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Blikken voor ZZV 

 

Esther, Quinten en Renate hebben zaterdag 8 december deelgenomen aan het NK 

Indoorroeien te Amsterdam. Ester en Renate zijn beiden Nederlands Kampioen geworden in 

hun veld.  

Esther kwam uit in het TA (rug/arm) veld. Ondanks weinig specifieke roeitraining, 

ergometerde zij een km in 4:42,8. 

Renate had 9:28,6 nodig voor twee kilometer. Dit is ruim boven haar PR van vorig jaar, maar 

was wel voldoende om de titel van vorig seizoen te prolongeren. 

Quinten (J16) evenaarde zijn PR en kwam tot een tijd van 7:22,2 over twee km. Hij eindigde 

in zijn veld, dat bestond uit 45 deelnemers, als 32e. 

Wie de jeugd heeft 

 



Het is de laatste tijd druk op de vlotten; het aantal jeugdleden is dit jaar explosief gegroeid. 25 

november was het ineens een stuk stiller. Niet vanwege windangst, maar vanwege 

wedstrijdverplichtingen. Eerste testcase voor veel beginnende roeiers waren de Jeugd 

/junioren districtswedstrijden bij RV Cornelis Tromp in Hilversum. De enthousiastelingen 

traden aan in wel vijf ploegen! Door de hevige wind werd de wedstrijd met 1 race ingekort: 

250 meter op het water en op de ergo voor de jeugd t/m 14 en 1000 meter voor de categorieën 

15-18. Aparte prijzen (drinkbussokken) waren er voor zo’n beetje alle ZZV-ers op de ergo 

(want de snelste tijden) en ook overall gerekend werden de ploegjes behangen met goud! Een 

bijzondere prestatie was er voor Boris en Grigori, die met invallers Jelle en Gijs hun 

allereerste wedstrijd roeiden na slechts enkele weken oefenen. Er waren echter veel meer 

debutanten met goud. Sebastiaan roeide direct in een gladde vier en samen met Pieter (De 

Where), Jochem en Olav naar de eerste plek. Ook goud voor de ‘gladde meisjes’ Yanne, 

Mabel, Mettele en Berbele en in de C-vier voor eveneens voor Stan, Fons, Teun en Paroene. 

Wanneer Paroene en debutanten Myrrith, Karlijn en Veerle alleen tegen leeftijdsgenoten 

hadden geroeid, hadden zij ongetwijfeld ook gewonnen. 

Lingebokaal 2012 
Op zaterdag 10 november werd de 31e editie van de Lingebokaal verroeid. De Lingebokaal is 

een achtervolgingsrace over zes kilometer tussen Kedichem en Leerdam. Namens ZZV 

kwamen zes ploegen aan de start. 

De snelste ZZV-tijd werd neergezet door de H4* (Eelco Dessauvagie, Arnoud van Dam, Leon 

van Kampen en Karsten van Dam). Zij werd derde van acht deelnemende ploegen in een tijd 

van 23:17. In hetzelfde veld kwam ook de combi-ploeg ZZV/de Where in actie. Quinten 

Ooms, Pieter v.d. Hoek (de Where), Jochem de Haan en Olav Molenaar werden zevende in 

24:14. 

Ook in het HC4*-veld (elf deelnemers) kwamen twee ZZV-ploegen in actie. De HC4*-ploeg 

van Laurens de Wit, Eric Zwart, Hans Ottervanger en Richard Hietberg roeide de zes 

kilometer in 25:25 en kwam acht seconden te kort voor de eerste plaats. De andere HC4*-

ploeg (Jan Bruin, Frank v.d. Ploeg, Pieter Porsius en Pieter Mani) werd vierde in 26:43. 

Er was een zesde plaats (van 15) voor de D4* (Sofie Bonekamp, Joy Molenaar, Sandra de Wit 

en Pamela Zents) met een tijd van 25:29. De Mix2x van Nicole Betjes en Eric Zwart werd 

met een tijd van 25:41 vierde van vijf. 

