
Archief 2008 

Skiffs in bad 
Zo'n 30 leden waren afgekomen op de omsla en skiff les in zwembad de Slag. Voor een aantal 

de eerste kennismaking in de ranke skiff. Voor anderen de gelegenheid om eens uit te boot te 

vallen en onder veilige omstandigheden weer in de boot te leren klimmen. 

 

Esther en Tim winnen NK indoor 
Bij het NK op de ergometer in Amsterdam wist ZZV -lid Esther van de Loos te winnen . In de 

categorie "aangepast roeien" LTA roeide ze 4.28 over de 1000 meter. Ook voormalig lid Tim 

de Vries wist dit maal van David Geuzebroek te winnen in 3.16. 

Heren C4x wint Lingebokaal 
Tijdens de strijd om de Lingebokaal, een wedstrijd over 6 kilometer bij Leerdam hebben 

Wilco, Frank, Bart en Marcel de eerste plaats behaald. Dit mede dankzij het scherpe 

stuurwerk van Andrew. De andere C4x ploeg met Ernst, Joost, Johannes en Arnoud legde 

beslag op de tweede plaats. Er waren in deze categorie 6 deelnemers. Melle en Eelco werden 

6e in een veld van 12. Met hun tijd van 25.55 bleken ze sneller dan Karsten en Vincent die bij 

de junioren geen tegenstanders hadden. De dames dubbelvier waarin Tessa, Barbara, Janine 

en Marlies, eindigde knap als 6e in een enorm veld met 26 deelnemende ploegen. Eric, 

Laurens, Sandra en Pamela werden in het herenveld 10e en hielden daarmee 13 heren ploegen 

achter zich. Rob roeide in de skiff naar de 9e plaats. 



 

PVP 2008 
Afgelopen weekeinde streden Eric en Eelco mee in de Paul Veenemans Prijs. Een wedstrijd 

genoemd naar een zeer talentvol roeier die daarnaast ook goed kon hardlopen, fietsen en 

schaatsen en die in 1973 overleed ten gevolge van een auto ongeluk. Bij deze wedstrijd moet 

er dan ook aan tenminste 3 onderdelen worden deelgenomen. In het totaal klassement 

eindigde Eelco als 27e en Eric als 33e. 

 



Verenigings prijs voor ZZV in Amstel Drecht 

 

Tijdens de Amstel-Drecht Regatta werd door de ZZV roeiers dusdanig hard geroeid dat de 

totaal resultaten recht gaven op de verenigings prijs. Bij de heren dubbeltwee was de eerste 

plaats voor de junioren Vincent en Karsten. De tweede plek was voor Melle en Hans. Bij de 

dames dubbelvieren ook een eerste en tweede plaats. Marlies, Tessa, Barbara en Janine waren 

het snelste. Bij de heren skiffeurs was er een 5e, 6e en 12e plaats voor respectievelijk Fons, 

Eric en Rob. 

 



Veel belangstelling voor introductie lessen 
Het was een drukte van belang vandaag op de Open Dag. Zo konden om 12.00 uur 3 C-vieren 

gevuld worden met belangstellenden. Twintig mensen schreven zich in voor de introductie 

lessen. Daarnaast waren er aanmeldingen voor de jeugd waarbij het er naar uit ziet dat de 

jongste jeugd versterkt wordt met een aantal jongedames. 

Onderlinge wedstrijden en Feest 
Er waren maar weinig leden afgekomen op de onderlinge wedstrijden zaterdagavond. Slechts 

3 ploegen gingen de strijd aan. De aloude productiviteits formule was van stal gehaald. Een 

prima gelegenheid dus om met andere leden een tactische race te varen. Na de wedstrijd 

volgde de feestavond. Ook daar niet echt veel mensen maar ook hier hadden de thuisblijvers 

ongelijk. Zij liepen een geweldige band, heerlijke hapjes en vooral veel lol mis. 

 

Lichtjestocht 
Vorige week is er door 3 boten deelgenomen aan de Lichtjestocht. Hieronder een verslag van 

Eri: 

 

Na wat schuiven en puzzelen is duidelijk wie de boten heen roeien naar Amsterdam, wie de 

lichtjestocht zelf roeien en wie er terugroeien de volgende dag.  

Als onze ploeg aan is gekomen in Amsterdam (lekker met zijn zevenen in de auto van Piet) 

komen we een deel van de heenroeiers tegen. Een ploeg is met de trein terug naar Zaandam, 

een tweede ploeg roeit ook de tocht nog en gaat daarna naar huis maar daarover later meer.  

