Sintelbaan aan de Vincent van Goghweg
Gelijk met het besluit van de gemeente Zaandam om het Zaanlands Lyceum van de
Westzijde naar de Vincent van Goghweg te verplaatsen, kwam ook de goedkeuring om naast
deze gebouwen een sportveld aan te leggen. Door goed lobbywerk ging de wethouder
akkoord om het sportveld iets groter te maken en het daarmee mogelijk te maken er een
sintelbaan aan toe te voegen. Kleedkamers bijbouwen was voor de gemeente een financiële
brug te ver. De atletiekvereniging moest zelf voor kleedkamers zorgen.
A.V. Zaanland kreeg een plek toegewezen aan het huidige J.A. Laanplein. Vanaf het begin
hebben de leden veel werkzaamheden zelf verricht. De aangewezen plaats viel helaas samen
met de oude dijk van het opgespoten terrein. Bij het graven van de fundering stuitten de
leden vaak op puinresten, die gebruikt waren bij de bouw van het dijkje.
Sinds 1946 bestond er een clubhuisfonds en met giften van een aantal bedrijven, een
rentevrije obligatielening bij onze leden en een hypothecaire lening bij de Nutsspaarbank
werd dit alles financieel mogelijk.

Op het moment dat de school al in gebruik genomen werd, waren de gymnastieklokalen en
het sportveld nog niet klaar. Deze werden een jaar later (1965) in gebruik genomen. Ook de
aula, later de Speeldoos, was nog niet gebouwd.
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De eerste maanden werd nog gebruik gemaakt van de kleedkamers van het Verkadeveld,
waarna het inlopen naar de nieuwe locatie een warming-up was. De training kon op het
nieuwe terrein gegeven worden.

Op het huidige terrein met alle houtwerven en molens, stond er één molen, waaraan het
huidige clubgebouw zijn naam heeft te danken. Dit was een klein uitgevallen paltrokmolen,
De Oranjeboom of ’t Spint.
Op 26 september 1964 was het zover. De opening van het sportterrein werd verricht door
wethouder M.J. Hille, waarna met een grote wedstrijd de baan werd ingewijd.
Een sintelbaan brengt echter ook zorgen met zich mee. Hoe breng je de lanen op het
loopvlak aan. Met een speciale lijnentrekker werden de groeven in de baan getrokken,
waarna met droge kalk de witte strepen werden aangebracht. Je had tenminste vier mensen
nodig om fatsoenlijke lijnen zichtbaar te maken. Niettemin was AV Zaanland gelukkig.

800 m met v.r.n.l. Arend de Boer, Chris Konings en Rob Kat
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