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Olie in het roeiwater 

Op het Noordzeekanaal ligt een olievlek.  

Met name de zuidelijke oever zou besmeurd zijn.  

De stookolie is gelekt uit een binnenvaart tanker na een aanvaring. 

Het is wellicht niet verstandig een rondje Bruinzeel te roeien, alhoewel olie voor minder 

golven zorgt.  

Eindelijk eens een vlak Noordzeekanaal? 

Sinterklaasfeest bij ZZV 
Na stapels(!) pannenkoeken en een ijskoud sneeuwballengevecht, hebben ZZV-jeugd en 

junioren op 5 december kadootjes gezocht in het Komboffie. De presentjes waren hartstikke 

leuk! Dank u Sinterklaasje! En natuurlijk ook weer veel dank aan de hulppieten – Marion, 

Toos en Nelly. 

Lingebokaal 
Karsten en Sander kwamen bij de Lingebokaal in Leerdam een schamele 16 seconden tekort 

voor de 1e plek. Hun tijd van 23.24 kon niet benaderd worden door de "heren" dubbelvier met 

Susan!, Eric, Laurens, Johan en stuurvrouw Sofie die een 12e plek (uit 24) scoorden. Sandra, 

Pamela, Sofie en Nicole roeiden naar een prima 10e plaats

 



Knappe tweede plaats bij jeugdestafette 
Olav beet het spits af in de sterk bezette zware jeugdestafette. Hij roeide naar het eerste vlot in 

de Amstel om daar het estafette kaartje over te dragen aan Quinten. Deze nam het keerpunt 

waarna Jochem en Sem tegen de storm in roeiden naar Willem 3. De ZZV ploeg kwam 50 

seconden tekort voor de eerste plaats. Sem won zijn traject. 

Horzol gewonnen 
De laatste marathon van dit jaar is gewonnen door Wouter, Sandra, Johan, Richard en Eric. 

Na de start had de ploeg enkele kilometers nodig om de andere ZZV ploeg met Kaj, Martin, 

Laurens, Jeroen en Ad in te halen. Serieuze tegenstand kwam er ook van een Wetterwille 

ploeg. Zij eindigden op een tweede plaats. ZZV op een derde.

 

Goud voor Jochem in Weesp 
“Onder een stralende hemel is inmiddels de Molenwedstrijd 2010 gestreden.” 

(bron: website roeivereniging Weesp). 

Ook onze jeugd heeft hard z’n best gedaan. Er zijn weer diverse prijzen binnengehaald. In de 

categorie 11-jarige skiffeurs over 250 mt heeft Olav brons gewonnen en is Gijs als 4e 

geëindigd (11 roeiers in totaal). Voor Gijs een mooi debuut! 

Mabel en Yanne in de dubbel (250 mt) en Sem in de skiff (450 mt) eindigden deze keer in de 

middenmoot. Dat was even wennen na alle behaalde medailles tijdens voorgaande 

wedstrijden. In de dubbel roeiden Olav & Quinten en Sem & Jochem naar een 4e, 

respectievelijk 5e plaats over 450 mt. Quinten roeide naar zilver in de categorie 14-jarige 



skiffeurs en Jochem zelfs naar een gouden plaats in de categorie 13-jarigen.

 

Opnieuw vereniging prijs jeugd 
Olav en Quinten waren zaterdag weer goed voor ieder twee gouden plakken. Zowel in de skiff 

als in de dubbeltwee waren ze het snelste.

 

ZZV pakt verenigingsprijs 
Zondag 12 september werden er jeugdwedstrijden bij roeivereniging “De Where” in 

Purmerend gehouden. 

Onder goede weersomstandigheden roeiden Yanna Ooms en Mabel van ‘t Veer in de dubbel 

naar een mooie eerste zege voor ZZV op deze dag.  

Jochem de Haan startte in de dubbel twee in een Weesp-ZZV combi. Hij kon echter niet 

voorkomen dat Quinten Ooms en Olav Molenaar in dat zelfde nummer voor ZZV met de 

overwinning zouden gaan strijken. Jochem werd verdienstelijk derde. In de skiff wist hij net 

niet het podium te behalen.  