 



Botenwagen gedoopt 
Aan Leon de eer onze nieuwe botenwagen te dopen. Na een prachtige speech vanuit een 

historisch perspectief, is de botenwagen "veel behouden ritjes" toegewenst. 

 

Examen gedaan en geslaagd! 
Zondag 28 oktober werden de KNRB jeugdproeven voor de jeugd roeiers afgenomen. Fons, 

Stan, Pelueyne, Paroene en Teun deden hun eerste proef en slaagden voor het ploegroeien 

niveau 1. Berbele, Yanne, Mabel en Mettele deden niveau 2 en ook zij kregen de fel begeerde 

sticker op hun diploma. Mettele roeide ook voor het eerste examen in de skiff en ook dat lukte 

prima. Allemaal gefeliciteerd. 

 

Vierde plaats Quinten 
Quinten en zijn Amstel-maatje Douwe kwamen in de Tromp Boat Race tot een vierde plaats. 

Een knappe prestatie in een veld met elf ploegen. 



 

Natte en koude Horzol 
De Horzol marathon rond Heerhugowaard werd dit jaar gekenmerkt door bijzonder slecht 

weer. Ononderbroken regen en harde wind na de eerste sluis maakten de wedstrijd erg zwaar. 

De ZZV ploegen roeiden niet hard genoeg om in aanmerking te komen voor één van de 

bokalen. 

Moooi 
Die letters 

 



Eemhead 2012 
Zaterdag 22 september werd de Eemhead op de Eem tussen Baarn en Amersfoort geroeid. 

Quinten Ooms kwam samen met Douwe van Benschop (Amstel) uit in het J16 2x-veld. Vorig 

jaar trok hij in deze categorie nog blik. Dit jaar resulteerde de tijd van 16:13 over 4 km in een 

vijfde plaats (van de acht gestarte ploegen). 

Introductiecursus 
Na de open dag van zaterdag 15 september hebben zich tien mensen ingeschreven voor de 

introductiecursus. Inschrijven voor de cursus kan nog steeds. Mail: r.e.hietberg@)chello.nl 

IJsselregatta 
Afgelopen zondag roeiden twee ZZV ploegen voor de eerste maal de IJsselregatta. Prachtig 

weer. Achttien kilometer stroming en golven. Baanrecord voor de dubbelacht. Erg leuke 

wedstrijd. 

 

Opsporing verzocht 
Sinds zondag 18 augustus jl. is Pieter zijn horloge kwijt. Hij heeft zijn horloge i.v.m. het 

zwemmen in de Zaan bij zijn pet en schoenen gelegd in de loods. Na het zwemmen bleek het 

horloge verdwenen. Het betreft een roestvrijstalen kinetic (automatisch opwinden via 

beweging) Seiko. Naast de tijd geeft het ook de datum weer en kan het als stopwatch dienen. 

De eerlijke vinder ontvangt € 50 als beloning. Mocht je weten waar het horloge is, neem dan 

contact op met Pieter (van de bar). 

mailto:r.e.hietberg@chello.nl


De botenwagen is klaar 

 

En zo ziet hij eruit: 

Het vlot is klaar! 
Het nieuwe vlot ligt op zijn plaats. Het is prachtig en is - met dank aan een partij grindtegels - 

precies goed van hoogte. 

Slotwedstrijden NSRF 2012 
Het weekend 30 juni/1 juli staat in het teken van de slotwedstrijden van de Nederlandse 

Studenten Roei Federatie. Deze wedstrijden worden op de Bosbaan geroeid. Zaterdag kwam 

Quinten Ooms uit in het J16 skiff B-veld. Na een goed begin (derde na het eerste kwart van de 

wedstrijd) zakte hij in en kwam hij als vijfde over de streep in een tijd van 8:28,44. Zondag 

startte Quinten samen met Douwe van Benschop (Amstel) in het J16 2x-veld. Zij werden 

derde van de vier in een tijd van 07:31,39. 