 

De tocht zelf begint mooi op tijd, lekker relaxed. Tja, wat schrijf je over zo’n tocht? Vooral 

dat je het minstens een keer mee moet maken. Dat avondlicht op dat water… zo mooi. De stad 



vanaf het water… zo vertrouwd en zo anders. De terrasjes langs het water waar je aan kunt 

leggen… zo verlokkelijk. Sommigen ploegen profiteerden dáár van, wij kozen ervoor om de 

tocht iets te verlengen en tot de stadsgrens door te roeien. In de schemer naar de stadsgrens en 

in het donker terugkomen, prachtig! 

 

Het is erg cliché maar erg waar: al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes langs de grachten 

het is echt een belevenis.  

Onderweg komen we de ploeg van Laurens tegen. Yvon was wat zenuwachtig over de route 

en had daar een geweldige oplossing voor bedacht: gewoon de kaart overboord gooien en 

lekker roeien op ’t gevoel. Bleek prima te gaan.  

Als we bijna terug zijn bij het startpunt maken we gelukkig nog wat spannends mee, je moet 

ook een verhaal hebben voor het thuisfront, nietwaar. Het is mooi donker, heerlijk rustig, het 

water is breed dus we zetten er lekker de vaart in. Midden op het water zweeft een lantaarn in 

de lucht. Natuurlijk gaan we er niet rakelings langs. Als we dichterbij komen wordt er driftig 

geroepen dat we uit moeten kijken, ze zijn stuurloos. “Ze” zijn wat enthousiaste drinkers op 

een onbestuurbaar gevaarte. “Ze” hebben niet op de punten maar in het midden van hun 

gevaarte een lichtpunt en “ze” drijven onhandig breed op het water. Als we “ze” op een haar 

na gemist hebben blijken “ze” de beschermheren van twee onverlichte skiffs met een flink 

vaartje te zijn. Ook die ontwijken we op de millimeter (vooruit, met gemak).  

Er worden luid excuses betoond en ieder is met de schrik vrij.  

Bij het beginpunt worden we in de kantine onthaald op nasi en blijkt dat de ploeg van Laurens 

geen geintje maakte dat ze gelijk terug gingen roeien in plaats van zondag.  

 

Onze ploeg roeit zondag terug. Het weer is omgeslagen, het waait pittig en het regent net niet. 

Maar ook dat is erg de moeite waard.  

 

Volgend jaar met 4 boten??? 

 

Eri Munters 



Toertocht groot succes 

 

Maar liefst 30 mensen hadden zich ingeschreven voor de tweejaarlijkse toertocht voor ZZV-

roeileden. Met 6 boten ging het door de 'grote' sluis de Achterzaan op. Om door de 

Zaandijkersluis te belanden in het Guisveld. Daar werden de deelnemers op de eerste 

pauzeplek onthaald op koffie met een koekje in Verpleeghuis Guisveld. Er werd verder 

geroeid richting Westzaan door de Reef en vervolgens terug door de Mallegatsluis de Zaan 

weer op .Terug op de club volgde een geweldig Tapas buffet en de prijsuitreiking. Rond de 

tocht was namelijk ook een spel element gecreëerd met vragen over roeien en de omgeving 

waarin geroeid werd. Conclusie; dit moeten we veel vaker dan dan eenmaal in de twee jaar 

doen. 

Leden toertocht 24 augustus 
De twee jaarlijkse toertocht voor ZZV-leden komt eraan. Een unieke gelegenheid om eens op 

'ander' water te roeien dan de Voorzaan. 

Hieronder de uitnodiging en de poster in PDF 

Op zondag 24 augustus 2008 is het weer eens tijd voor een mooie toertocht: Guis- en 

Westzanerveld mét spelelement. 

Deze enerverende dag wordt afgesloten met een Tapas Buffet. Afstand ca. 25 km, geschikt 

voor (volwassen) leden met S1. 



De kosten bedragen € 15,- per persoon incl. buffet. Verzamelen om 09:00. 

 

Zegt het voort, zorg dat je erbij bent en meld je direct aan via :zzvtoerroeien@gmail.com. We 

maken er een onvergetelijke dag van! 

 

Met vriendelijke groet, 

ZZV Toercommissie 

Kim de Jong en Jeannette Warta 

Verslag Ronde Hoep Tocht 29 juni 2008 
Vandaag eens een andere veenstroom opgevaren in plaats van de ons vertrouwde Zaan, zijnde 

de Amstel tot aan Nes aan de Amstel.  

Vervolgens de Ronde Hoep polder verder rond gevaren langs de smalle Waver.  