Olav en Quinten roeiden in de skiff wel naar het eremetaal. Respectievelijk naar een tweede 

en eerste plek. Quinten moest hier wel een verloren wedstrijd, die in het riet uitmondde, voor 

over roeien. 

De met goud, zilver en brons behangen roeiers en roeisters zorgden er ook voor dat ZZV 

uitgeroepen werd tot beste vereniging van deze dag. 



Lichtjestocht 11 september 
Het was gezellig druk op het water tijdens de populaire lichtjestocht in Amsterdam. Twee 

ZZV C-vieren trotseerden het Noordzeekanaal en de rondvaartboten en waren om 1 uur 

nachts weer terug op de Havenstraat.

 

80-ties party 
een foto zegt vaak meer dan woorden:

 



Ex-Wedstrijdroeisters in dubbelacht 
Afgelopen zondag niet alleen de open dag. Een achtal ex wedstrijdroeisters stapten in de 

dubbelacht. Op youtube is te zien of je roeien net als schaatsen nooit verleerd: 
http://www.youtube.com/watch?v=XcgFp-K5Mns  
Onderstaande foto van Ernst

 

Open Dag 5 september 

 

5 September vanaf 12.00 uur is het open dag.  

De kans om kennis te maken met de roeisport en vervolgens in te schrijven voor een 

introductie cursus. 

Zes lessen voor 35 euro zonder lid te worden. 

De manier om vrijblijvend kennis te maken met de roeisport  

Klik voor meer informatie op de blauwe "lid worden?" link. 

Jeugdkamp ZZV bij Ossa 
Het verslag van Laurens: 

 

Dit weekend zijn de jeugd, junioren en natuurlijk wat senioren te gast geweest bij 

roeivereniging Ossa in Heerhugowaard. 

Het oorspronkelijke plan om zaterdag in estafetteverband naar Heerhugowaard te roeien viel 

helaas in het water. Tot roeivereniging De Zaan was het prachtig roeiweer maar daarna werd 

het snel heel donker.  

Onweersbuien en bijbehorend hemelwater deed ons besluiten de roeitocht af te blazen. 

Per auto en boot teruggekeerd naar de Havenstraat en lekker koffie, thee en limonade gebak 

genuttigd. 

’s Middags opnieuw, maar nu per auto, op weg naar Ossa. De auto’s uitgeladen (wat een 

http://www.youtube.com/watch?v=XcgFp-K5Mns


enorme berg tenten, tassen, slaapzakken!!!)  

Tussen de buien door snel de tentjes opgezet en daarna samen met de Ossa jeugd en junioren 

een olympisch parcours afgelegd. 

Ook was er gelegenheid om nog een stukje te roeien. Gelukkig kwam ook zo nu en dan de zon 

tevoorschijn.  

’s Avonds een heerlijke maaltijd met 6 soorten taart als dessert. Vervolgens nog even tijd voor 

nog wat kletsen en spelletjes en daarna: De Dropping.  

Vier ploegjes onder begeleiding van een gids van Ossa afgezet in nachtelijk Heerhugowaard.  

Onder het beantwoorden van moeilijke vragen de route terugvinden naar de roeivereniging. 

Om 23.45 uur waren we daar weer terug. Nog wat eten en drinken en daarna plassen 

tandenpoetsen en de slaapzak in. 

Afgezien van de leiding lag iedereen al snel te ronken. 

Na een (kort?) nachtje was een aantal van ons rond 7.30 uur al weer wakker.  

Carolien had zowaar nog energie en puf over om met de Ossa dames mee te trainen. 

Om 9.00 uur een gezamenlijk ontbijt. Veel regen zodat er buiten niet veel te genieten viel. 

Rond 11.00 uur toch maar de boel opgebroken. Lekker met je schone kleren in de prut de 

tenten afbreken…heerlijk! Weer zo’n enorme berg bagage (maar nu nat!). 

Olav en Quinten waren ondertussen nog even lekker roeien (bikkels). 

Terug naar de roei of direct naar huis. De diverse tenten hangen afgespoeld nog uit te lekken 

zodat deze direct weer droog en schoon opgeborgen kunnen worden voor volgend jaar. 

