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Nieuws uit de regio

ZAANDAM - Het eerste mixteam 
van TV de Gouw heeft afgelopen 
zondag op de laatste speeldag het 
kampioenschap in de landelijke 
eerste klasse binnengehaald. Op 
het tennispark van Zandvoort 3 
haalden de Zaankanters net op tijd 
de benodigde punten binnen. Het 
begon daarna zodanig te regenen 
dat het duel op het Zandvoortse 
gravel werd gestaakt. 

Vier punten waren er nog nodig 
voor De Gouw als directe concur-
rent HLTC Leimonias 2 geen ste-
ken zou laten vallen in de Haagse 
clash met nummer drie THOR de 
Bataaf 2. De start was goed voor De 
Gouw. Leonie Mekel ontdeed zich 
met 6-3 4-6 6-3 van Rosalie van der 
Hoek. Nienke de Jong kende ech-
ter een zeldzame uitglijder tegen 
Charlotte van der Meij: 6-0 6-0. 
De Duitser Oscar Otto herstelde de 
schade door Daan van Randtwijk 
eenvoudig met 6-2 6-2 te kloppen. 
Het nieuws uit Den Haag werd on-
dertussen nauwlettend in de gaten 
gehouden. Alexander Nonnekes 
had het kampioenspunt op zijn rac-
ket, toen bekend werd dat Leimoni-
as op 1-1 stond. De 31-jarige speler 

stond dus onder stevige druk en zo 
was het ook voor het Gouw-publiek 
een zeer spannend duel. 
Een groot deel van hen was rond de 

klok van negen uur in de ochtend 
naar De Gouw gekomen. Met een 
speciaal gehuurde bus reisden zij, 
alvast helemaal in feeststemming, 

vanuit Zaandam af naar Zandvoort. 
Het publiek zag hoe Nonnekes  

>Lees verder op pagina 7

‘Zo’n teamgevoel weinig meegemaakt’
De Gouw pakt titel in Zandvoort

Vlnr Nienke de Jong, Leonie Mekel, Alexander en Chantal Nonnekes, Jos van der Beek (voorgrond) en Oscar Otto vieren het kampioenschap. 

(Foto: Lou Bronger)

REGIO - Heeft u een nieuw-
tje of nieuws voor onze re-
dactie? 

Breng ons op de hoog-
te en stuur uw e-mail naar  
redactiezaan@rodi.nl. 
Dan kan straks iedereen het 
lezen in het Zaans Stadsblad.
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Koen Wiggemans overtuigend met 
6-3 6-2 langs de kant zette. Direct na 
het wedstrijdpunt kwamen de fak-
kels tevoorschijn en ontkurkten ze 
de champagne. 
Het damesdubbel was daarna om 
des keizers baard. Nienke de Jong 
zorgde echter samen met Mekel 
voor eerherstel voor haar verloren 
enkelduel door gehuld in een kampi-
oensshirt Van der Hoek en Joyce van 

der Linden met 4-6 6-4 7-6 te ver-
slaan. De regen gooide daarna roet 
in het eten, zodat de partij bij een 4-1 
voorsprong voor De Gouw werd ge-
staakt. Weer thuis in het clubhuis 
bij TV de Gouw werden de kersverse 
kampioenen gehuldigd. 

Teamprestatie
Het kampioenschap kwam zeker 
niet zonder slag of stoot tot stand. 
Twee partijen waren cruciaal. “We 
hadden nooit gedacht dat we met 
6-2 van concurrent Leimonias zou-
den winnen”, aldus Nonnekes. “We 
hebben veel hulp van Oscar gehad, 
maar deden dit echt op eigen kracht. 
Vanaf het begin tot het einde heb-
ben we het met elkaar gedaan.” 
“Zo’n teamgevoel heb ik weinig zo 
meegemaakt, maar je moet het wel 
waarmaken”, sluit Chantal Nonne-

kes zich aan bij haar man Alexander.
Bovendien moest het team het van-
af de vijfde wedstrijd stellen zon-
der Chantal vanwege haar zwan-
gerschap. Jos van der Beek noemt 
daarom ook de zesde wedstrijd, te-
gen THOR de Bataaf 2. “Leonie 
was geblesseerd. Zo hadden we nog 
maar een dame over, waardoor we 
drie potjes moesten weggeven. Toch 
verloren we maar met 5-3. We heb-
ben op het juiste moment gepiekt.” 
Zelf memoreert Chantal de dames-
dubbelpartij tegen het zogenoemde 
‘Dodelijke Duo’ Jitske Frankenhuis 
en Babs van Kampen van TV Hoorn 
1. “Zij hadden samen al jaren geen 
partij meer verloren, totdat ze mij en 
Leonie tegenkwamen.” 
Van der Beek had nooit gedacht dat 
hij zich na zeven wedstrijden kampi-
oen zou mogen noemen. “De bedoe-