Een belevenis met veel oude dijkboerderijen, oude en nieuwe landhuizen, veel motorsloepen 

en veel riet langs smal vaarwater met de nodige obstakels in de vorm van keersluizen en 

draai- annex ophaalbruggen.  

Deels onderdelen van de fortenring rond Amsterdam.  

 

Als kers op de taart, diverse aanleg- en vertrekstunts en een bijna onzichtbare kabelpont 

midden in Ouderkerk aan de Amstel.  

Kortom een diepe leerervaring voor zowel roeiers en stuurmensen.  

Ondanks deze uitdagingen, geen enkele misser gevaren.  

Zelfs voorrang gevraagd en genomen bij brugpassages en passeermaneuvres.  

Gewoon hard en vriendelijk brullen en dan ook even flink hard varen.  

Een C-4 met uitgedaagde bemensing is gewoon op afstand de snelste boot op de Amstel en 

zeker op de smalle Waver.  

Slippend liggen kunnen we nu als de besten.  

Ook eenzijdig slippen en tegelijk roeien met de nog uitgebrachte riemen gaat voorbeeldig en 

nog snel ook bij de diverse inhaal manoeuvres.  
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Vroeg weg, 07.45u vertrokken bij de ZZV-loods.  

We waren de eerste bootbemensing bij Willem 3.  

Na de koffie vertrokken met de Willem-3 C4 genaamd Surcouf.  

Met deze houten boot hebben Esther, Tim, twee Rotterdammers en ik als stuur meegedaan 

aan de Amsterdam masters 2006 en zowaar gewonnen in hun klasse!  

 

Een groot compliment aan de ondersteuning bij Willem-3 bij het te water laten en ook het 

weer opbergen van deze perfecte boot!  

 

We waren ook ruimschoots als eerste terug, rond 15.00u. Dit ondanks drie uitgebreide rust, 

plas, wissel en koffie/appeltaartpauzes onderweg.  

Kennelijk hebben we er een soort marathontocht van gemaakt.  

Waarschijnlijker is dat we gewoon mazzel hadden met alle passages. Nergens gewacht.  

 

Deze tocht kan in de boeken van de toercommissie als een goed te varen toertocht, met name 

ook voor de novices in dit genre.  

 

Hans Bonekamp 

Verslag skiff cursus 
Iris, Janine, Yvonne en Pamela hebben een skiff cursus gevolgd in Ratzenburg. Nieuwsgierig 

? Lees hier het verslag 



 

Noordhollandtocht 2008 
Uitzinnige taferelen na de finish van de Noord - Holland tocht. A la de Holland acht sprongen 

deelnemers vanuit de boot het water in. De beide ZZV estafette ploegen hadden vooral elkaar 

als tegenstander. Verder leken de omstandigheden ideaal voor een baanrecord. De ervaren 

mixed-ploeg bleef de heren ploeg 8 minuten voor en bleef inderdaad onder het vorig jaar 

gevaren baanrecord. Over de 70 kilometer werd nu 5 uur en 41 minuten gedaan 

 

Spaarne Lente Race 
Twee vieren, twee tweetjes en twee skiffs streden op 25 mei voor eremetaal over 4,5 

kilometer in Haarlem. Fons en Eelco kwamen in het sterk bezette skiff veld (23 deelnemers) 



tot een 11e en 13e plaats. Hans en Eric werden 3e van de 6. De dames dubbel vier met Tessa, 

Sandra, Sofie en Barbara roeide naar een 6e plaats. Hier waren 11 deelnemende ploegen. Eric, 

Fons, Wouter en Laurens werden 2e achter de Hunze en voor vier andere boten. Eelco en 

Sandra wisten te winnen. 

 

4e plaats in Purmer/ Jisper Marathon 
Wilco, Gerard K., Kai, Andre en Wim roeiden 18 mei de 60 kilometer lange Marathon van 

onze buurvereniging. Zij moesten Ossa, de Amstel en Aross voor laten gaan. 

 



Jeugd Wedstrijden Naarden 
Jouke, Jelle, Sem en Jochem roeiden 18 mei hun allereerste wedstrijd. Het moet nog net iets 

harder willen zij in de prijzen vallen. Volgende wedstrijd is 14 juni bij RIC. 

9e plaats elfstedentocht 
De heren ploeg heeft bij de elfstedentocht een 9e plaats behaald. Dit in een veld met 65 boten. 

Er had een hogere klassering ingezeten maar de ploeg verdwaalde in de zeer dichte mist. 