Hopelijk met iets betere weersomstandigheden. 

Iedereen van ZZV die mee was bedankt: De jeugd voor het jeugdige, de junioren voor het 

juniorige en de leiding voor de leiding. En Ossa natuurlijk bedankt voor jullie gezellige 

gastvrijheid!

 

Opening roeiseizoen en feest 
Feest op 4 september met ‘80’s party! We beginnen het roeiseizoen dit jaar swingend en 

nodigen jullie uit op zaterdag 4 september voor een heuse ‘80’s party. Vanaf 20.00 uur kun je 

lekker bijkletsen met je roeimaatjes na de vakantie en genieten van die lekkere muziek uit de 

jaren 80. We hebben een te gekke DJ uitgenodigd, natuurlijk zorgt de barcommissie weer 

voor lekkere hapjes. Dat mag je niet missen! Om een indicatie te krijgen van het aantal 



personen, vragen wij je aan te melden via l.wit7@chello.nl of op de lijst aan het schoolbord 

bij de bar. 

Omslaan en inklim cursus 4 juli 
Zondag 4 juli was de omsla met inklimcursus in zwembad de Crommenije onder de 

bezielende leiding van Menno en Eelco en met Karsten en Arnoud als instructeurs. 

Veel deelnemers en toeschouwers met wederom prachtige omstandigheden om even lekker 

om te slaan, in te klimmen en natuurlijk ook heerlijk te zwemmen!!!

 

Afroeien jeugd 4 juli 
Zondag heeft Hans van Ruler de eerste afroeiproeven van de jeugd afgenomen. Hierbij is het 

Jeugdstappenplan van de ARB en KNRB gevolgd. Werner, Berbele, Mettele, Yanne, Lars, 

Olav, Gijs, Mabel, Tom en Herbert zijn allemaal geslaagd voor proef D, Ploegroeien 1e 

niveau. Olav en Tom zijn daarnaast ook afgeroeid voor proef A, Skiff 1e niveau. Van harte 

gefeliciteerd allemaal! 

Na de zomervakantie gaan we verder met het oefenen voor de volgende proeven. 

NH jubileum marathon 3 juli 
Tropische omstandigheden zorgde zaterdag voor een 70 zware kilometers. Johan, Arnoud, 

Karsten, Nicole en Laurens roeiden in de C2x naar een 1e of 2e plaats. Uitslagen zijn er nog 

niet. Roeland, Kaj, Menno, Paul, Frank, Lucas, Jos, Wim en Jeroen roeiden in een C4x. Twee 



ZZV ploegen roeiden de toertocht van 25 kilometer.

 

Brons voor Olav en Quinten bij RIC 
Twee derde plaatsen voor Olav en Quinten in de skiff en een vijfde plaats in een groot (14 

boten) dubbeltwee veld was het resultaat in Amsterdam bij de jeugdwedstrijden van RIC. 

Foto's elfstedentocht 
Het webalbum van Laurens en Sandra is af: fotoalbum_ZZV_roeien_Lau_San 

Botendoop 
Na de jeugdwedstrijden zijn er vier!!! nieuwe boten gedoopt: Een Filippi 2x, genaamd Piet 

Mars, is gedoopt door de kleinzoon van Piet Tjeu Mars (7 jaar). De boot werd voorgeroeid 

door Sandra en Barbara 

Een Filippi 4x, De 4 Heemskinderen, wordt gedoopt door Wouter Hietberg (sponsor), 

voorgeroeid door Karsten, Vincent, Susan en Marlies, stuurvrouw Sofie. 

Een C-line C2, De Liefde, wordt gedoopt door Wil Hietberg (ons oudste lid) , voorgeroeid 

door Cees van Kooten, Aad Metselaar en stuurman Bert Veneman. 

Een Filippi skiff, Prepara, Mettele van de Ploeg (ons jongste lid), voorgeroeid door Tim.