Argo Sprint 
Quinten Ooms heeft vrijdagavond 29 juni samen met Douwe van Benschop (Amstel) de 500 

meter sprint van Argo geroeid. Deze wedstrijd vindt ieder jaar aan de vooravond van de 

NSRF plaats op de Bosbaan. Na een flitsende start sloeg helaas het noodlot toe en sloeg 

Douwe een snoek. Meteen daarop schoot zijn riem uit de dol. Ondanks dat ze direct stil 

kwamen te liggen, hebben ze zich weten te herpakken, haalden ze toch nog een ploeg in en 

finishten ze uiteindelijk als derde in hun heat (500 meter in 1:53,97). 



Noord-Holland tocht 2012 
ZZV nam op 23 juni aan de Noord-Holland tocht deel met een HC4*-estafette ploeg. Ondanks 

15 minuten straftijd (waar ZZV tegenwoordig in marathons een abonnement op schijnt te 

hebben) roeide de ploeg de snelste tijd, namelijk 6 uur 9 minuten en 49 seconden. 

 

Dit was ruim 23 minuten sneller dan de tweede tijd. De Noord-Holland tocht is een marathon 

over 70 km vanaf roeivereniging ARZV te Alkmaar over het Noord-Hollands kanaal naar de 

Zaan, via de Wormerringvaart naar Purmerend, via Avenhorn naar Schermerhorn en via de 

Huigenvaart terug naar de ARZV. 

Midzomer Vecht race 2012 
Op zaterdag 16 juni werd de jaarlijkse Midzomer Vecht Race in Weesp gehouden. Namens 

ZZV kwamen drie ploegen aan de start. 

De eerste ploeg kwam uit in het MixC4* veld en werd gevormd door Laurens de Wit, Nicole 

Betjes, Jochem de Haan, Barbara Ruizendaal en stuur Gijs Wassenaar. Zij werd tweede en 

kwam een minuut te kort voor de eerste plaats. Zij legde de vijf kilometer af in 21:41.39. 

In het Mix2x veld kwamen twee ploegen in actie. Sandra de Wit en Eric Zwart deden 

21:08,31 over het traject van fort Hinderdam tot de roeivereniging van Weesp. 

 

Lucas en Renate Geerts kwamen voor het eerst samen uit in een Mix2x en deden er 22:34,70 

over. 



Vlot al bijna klaar 
Er is zo hard gewerkt door de dinsdagavond ploeg, dat het vlot bijna klaar is! 

 

En een botenwagen 
Ook hier wordt hard aan gewerkt door de firma LBT-Holland. 

 



Nieuw vlot 
Op de dinsdagavonden wordt er heel hard gewerkt aan een onverwoestbaar vlot. 

 

ZZV Zomerwedstrijden 
De uitslagen zijn te vinden via: ZZV Jeugdwedstrijden 

Sportfair en ARB 2012 
Terwijl Zaandam feest vierde ter gelegenheid van 200 jaar stadsrechten, werd op de Bosbaan 

de ARB geroeid. Quinten Ooms kwam op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni in actie in de het 

J16 2x-veld met ploegmaat Douwe van Benschop van de Amstel. Op zaterdag behaalden ze 

de zesde plaats in hun heat door de 2 km in 8:10,43 af te leggen. Zondag kwamen ze in de 

herkansing weer tot een zesde plaats in hun heat. Deze keer deden ze er 8:23,33 over. 

De duizenden belangstellenden voor de watersport tijdens de Sportfair bleven uit, maar het 

was in Zaandam toch een uitermate gezellig dagje op het water. 

Elfstedentocht 
De tocht der tochten is volbracht. Twee ZZV ploegen roeiden vrijdagavond/ nacht en zaterdag 

207 kilometers. De Miep en de Liefde kwamen vlak na elkaar over de finish na een krappe 21 

uur roeien. Iedereen ontzettend bedankt voor deze gezellige, prima verlopen happening. O ja, 

er is ook ontzettend hard geroeid. 

http://members.upc.nl/e.dessauvagie/


 

Westelijke Regatta 2012 
Quinten Ooms heeft zaterdag 19 mei deelgenomen aan de Westelijke Regatta. Deze wedstrijd 

wordt ieder jaar op de Bosbaan te Amstelveen gehouden. 

