Ronde van Zaandijk
Op zaterdagmiddag 27 mei 2017 kunt u in en om het dorp Zaandijk genieten van de “Ronde van
Zaandijk” met een wandel-/boot-/puzzeltocht, een jeugdloop (Kids obstacle run), een trimloop en een
feestje na.
De Ronde van Zaandijk is een eenmalig gezamenlijk sportief feestje van een aantal jubilerende
Zaandijker verenigingen, namelijk voetbalclub ZVV Zaandijk (100 jaar), de vrijwillige brandweer
Zaandijk (100 jaar), brandweer Olam Cocoa/Cacao de Zaan (70 jaar), slagwerkgroep De Saen (60
jaar), stichting Voetveer Zaandijk (10 jaar) en brouwerij Hoop (1 jaar).
De Ronde wordt ondersteund door atletiekvereniging AV Zaanland, wandelvereniging Laatste
Loodjes, evenementenbureau Broeks Events, dorpscontact Stichting Zaandijk Leeft en een aantal
kleinere partijen. En wordt gefinancierd door het Ir. P.M. Duyvis-fonds, Zaandijk Leeft, Olam/Cacao de
Zaan en een aantal kleinere sponsors.
Kom op de fiets!
Het wordt druk. Voor degenen die met de auto komen: er zijn enkele tientallen parkeerplaatsen
beschikbaar op het terrein van Duyvis (Diederik Sonoyweg, Zaandam) en Olam Cocoa (Lagedijk,
Koog aan de Zaan) en station Zaandijk/Zaanse Schans. Voor degenen die met openbaar vervoer
komen: vanaf station Zaandijk/Zaanse Schans is het ongeveer 10 minuten oostwaarts lopen naar
voetbalclub ZVV Zaandijk; de voetbalclub ligt bij de Zaanse Schans.
De Lagedijk in Zaandijk (tussen Guisweg en de Sluis) is tussen 15:00 en 19:00 uur afgesloten voor
doorgaand verkeer. Bij de start en finish van de verschillende programma-onderdelen is gezorgd voor
extra toiletten. EHBO is op verschillende plaatsen aanwezig. Voor de trimlopers zijn er
verkeersregelaars en parkeerswachten.
Het feestje na afloop is bij brouwerij Hoop op de Lagedijk in Zaandijk. Voor de kinderen is een
springkussen aanwezig. Het wordt mooi weer.
Veel plezier!

Trimploop
Voorinschrijving
Aanmelden/inschrijven
Afstand / keuze
Start tijdstip
Start locatie
Finish
Kosten
Inclusief
Omkleden/douchen

website inschrijven.nl
27 mei a.s. vanaf 15:45 uur in kantine van ZVV Zaandijk
5,33 of 9,66 kilometer
16:45 uur (9,66 km)
17:00 uur (5,33 km)
proeflokaal De Kruis/Zaanse Bakkertje op de Lagedijk in Zaandijk
brouwerij Hoop op de Lagedijk in Zaandijk
gratis voor leden ZVV Zaandijk
5 euro voor overige deelnemers
startnummer, eindtijd en 2 consumpties
voetbalvereniging ZVV Zaandijk

Een tipje van de sluier:
De trimlopen brengen u onderweg langs bekende en minder bekende straten van Oud-Zaandijk en
Rooswijk en een stukje eh …. Buitengebied. Om het niet te makkelijk te maken, voert de route u mede
over de Guisweg, langs de buren, door de vernieuwde treintunnel Zaandijk/Zaanse Schans, over een
normaliter ontoegankelijk terrein, via een bijzondere chicane, opnieuw de Guisweg over. Gelukkig
wordt u na een luidruchtige start geleid over de afgesloten Lagedijk, wordt u begeleid door een motor/fietsescorte, houden verkeersregelaars het snelverkeer in de smiezen, wijzen de 40 parkoerswachten
u (hopelijk) de goede kant op en is de EHBO standby. En na afloop is er een frisje voor de dorst en
een biertje voor de lekker.

Wandel-, boot- en puzzeltocht
Aanmelden/inschrijven:
Aanmeldingsplaats:
Kosten:
Starttijd:
Startplaats:
Eindtijd:
Eindplaats:
Route/afstand:
Consumpties:

tussen 14:30 en 15:30 uur
voetbalclub ZVV Zaandijk, Diederik Sonoyweg, Zaandam
gratis voor leden jubilarissen; 5 euro voor niet-leden
tussen 14:30 en 15:30 uur
voetbalclub ZVV Zaandijk, Diederik Sonoyweg, Zaandam
uiterlijk 19:00 uur (eigen tempo)
voetbalclub ZVV Zaandijk, Diederik Sonoyweg, Zaandam
kiezen tussen de 6,90 km en de 9,00 km
twee consumptiebonnen

Een tipje van de sluier: Onderweg kunt u zich al wandelend vergapen aan delen van het dorp Zaandijk
waar u nog nooit geweest bent en verwonderen tijdens de twee boottochten. U kunt tezamen met
anderen genieten van landelijke gebied, volkse wijkjes, kerkelijke doorloopjes, benauwde steegjes,
historisch Zaans groen, net geopende herbouw, wijds polderland, cacaoluchtjes en woelige baren op
deze prachtige zaterdagmiddag in de lente van 2017. Daarnaast heeft u onderweg ontmoetingen met
senioren, spuitgasten, vrouwen in kostuum, zoekende toeristen, vogels op nesten en statische
beelden. En de verbouwde Zaandijkerkerk: wow!! Gelukkig kunt u op diverse plaatsen even bijkomen
met een bakkie troost of een hoppig biertje om een aantal pittige vragen te beantwoorden. Om
tenslotte moe maar voldaan af te ronden in de kantine van ZVV Zaandijk. Of nog even aan te sluiten
bij het feestje bij brouwerij Hoop. Uw keuze.

Jeugdloop: kids obstacle run
Voorinschrijven:
Aanmelden/Inschrijven:
Inschrijvingsplaats:
Kosten:
Starttijd:
Startplaats:
Finishplaats:
Leeftijd:
Afstand/Route:

inschrijven.nl
vanaf 15:30 uur
bij proeflokaal De Kruis, Lagedijk, Zaandijk
geen
16:00 uur
Proeflokaal De Kruis, Lagedijk, Zaandijk
de Sluis, Lagedijk, Zaandijk
4 tot 13 jaar
onderbouw: 0,76 km;
bovenbouw: 1,86 km
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1961417
Omkleden/douchen:
voetbalclub ZVV Zaandijk, Diederik Sonoyweg, Zaandam
Consumpties:
limonade gratis
Herinnering:
medaille
Tipje van de sluier:
Zoals de titel van de jeugdloop al laat zien, wordt de (afgesloten) Lagedijk voorzien van
(verplaatsbare) obstakels. Dat betekent dat de kinderen na een luidruchtig startsignaal afwisselend
rennend, springend en tijgerend over bijvoorbeeld hooibalen en door het water, op weg gaan naar de
finish op de sluisbrug. Er is een kortere afstand voor de kinderen van de onderbouw en een langere
afstand voor de kinderen vanaf groep 5. Alle deelnemers krijgen bij brouwerij Hoop limonade en ligt er
een mooie medaille op ze te wachten. Daar is ook muziek en een springkussen. Binnenkort krijgen de
kinderen op hun school een flyer uitgereikt, waarin alles nog eens op een rijtje is gezet.