 

http://picasaweb.google.com/sandraenlaurens/11Steden2011


ZZV Zomer jeugdwedstrijden 
Gisteren zijn de ZZV Zomerjeugdwedstrijden verroeid. Spannende, leuke wedstrijden met 

steeds vier ploegen tegen elkaar. De Hoop heeft de verenigingsprijs gewonnen. Olav won een 

gouden plak voor ZZV. Hier zijn de 

uitslagen:  

  

Meer foto's op: fotoalbum_ZZV_roeien_Lau_San 

Super Sem wint in Hilversum 
Sem wist bij de jeugdwedstrijden in Hilversum maar liefst 21 tegenstanders achter zich te 

houden. In dezelfde J13 skiff categorie werd Jochem knap zesde. Olav (J11) wist zijn succes 

van Naarden niet te evenaren en werd nu vierde. Quinten (J14) werd eveneens vierde. Samen 

met Olav waren ze Jochem en Sem net te snel af in de dubbeltwee. Respectievelijk 3e en 4e in 

ook hier een groot veld met 21 ploegen. 

Spaarne Lente race gewonnen 
De clubacht met Vincent, Sander, Laurens, Eric, Radner, Fons, Karsten, Arnout en 

stuurvrouw Sofie roeide vandaag naar een eerste plaats. Ook Sandra en Barbara pakten een 

gouden plak in de dubbeltwee. Caroline en Marlies werden hier derde. In het middagblok 

wonnen Vincent en Sander nog een keer van de andere ZZV dubbeltweeën. Ze hielden Eric 

en Laurens 31 seconden achter zich. Karsten en Arnout waren slechts 6 seconden langzamer. 

Fons skiffde in een groot en sterk veteranen veld naar een 20e plek. Sofie en Pamela wonnen 

het veterinnen B veld en waren daarmee 10 ploegen te snel af.

 

http://picasaweb.google.com/sandraenlaurens/ZZVZomerjeugdwedstrijden2010EnBotendoop


Afroeien 16 mei 
Vandaag examen gedaan en geslaagd zijn: Bert de Haan, Pieter Porsius, Erik van Eerden en 

Jan Bruin voor S1. Jochem, Sem en Quinten voor S2. 

Super geslaagde 11-stedentocht 
Een keurige 35e plaats - 21 uur en 53 minuten - Heerlijke pasta - Goede begeleiding van de 

chauffeurs - Koud maar gezellig - Schema's- Prima genavigeerd/ gestuurd. Zo maar wat 

kreten vanuit de afgelopen 11-stedentocht. Een uitvoerig verslag van de deelnemers (Esther, 

Susan, Nicole, Caroline, Petra, Andrew, Frank, Eric, Jeroen, Richard, Laurens en Lucas) volgt 

ongetwijfeld.

 

ZZV wint Ringvaart 100 kilometer 
Laurens, Eric, Eelco, Richard en stuurvrouw Renate hebben in de dubbelvier met stuurmens 

de snelste tijd neergezet tijdens de Ringvaart regatta. Met een tijd van 7 uur en 41 minuten 

bleven zij bijna alle boten voor. Alleen een dubbelvier zonder stuurman van Laga was met 

een tijd net onder de 7 uur een stuk sneller. Er waren 120 deelnemende boten. Dertien boten 

haalden de finish niet. Een acht van Gyas werd overvaren door een binnenvaart schip. Onze 

vier werd uitstekend begeleid door Sandra, Barbera en Pamela op de fiets en door Johan en 

Olav vanuit de auto. Het weer was een grote tegenvaller met vooral in de ochtend veel 



tegenwind en regen.

 

Olav en Sem winnen in Naarden 
Op zondag 9 mei werd er in Naarden, over een afstand van 150 meter, gestreden voor de 

ereplaatsen.  

De roeiers van ZZV kwamen uit in de onderdelen skiff en dubbeltwee. 

Jochem beet in de skiff het spits af, maar kon niet voorkomen dat in de leeftijdscategorie van 

13 jaar Sem de winnaar werd. Sem roeide ook van de ZZV-ers de snelste tijd in de skiff. 

Quinten roeide een ongelukkige race. Die ene boom en de bocht erna werden hem fataal. Hij 

belande in de oproeibaan, waardoor hij een zekere overwinning verloren zag gaan. 

