten, Dosko-Oudesluis, Geel-Zwart uit ’t Zand en 
HVS in Schagerbrug. Hun geschiedenis gaat, voor 
zover bekend, niet heel ver terug: uiterlijk tot 1945.
De eerste vermelding van handbal in de Zijper- (tot 
1940) en in de Schager Courant is op 15 juli 1942, als 
in het ‘Sportpark Wieringerwaard’ een demonstratie 
handbal wordt gegeven. Op 11 maart 1943 berichtte 
de Schager Courant:

“Het handbal doet zijn intrede in de Kop van 
Noord-Holland. De dames van verschillende turn 
[=gym]vereenigingen zijn met groot enthousiasme 
begonnen dit mooie, snelle athletische spel te be-
oefenen.”  Genoemd worden Wieringerwaard en 
Hippolytushoef.

In april 1943 gaf een heer A.J. Hindriks uit Gro-
ningen op zaterdag in “Hotel Igesz” in Schagen een 
inleiding over het handbal, compleet met propagan-
dafilms. De volgende dag leidde hij een trainingsles 
handbal in Wieringerwaard. Dames van Sparta uit 
Winkel, Udi-WIK uit Dirkshorn, Olympia uit Wie-
ringerwaard en van de vereniging Schagen waren 
enthousiast actief met “hardloop-, balcontrole-, 
vang- en werpoefeningen”. Twee herenploegen uit de 
Zaanstreek en Haarlem speelden een demonstratie-
wedstrijd.
Eind juli 1943 waren handbalclubs opgericht in Wie-
ringerwaard (trainer Jb Blaauboer), Anna Paulowna 
(gymnastiekver. DOKEV), Den Helder, Schagen, 
Dirkshorn, Winkel en Langedijk. Voor meisjes en 
dames, maar in Wieringerwaard trainde ook een 
herenploeg. Wedstrijden werden op het voetbalveld 
gespeeld, met voetbaldoelen; ze duurden voor jeugd 
en dames 2 x 20 minuten, voor heren 2 x 30 minuten.
De eerste vermelding van Zijper handbal is pas op 24 
augustus 1948: de aankondiging van jubileumfeesten 
met op 6 september handbal op het Geel-Zwart-
terrein. Maar van Geel-Zwart, Dosko-Oudesluis en 
HVS-Schagerbrug is iets meer bekend van de vroege 
historie en die gaat wat Geel-Zwart betreft terug tot 
april 1945.

HV Geel-Zwart ’t Zand (5)
Deze vereniging is opgericht op 1 april 1945, met 
als doel: “het beoefenen en bevorderen van het 
handbalspel en aanverwante takken van sport, 
door het houden van oefeningen en het spelen van 
wedstrijden.”  HV Geel-Zwart kwam voort uit de 
korfbalvereniging ‘Jong Leven’ (tenue: lichtblauwe 
blouse met 4 witte knopen en donkerblauwe rok).

Aanvankelijk was deze Zandtemer club aangesloten 
bij de R.K. Nederlandse Handbalbond, diocees Haar-
lem. Voor 12 uur mocht er zondags niet gehandbald 
worden en wie ging trouwen moest van de handbal 
af.

…terrein zeer geschikt voor voor voetbal en korfbalwedstrijden…

Mei 1945: de ‘korfbalwagen’ van Geel-Zwart bij de bevrijdingsfeesten in 
het korfbaltenue. V.l.n.r. Fien Baltus, Tiny van Straten, Tinie Burger,?,Tiny 
Kooijman, Riet Polman, Jopie de Wit, Dina Schilder. Op de bok S. de Wit.
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Met elf speelsters werd gespeeld op het voetbalveld 
van Geel-Zwart. Het hele veld en de voetbaldoelen 
werden gebruikt; een schapeboetje diende als kleed-
kamer voor de dames. Langzamerhand kwamen er 
speciale spelregels voor het handbal.
HV Geel-Zwart speelde in die dagen tegen Vliegens-
vlug (uit de Anna Paulownapolder, later ZAP), TOP 
Schagen (later SRC), Con Brio (Hoogwoud), FSA 
(Spanbroek, later samen met Con Brio en omgedoopt 
tot Meteoor) en DWOW Slootdorp en WGW uit 
Den Helder.