Stapvoets roeien enkele uitstapjes in het riet en vooral een uitstapje naar het Heegermeer 

zorgde in de nacht voor vertraging. De opgebouwde toptien notering ging daar verloren. 

Zaterdag overdag kon gelukkig nog veel worden goedgemaakt. De mixed ploeg kon als 

gevolg van de mist en een kapot roer de 200 kilometer helaas niet volbrengen. Een zware 

teleurstelling. 

Hart van Holland gewonnen 
Een nu al jaren lang durende traditie werd zaterdag voortgezet. Opnieuw werd de Hart van 

Holland Marathon gewonnen. Niet alleen de heren ploeg maar ook de mixed ploeg bleek dit 

jaar te snel voor de overige deelnemers. 

 

 De foto is van de hand van Gertjan Miedema. Meer van deze fraaie foto's 

op: http://www.miedema.dyndns.org/ 

Bardiensten 
De bardiensten van mei en juni zijn op de website geplaatst. U vindt ze onder 

"roeivereniging" en "barrooster" 

http://www.miedema.dyndns.org/


Weerribben Marathon weer gewonnen 
Opnieuw waren de ZZV-ploegen het snelste in Steenwijk. De vooraf gevreesde tegenstand 

van de Amstel bleef uit omdat deze ploeg al snel verdwaalde. Daarvoor waren ze al ingehaald 

door de latere winnaars. De 59 kilometers waren door harde wind, haakse bochten en smalle 

passages erg zware kilometers. De winnaar deden 5 uur en 40 minuten over de wedstrijd. De 

winnende ploeg bestond uit: Eric, Fons, Melle, Eelco en Hans van Ruler. 

 

Veel belangstelling Open Dag 
Ondanks het koude weer waren er toch veel mensen af gekomen op de open dag. M.n. om 

12.00 was het een drukte van belang en er werd druk ingeschreven voor de introductie lessen. 



Ook wanneer u de open dag gemist heeft is opgeven voor de introductie lessen nog mogelijk. 

Stuur hiervoor een mailtje naar: nieuweleden@zzv-roeien.nl 

Zomertijd: Woensdagavond roeien 
De vereniging is vanaf 19.00 uur open. Voor iedereen met afroeiproef S1 of hoger. 

skiffhead 
Eelco, Eric en Fons roeiden zondag 30 maart de skiffhead. In een groot veteranen veld met 

160 deelnemers eindigde Fons als 58e, Eric als 72e en Eelco als 89e. 

 

Ad en Fons 20e in Tweehead 
In een sterk veld met 36 boten zijn Fons en Ad als twintigste geëindigd in het veteranen veld. 

Ze deden 29 minuten en 53 seconden over de 7,5km.  

Geslaagd voor afroei examens 
Zondag 23 maart is er door 14 mensen examen gedaan voor de S1 proef. Hieronder een 

verslag van Hans Bonekamp; 

 

Te beginnen dan maar met het weer. 

Mijn plengoffer is verhoord. 

Het was een mooie fles Medoc van 99, echter de kurk was kapot en de wijn verzuurd. 

Desondanks een pracht ochtend. 

Gelukkig zijn de weergoden kennelijk geen wijnkenners. 

Dan het examen zelf. Muisstil, onaards gewoon met zoveel mensen op de steiger en het vlot.  

De spanning was te snijden. 

Dit ondanks de heerlijke Sandra-tulband met boter bij de koffie. 

Richard en Andrew presenteerden zich rustig met korte, duidelijke instructies en de 

aankondiging van verfilming. 

Het uit- en indragen van de boten, het in- en uitstappen, het wegvaren en aanleggen en 
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natuurlijk het roeien zelf verliep beheerst. 

Schoonheidsfouten en tempogebrek daargelaten, er was duidelijk sprake van inzicht en 

controle. 

Het materiaal examen verliep goed, compleet met collectieve in stinker in de vorm van "wat is 

de taft van de boot?". 

 

Alles verliep naadloos. Mijn complimenten aan de examencommissie en de bardienst, vooral 

ook de nabespreking op video. 

 

Wat mij betreft gaan we gewoon verder met lessen tot er een nieuwe groepsindeling komt. 

Denk aan tijdig melden van deelnamewensen aan de toercommissie. 

Head of the River 
Vier ploegen van onze vereniging hebben zondag 16 maart deelgenomen aan de Head of the 

River. Deze wedstrijd geldt als de grootste roeiwedstrijd in Nederland wat betreft het aantal 

deelnemers. In totaal 500 achten en vieren gingen over de baan. De dubbelvieren deden het 

goed met een tiende plaats voor Sandra, Janine, Pamela, Sofie en stuurvrouw Tessa. Er was 

een twaalfde plaats voor Eric, Fons, Leon, Ad en stuurvrouw Heleen. Beide vieren roeiden in 

grote velden waarbij de dames 30 tegenstanders hadden en de heren 46.  