 

Quinten nam vanaf de start de leiding in de eerste heat van het J16 1x B-veld. Na de eerste 

500 meter lag Quinten tweede. Helaas kon hij de goede start geen vervolg geven en werd 

Quinten uiteindelijk derde in een tijd van 8:22,17. Dit was wel genoeg voor het aanscherpen 

van zijn persoonlijke record op de 2 kilometer. 

Succes voor de J16-combi’s tijdens de Spaarne Lente Race 
Zondag 13 mei werd de Spaarne Lente Race verroeid in Heemstede. Deze wedstrijd gaat over 

de ringvaart van de Haarlemmermeer en het Spaarne en heeft een lengte van 4,5 km. 

In het eerste blok was er blik voor de J16 4* combi ZZV/Ossa/Where met Quinten Ooms op 

slag. Zij roeiden de afstand in 18 minuut 30 en waren 50 seconden sneller dan de J14 4* 

combi Where/ZZV met Olav Molenaar, die ook in het J16 4*-veld startte. Een knappe 

prestatie. Beide ploegen hielden de ploeg van Hemus achter zich. De DV8+ werd zevende van 

de 14 (18:49). De Heren dubbel twee (Karsten van Dam en Leon van Kampen) werden 



tweede in 18:24. 

In blok twee kwamen vier ploegen aan start. De DV4* werd zevende in het DVB-veld 

(21:10). In het heren skiff-veld waren er tweede plaats voor Karsten van Dam (20:06) en een 

derde plaats voor Leon van Kampen (21:00). Renate Geerts werd vierde in het DVB1x-veld 

(25:37). 

3e plaats in de Ringvaart Regatta 
Joy, Albert, Pieter, Laurens, Eric, Richard, Oscar, Johan en stuurvrouw Rianne hebben 

afgelopen woensdag de 100 kilometer lange Ringvaart Regatta geroeid. In de dubbelacht 

deden zij er 8 uur en 18 minuten over. Twintig boten haalden de finish niet. Honderdvijftig 

boten waren langzamer. De winnende Laga acht was 1 minuten sneller. Dankzij de 

zuidenwind was de wedstrijd bijzonder zwaar. Zestig kilometer tegenwind. 

Hart van Holland gewonnen 
Afgelopen zaterdag heeft de mixed ploeg van ZZV de Hart van Holland marathon gewonnen. 

De ploeg was vooral snel op het eerste traject van Utrecht naar Breukelen. Het aloude 

baanrecord van de "Warskip" bleef echter overeind. De ZZV ploeg deed 6 uur en 12 minuten 

over de 70 wedstrijdkilometers. De ploeg bestond uit Linda, Sandra, Nicole, Barbara, Pamela, 

Amanda, Laurens, Eric, Wilco en Marcel. De heren ploeg was zes minuten sneller, maar 

kwam een schamele negen seconden tekort voor de overwinning. 

Esther Nederlands kampioen 
Esther is zondag Nederlands kampioen geworden in de TA skiff. Ze versloeg de mannen! 

 

Blikken tijdens de AA-race 
Zondag 22 april werd de AA-race geroeid. Dit is een wedstrijd over zes kilometer van 

Akersloot naar Alkmaar. 

In de ochtendheat kwamen drie ZZV ploegen aan de start. Twee ploegen kwamen uit in het 

HCl4*-veld. De eerste plaats was voor de 4* bestaande uit Karsten, Eelco, Leon, Arnoud en 



stuur Olav met een tijd van 22:52. Dit was 40 seconden sneller dan de andere HCl4* 

(Vincent, Fons, Ad, Rob en stuur Sofie), die vijfde werd. Renate roeide onbedreigd naar het 

blik in het DV1x-veld met een tijd van 33:07. 

 

De winnende HCl4* met v.l.n.r. Arnoud, Leon, Eelco, Karsten en Olav. 