De handbalclub uit ’t Zand begon gelijk goed, want 
werd kampioen bij de eerste officiële competitie. ’t 
Zand stond op z’n kop; de speelsters werden door 
het bestuur en de pastoor gehuldigd. Toen vervolgens 
in Amsterdam om het gewestelijk kampioenschap 
gespeeld moest worden zat het niet mee. De scheids-
rechter bleek de trainer van de tegenstander en nogal 
partijdig en dus verloor Geel-Zwart dik…
Trainers van de club waren meester Wolters, Lous 
Koopman, Daan van Velzen, Piet van Dam, Cees 
Deutekom, Tinus Baltus, Wil Mooy, Jan Tijsen en 

Wil Volkers. Trien (de Wit-)Schilder was de eerste 
voorzitter, die in 1948 trouwde en dus aftrad. Daarna 
kwamen Lou Berg, Tinus Baltus en Arie Deutekom 
enzovoort enzovoort.
Eind jaren ’50 raakte het handbal in beweging: de 
spelregels veranderden, het speelveld en de doelen 
werden kleiner. Het zaalhandbal kwam op als over-
brugging van de winterstop. In 1956/57 was er een 
zaalhandbalcompetitie in Zwaag, waar ook teams 
van Geel-Zwart aan meededen, en vervolgens in de 
inmiddels afgebroken veilinghal in Alkmaar, waaraan 
DOSKO in 1958 deelnam. Er werden twee wedstrij-
den op een dag gespeeld. [Met dank aan mevrouw 
Corry Boon te Den Helder]
Van 1976-1990 had Geel-Zwart ook ‘heren-handbal’.
Het eerste damesteam van de HV Geel-Zwart be-
stond uit Joke van Diepen, Riet de Wit, Alie de Wit, 
Nel Schilder, Bep Schilder, Tiny Burger, Riet Mul, Ida 
Praat, Trien Schilder, Gaat Tuin, Annie Bleijendaal en 
Mien Kager; grensrechter was Kees Huiberts.

HV doSKo oudesluis
Toen alom in de omgeving handbalclubs actief 
werden wilde een aantal meiden/jonge vrouwen in 
Oudesluis ook zoiets. Er was in het dorp alleen de 
gym, maar Jans Krap en Brechta Paarlberg wilden in 
1946 ‘de wei in’. De plaatselijke voetbalvereniging 
werkte mee, H. Blok Sr. was bereid de dames te trai-

De teams van Vliegensvlug (links) en Geel-Zwart in de sporthal aan de Sportlaan in Den Helder 10 januari 1965. Coll. Mevrouw Corry Boon te Den Helder.

Team van Geel-Zwart in 1968. 

Foto uit de beginperiode van HV Geel-Zwart.
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nen en Arie Muntjewerf kreeg de leiding.  De eerste 
naam was ‘Oudesluis’, maar al snel mocht de voet-
balvereniging de naam Dosko niet meer gebruiken en 
toen namen de dames die over: Door Ons Samenspel 
Komt Overwinning. Het team bestond de eerste jaren 
uit: J. Boorsma, B. Schermer, R. Hartog, F. Boorsma, 
G. Slikker, J. Geerligs, J. Schermer, A. Hertog, N. 
Slikker, G. v.d. Wal, J. Slikker en als reserves A. de 
Vos, T. Aarsen en J. Krap.
Met ‘handbalgekke’ bestuurders werd de club succes-
vol; eerste trainer H. Blok Sr. bleef 15 jaar bij Doko, 
waarna G. van Waesbergen het overnam. Er werd een 
internationaal herenhandbaltournooi georganiseerd 
en jaarlijks het schoolhandbaltournooi. (6) 