ling was om ons te handhaven door 
in de eerste paar wedstrijden ge-
noeg punten te pakken. Leonie was 
zelfs van plan om daarna in Frank-
rijk te gaan spelen. We zijn natuur-
lijk heel blij dat ze voor De Gouw 
gekozen heeft en dat haar blessure 
uiteindelijk meeviel.” Voor Alexan-
der is het geloof in de titel langzaam 
gegroeid. “Na de eerste twee weken 
dachten we dat de sterken nog kwa-
men, maar die versloegen we ook.” 

Genieten
Van der Beek gaat zich nog even 
niet te veel bezighouden met vol-
gend seizoen, als hij met zijn team 
in de hoofdklasse gaat spelen. “Daar 
denken we even rustig over na. 
Eerst gaan we hiervan genieten.” De 
Gouw-trainer is net als zijn teamge-
noten erg trots. “Ik ben trots op het 
totaalplaatje: ons team en onze trou-
we supporters.”

‘Zo’n teamgevoel weinig meegemaakt’
ZAANDAM - Het Leger des Heils 
Zaandam krijgt veel aangeboden 
en wil zo goed mogelijk met deze 
giften omgaan. Het gaat daarbij 
om boeken, grammofoonplaten, 
cd’s en dvd’s. Vrijdag 5 juni houdt 
het Leger des Heils een markt met 
deze spullen. Het Leger des Heils 
heeft inmiddels ook een kleine bi-
bliotheek gemaakt in het gebouw 
aan Tuiniersstraat 30 in Zaandam. 
Als mensen boeken willen lenen, 
kunnen ze dat voor niets doen. 
Dat kan vanaf maandag 8 juni elke 
maandagochtend tussen 9.00 uur 
en 12.00 uur. Als het een succes 
wordt, wordt de bibliotheek uitge-
breid. De boeken die kapot zijn, 
gaan in het oud-papier, wat het Le-
ger des Heils nog een paar euro’s 
oplevert.

Spullenmarkt bij 
Leger des Heils

HET FEEST DER VERBINDING 
OP EN ROND DE ZAAN

Tot en met oktober worden het Zaanse 

verleden en heden tot leven gebracht tijdens 

evenementen op en rond de Zaan.

2015 is een feestelijk jaar voor iedereen in de 

Zaanstreek en daarbuiten. Het is het Europese 

Jaar van het Industrieel en Technisch erfgoed. En 

in augustus wordt het nautische top-event 

SAIL2015 georganiseerd. Kortom, genoeg redenen 

STAD AAN DE ZAAN; 
HET FEEST DER VERBINDING

om eens flink uit te pakken in de Zaanstreek! Als 

stad aan het Noordzeekanaal genieten we niet  

alleen mee van de tallships die 19 tot 23 augustus 

tijdens SAIL2015 naar en van Amsterdam varen, 

maar SAIL2015 herinnert ons ook aan onze eigen 

band met het water. Want bovenal zijn wij ‘Stad 

aan de Zaan’. Onder die noemer  viert Zaanstreek 

28 weken feest. Tot en met oktober zijn er allerlei 

evenementen voor jong en oud.

APRIL – OKTOBER 2015

AGENDA T/M 14 JUNI

6 juni - Voorjaarsbraderie 

Wormerveer 

6 juni - Buitenbios

Hembrugterrein

7 juni - Kinderboekenmarkt

Zaanse Schans

12,13 en 14 juni - Art Zaanstad

Zaandam

13 juni - Erfgoedmarkt

Stoomhal Wormer

Voor het meest actuele overzicht, 

kijk op www.stadaandezaan.nl.

WWW.STADAANDEZAAN.NL

Als onderdeel van het Festival Industrie  

Cultuur worden tot en met oktober nachte-

lijke vaartochten over de Zaan georgani-

seerd. Tijdens deze Zaansafari’s beleef je de 

Zaanse geschiedenis en hedendaagse cultuur 

tegen een decor van fraai verlichte gebou-

wen en objecten aan de Zaanse oevers. 

Meer informatie en kaartverkoop 

via www.zaantheater.nl - vertrek en aankomst 

aan de steiger op de Zaanse Schans.

TIP ZAANSAFARI
ZATERDAG 13 JUNI 20.45-23.45 UUR