Uiteindelijk met een 4e plek bij de 14 jarigen belande hij net naast het podium. 

De benjamin Olav wist met een goed optreden in zijn eerste skiff wedstrijd voor ZZV de zege 

te pakken in de leeftijdscategorie 11jaar. 

In het grote veld van 17 dubbeltweeën behaalden de roeiers een 3e en 4e plaats. Quinten werd 

samen met Olav weer 4e. Toch een fantactische prestatie van een 11 en 13 jarige in een 

wedstrijd voor leeftijdscategorie van 14 jaar. In dezelfde wedstrijd wisten Jochem en Sem, 

ondanks het uit handen laten schieten van een riem bij de start, wel op het ere podium te 

komen. 

Met een 3e plek en twee 1e prijzen kan ZZV terugkijken op een geslaagd optreden.  

Sander en Vincent winnen AA race 
Sander en Vincent lieten de concurenten in de dubbeltwee ver achter zich. Meer dan een 

minuut sneller dan de 4 tegenstanders. Karsten skiffde naar een derde plaats.

 



Tim de Vries Nederlands kampioen 
Bij de NK kleine nummers op de Bosbaan heeft Tim de LTA categorie gewonnen en is 

daarmee Nederlands kampioen geworden. Tim roeide 8 minuten en 44 seconden over de twee 

kilometers van de Bosbaan. 

Pannenkoeken na het roeien 
Rinske, Britt en Rianne hebben vandaag uren staan bakken om weer een heerlijke 

pannenkoekenlunch te verzorgen voor de jeugd en junioren. De opkomst was groot. Het was 

erg gezellig en de pannenkoeken erg lekker!” 

ZZV ploeg wint Hart van Holland 
Na een jaartje van ZZV afwezigheid is de Hart van Holland wederom een prooi geworden 

voor de ZZV ploeg. Sofie, Pamela, Sandra, Eric, Richard, Fons, Hans, Eelco, Johan en 

Laurens legde de 90 kilometer af in 5 uur en 36 minuten. Vanuit de 41 deelnemende ploegen 

kwam er weinig tegenstand. Sterke ploegen waren er wel maar die kozen voor de C2x of voor 

integraal. Fons ontbreekt op de foto

 

Goede resultaten Sem en Jochem bij Amstel jeugdwedstrijden 
Een prachtige 2e plaats voor Sem bij de jongens skiffeurs (17 deelnemers). Een 7e voor 

Jochem. Samen in de dubbeltwee werden ze 7e. 

Afroeien 
Zondag 16 mei is weer afroeien. Inschrijven op de lijst naast het dames toilet. Theorie avond 

verplicht. Deze zijn op 26 april en 11 mei 19.30 uur 



ZZV lid wint skiffhead 

 

Op de foto Roel nog zonder ZZV shirt. 

 

Roel Braas roeide vandaag naar een ruime overwinning in de skiffhead. Roel wordt 

gesponsord door onze huis sponsor Confesso. Hij komt uit voor Okeanos maar is ook lid van 

ZZV.  

Er waren meer leden actief. Zo roeide Tim naar een 7e plek in het clubveld en Karsten roeide 

in het lichte veteranen veld?? naar een 90e overall plek. Zie ook het item hieronder. 

Verslag Twee en Skiffhead 
Hier een verslag van de Twee en Skiffhead door coach Ad:  

Afgelopen dagen zijn de 2 Head en de skiffhead gevaren. 

De 2 head werd gevaren door Sander Boeree en Vincent Postma in de super snelle tijd van 

28:47.68  

Door cool stuurwerk van Sander en onder het opzwepende slagritme van Vincent knalde de 

mannen met een gemiddelde snelheid van 15,7 km/h van Ouderkerk naar Amsterdam. Na de 

Berlagebug trapte de mannen de boot nog even naar een snelheid van ruim 16km/h met een 

max top op 16,3km/h echt geweldig. 

De eindtijd was ruim voldoende voor plaats 4 in dit zeer sterke veld. 

Dat is slechts  

8 sec achter nummer 3 de amstel en  

21 sec achter nummer 2 Hunze en  

34,5 sec achter winnaar Proteus. 