HVS Schagerbrug
Vanaf voorjaar 1950 werd in Schagerbrug door meis-
jes en vrouwen gehandbald achter de school onder 
de vlag van gymvereniging ‘Ons Genoegen’. Alie de 
Putter herinnert zich: “We hadden maar een elftal 
en precies elf meiden. Je kon dus nooit ziek zijn”. In 
1956 zochten die handbalsters toenadering tot voet-
balvereniging Vesdo. Om samen een vereniging te 
vormen, met een gemeenschappelijke penningmeester. 
Zo ging het tot 1983, toen HVS (Handbal Vereniging 
Schagerbrug) op eigen benen ging staan.
In 1956 veranderde de outfit van de dames: van wit 
shirt met zwarte broek naar wit shirt met rode verti-
cale baan en rode broek; en zo is het nog steeds.
Al snel kwam ‘De Schakel’, eerst alleen mededelin-
genblad van Vesdo, maar wat later ook van ‘Ons 
Genoegen’ en HVS en tevens voor andere zaken be-
treffende Schagerbrug. Het werd vervaardigd op de 
stencilmachine van de Boerenleenbank (later RABO), 
waarvan penningmeester Mars van Vesdo eerst de 
kassier en later de directeur was.
Tot in de jaren ’70 werd er gevoet- en gehandbald op 

het knusse terrein aan de Jochem Blaauboerstraat. 
Maar de accommodatie voldeed niet meer aan de 
eisen en in 1976 volgde verhuizing naar het sport-
complex aan de P. Ottstraat. In 1980 kwam daar 
sporthal Molentocht gereed, waarin veel gehandbald 
zou worden.

In de jaren ‘60/70 speelden in het eerste van HVS: 
Atie Kuit, Trien van Eten, Nel Raven, Breg Kuit, Eri-
ca Eriks, Wil Schoen, Hanny Benedictus en Mieke de 
Graaf –Schenk (in 1961 van Olympia Wieringerwaard 
gekomen). (7)

Epiloog
In de reeks artikelen over de sport in de Zijpe en Pet-
ten is vooral aandacht besteed aan de oudere, meer 
traditionele sporten. En dan nog vooral de ontwik-
keling tot zo 1960. Maar in de jaren daarna is het 
sportpalet hier veel diverser geworden. Zo staan in de 
gemeentegids Zijpe 2007/2008 maar liefst zes pagina’s 
sportverenigingen. Daarbij vijftien biljartclubs, een 
dartclub, vijf paardensportverenigingen, een schaak-
vereniging, drie hengelsportverenigingen en drie 
bridgeclubs. Maar ook twee badminton-, zes gymnas-
tiek-, vier handbal-, acht ijs/schaats-, twee kolf-, een 
tafeltennis-, zes tennis-, vijf voetbal-, twee volleybal- 
en vijf zaalvoetbalverenigingen plus een zwemclubje. 
Inderdaad, in Zijpe wordt heel wat aan sport gedaan.

Noten:
1 Zie verder: Anja Weijgertze, 100 Jaar ‘Ons Ge-

noegen’ Schagerbrug 1905-2005, speciale uitgave 
Radslag.

2 Zie verder: A. Tiel, Rond de Hoge Sluis, p. 
164/165.

3 Zie verder: J. Dekker Mz en Jelly Veuger-van der 
Krieke, Gymnastiek Vereniging St. Maartensbrug 
S.S.S.D.I.N.D.U.A. 1925-2000.

4 A. Tiel, Rond de Hoge Sluis, p.162.
5 In het erg aardige boekwerkje ‘50 Jaar Hand-

balvereniging Geel-Zwart’ [auteur(s) helaas 
onbekend; inv.nr. 608 collectie Zijper Museum] 
wordt daar een inkijkje in gegeven.

6 Gebaseerd op A. Tiel, Rond de Hoge Sluis, p. 
167/168.

7 Gebaseerd op P. Nierop en W. Sintenie, Terugblik 
op 50 jaar Vesdo en HVS.

Het juniorenteam in 1991. Staand v.l.n.r. Theo Wijnjeterpen, Miranda de 
Jong, Marije Vennik, Carolien Hoeben, Natasja Lap. Onder: Brenda Tijmes, 
Desirée Schaatsenberg en Wendy Tijmes. Coach was Aldo de Bock.

De nieuwe sporthal in Schagerbrug.