De veteranen acht eindigde in de middenmoot en de clubacht werd wederom laatste.  

Heineken 4-Kamp 
De clubacht en de veteranen acht kwamen zaterdag in actie tijden de Heineken 4-kamp. Het is 

een paar jaar geleden dat er nog ploegen van ZZV aan deze openings klassieker deelnamen. 

We weten nu weer waarom. Er wordt ontzettend hard geroeid. De clubacht werd dan ook 

laatste op beide afstanden. De veteranen acht roeide een slechte 2500 meter (9e) maar maakte 

heel veel goed op de sprint (4e) Vandaag (9 maart) werd de 5 kilometer verroeid. Opnieuw 

was er een 9e plaats maar er werd veel minder tijd verloren dan op de 2500 meter. 

Uiteindelijk een 6e plaats. 

 



Verslag Algemene Leden Vergadering 
In navolging van Ajax kende ook de ZZV een bewogen ledenvergadering. Tientallen 

motorbootleden waren afgekomen op de aangekondigde contributie verhoging en vooral op de 

aangekondigde nieuwe manier van het berekenen van het liggeld. Daarnaast was er een 

ingekomen stuk van een 40-tal liggers waarin gevraagd werd eens te kijken naar de structuur 

van de vereniging. Leon van der Laan, onze algemeen penningmeester gaf een glasheldere 

uiteenzetting van de financiën. De vergadering ging daarop akkoord met een verhoging van 

de contributie voor zeil/motorboot leden met 10% en een indexering van 4%. Dit alles om 

noodzakelijke investeringen in de jachthaven van West-Knollendam mogelijk te maken. De 

liggeld berekening wordt in een later stadium bediscussieerd. Verder wordt er een commissie 

benoemd die gaat onderzoeken of en wat de problemen zijn in de huidige structuur van de 

vereniging. Heugelijke momenten waren er ook. Piet van Steen is erelid geworden. Joop 

Willemsen en Joost Pielkenrood lid van verdienste. Joost heeft zich 18 jaar lang ingezet voor 

het clubblad en de nieuwsbrief. 

 

Bardienst 
De bardiensten voor maart en april staan op de site. Kijk bij "roeivereniging" en barrooster. 

Snertroeien zeer geslaagd 
Afgelopen zondag werd er door een groot aantal leden door de sluis gegaan. Dit bij 

temperaturen die zeer naar de overheerlijke snert deed verlangen die na afloop op het 

programma stond. Hieronder een verslag van Hans Bonekamp. 

 

Voor mij een woeste dag als stuurman van de Duif, compleet met een aanvaring met een 

vaargeulboei en  

een bijna onmogelijke aanleg en vertrek bij de Wormerveerse door de forse winddruk. Veel 

geleerd als stuurman. 



Nu al grote dank aan Leon voor de ondersteuning als boegroeier en acrobaat. 

 

De Duif had een illustere bemensing. 

Ellen en Marian als noest roeiende nieuwkomers. 

Damian als enthousiaste mini-roeier met zijn vader als trouwe walkanthelper. 

Op nummer 1 de reeds geprezen Leon. 

 

De dag begon voor mij verrassend vroeg rond 08.15 met een al flink gevuld Kombof. 

Twee achten vol en in totaal 10 boten op het water. Dit alles onder strakke regie van Jeanette 

en Ernst. Grote hulde! 

 

Het weer was perfect, behoudens de forse wind in het open water rond de Wormerveerse. 

De sluispassage was een roeihappening, zowel op de heen als de terugweg. 

 

Het vertrek en de aankomst verliepen naadloos, ondanks de halvering van de vlotcapaciteit. 

 

De snert was exclusief van smaak en consistentie. 

Kortom grote complimenten aan de organisatie. 

 

Hans Bonekamp  

 

NB foto's staan op de Hyve site van ZZV. Klik op de 

link:lhttp://www.hyves.nl/almanak/2240123/Vereniging/ZZV_Roeien/fotos/ 

Voor de kilometer vreters 
Ook voor de Marathon roeiers is het jaarprogramma bekend. U vindt het onder "roeizaken" en 

dan "marathonroeien". 

Plannen 
Het wedstrijd nummer Roeien met daarin alle wedstrijden en toertochten is nog niet uit maar 

voor iedereen die al zijn of haar agenda wil vullen hier de KNRB kalender. 
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