Ter vergelijking 2 weken geleden roeide we de head of the river.  

De ex junioren HCL4* 30:32.99 inclusief 15 strafsec. in de gloednieuwe CF4 (ook met 

Vincent en Sander) 

De veteranen HVC4* had er met 31:49.84 3 minuten langer voor nodig. 

De heren veteranen HVC8+ roeide de 7,5 km in 29:40.04 dat scheelt nog steeds 53,5 sec. 

die afstand is net iets langer maar hooguit 75m. Redactie: de Head is officieel 500 meter 

langer dan de Skiffhead  

 

Karsten roeide tijdens de skiffhead met het nummer 552 LVA1x 



In een gedegen gevaren wedstrijd zonder stuurfouten roeide hij de 7,5 km in 33:30.67 wat 

weggeschreven mag worden als een prachtige tijd voor een jonge debutant. 

Onderweg had Karsten nog wel even bonje gehad met een LVC1x van de Zwolse maar die 

ging vervolgens recht op de kant af en moest vervolgens wild sturen om het gevaar af te 

wenden. Karsten roeide met verstand en geconcentreerd door, zonder moeilijkheden bij de 

bocht met bootjes (de lange bocht voor de Roozenbrug). 

Het laatste stuk was loodzwaar maar de concentratie bleef. Vlak na de Berlage brug haalde 

Karsten de derde boot in om even later compleet gesloopt de finishlijn te passeren

 

Gourmet- en bowling avond voor de ZZV junioren 
Rianne is nog geen maand juniorlid van het Jeugdbestuur of ze heeft, na haar 

Spookavonddebuut vorig jaar, alweer een geweldige avond voor de junioren georganiseerd. 

Tot in de puntjes verzorgd. Vanaf half zeven hebben we genoten van een overheerlijke 

gourmetavond. Onder begeleiding van de pianoklanken van Rinske was het heel gezellig! 

Daarna is er gebowld in Bowling- en Partycentrum Zaandam. 



Rianne, dank je wel voor de goed georganiseerde en gezellige avond!

 

Head of the River 
Stuurman Eelco had het zwaar tijdens de Head. De nieuwe Fillipi boot ging razendsnel maar 

kwam niet lekker door de bochten. Vincent, Sander, Karsten en Rob vlogen dan ook uit de 

grote bocht. Tijdverlies en tijdstraf. Toch een knappe 5e plaats in 30,32. De veteranen mannen 

ploegen en de dames clubvier eindigden in de middenmoot.

 

Heineken roei 4-kamp 
De dames dubbelvier met Susan, Marlies, Barbara en Sofie zijn als 4e geindigd bij de 

Heineken 4-kamp. Er waren 5 deelnemende ploegen. De dame lieten een Spaanse ploeg 

achter zich. De heren veteranen werden ook geconfronteerd met een sterk internationaal veld. 



Meer dan een 10e plek zat er niet in. Hier deden 13 ploegen mee.

 

Algemene Leden Vergadering uitgesteld 
De algemene ledenvergadering is verplaatst naar 13 april. 

Ledenvergadering 

 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is besloten tot een contributieverhoging. Deze betreft 

10,- euro voor senioren leden en 5,- euro voor jeugd en junioren leden. De nieuwe prijs voor 

vrijwilliger van het jaar ging naar Quinten, Jochem en Sem voor hun inspanningen voor de 

jeugd en het binnenhalen van sponsorgeld voor het nieuwe vlot. 

Slaapfeest 
Het slaapfeest was enorm succes! lekker gegeten van de door iedereen meegebrachte 

lekkernijen en films gekeken met snoep, drinken en popcorn. Het was echt heel gezellig. Olaf 

was wel een beetje vroeg wakker. Heerlijk ontbijtje van Hans B.  



Gelukkig Nieuwroeijaar 

 

Nesprijs voor Vincent, Sander en Karsten 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is de Nesprijs uitgereikt aan Vincent, Sander en Karsten. 

Zij verdienden de prijs met hun goede prestaties tijdens diverse wedstrijden. Andere 

genomineerden waren Esther en het jeugdbestuur.

 