 

In de middagheat werd ZZV vertegenwoordigd door maar liefst zes ploegen. Als eerste was 

de mix 8+ (Eric, Sandra, Evelien, Johan, Rianne, Laurens, Joy, Marlies en stuur Olav) aan de 

beurt. Zij werd eerste in 23:54. De DV4* met Astrid, Alice, Sofie en Judith werd zevende in 

29:19. De HC4* (Arnoud, Klaas-Jan, Pieter, Jan en stuur Sem) roeide de zes kilometer in 

25:51. Dit was ruim voldoende voor de eerste plaats. Karsten, Leon en Vincent roeiden ook 

nog in het H1x-veld. Karsten werd tweede (27:01), Leon derde (28:34) en Vincent vierde 

(32:22). 

Succes voorjaarswedstrijden Roei- en Zeilvereniging De Amstel 

 

De jeugd heeft weer van zich doen spreken op zaterdag 21 april. Zilver voor Gijs en Olav in 

de J14 2x, goud (Olav) en zilver (Gijs) in de skiff, goud voor Mettele in de skiff én de C4 

(J14!!) met drie jongens van de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging), met Gijs als stuur. Er 

was ook een debuut voor onze vier 9-jarige jonkies Stan en Fons/Pelueyne en Paroene, die in 

de C4 Mixed 12 (stuur Per van ARZ) weliswaar vierde en laatste werden, maar zeker niet de 

langzaamste tijd van de dag op de klok zetten! De zon ging pas schijnen na de medailleregen, 

maar daar maalde niemand om. 



Hollandia/Aegon NK 2012 
Zaterdag 21 april en zondag 22 april worden op de Bosbaan de Nederlands 

Kampioenschappen gehouden. 

De J16 4* combi-ploeg ZZV/Amstel/Ossa, met ZZV’er Quinten Ooms op slag, plaatste zich 

via de derde plaats in de voorwedstrijd geplaatst voor de A-finale die vanmiddag werd 

geroeid. De tegenstanders in de finale waren Willem III (twee ploegen), Hoop, Naarden en 

Tromp. De ploeg van Quinten behaalde uiteindelijk een zesde plaats door de 2 kilometer in 

7:28,11 af te leggen. 

Zondag komt Esther v.d. Loos in actie in het DTA-veld. 

Blik op de Skøllcup 
De combiploeg ZZV/Amstel/Willem III/Ossa heeft op zondag 15 april de Skøllcup op de 

Bosbaan gewonnen. De ploeg, met ZZV-er Quinten Ooms op slag, bestaat uit J16, maar 

kwam uit in het J18 4*-veld. Na een aantal snoeken herstelde de ploeg zich zeer goed en liep 

ze erg snel in op de Willem III ploeg die op 500 meter voor de finish nog ruim vier seconden 

voor lag. Uiteindelijk roeide de ploeg van Quinten de twee kilometer in 8:00,74, bijna een 

seconde sneller dan de nummer twee. 

Quinten kwam zaterdag 14 april samen met Jan Boon (Ossa) in actie tijdens de Skøllcup in 

het J18 2x-veld. Ze hadden 7:50,66 nodig voor de twee kilometer en werden hiermee vijfde. 

Weerribben gewonnen 
De heren C-vier met Eric, Hans O, Richard, Wilco en Johan heeft afgelopen zaterdag de 

Weerribben Marathon gewonnen. Na vierenhalf uur roeien waren ze 2 seconden sneller dan 

een mixed ploeg van de Zwolse. In het heren klassement werden Laurens, Hans van R. Joy, 

Oscar en Jan tweede. Zij deden 6 minuten langer over de 52 kilometer 

Skiffhead 
Zondag 1 april hebben verschillende ZZV-leden deelgenomen aan de Skiffhead te 

Amsterdam. In blok 1, over 4 km, kwamen de meeste ZZV’ers in actie. Als eerste roeide 

Leon van Kampen in het HCl 1x (10 deelnemers) naar een zesde plaats in een tijd van 18:23. 

Quinten Ooms deed er ruim tien seconden langer over en werd 45e van de J16. Renate Geerts 

had last van de wind en werd tiende in het DCl 1x bestaande uit 11 roeiers. Esther van der 

Loos kwam uit voor Willem III en schreef het D TA-veld op haar naam. 

In het laatste blok werd Vincent Postma zevende in het LB-veld (8 deelnemers). Hij had 

35:09 nodig voor de 7,5 km. 

Iris overleden 
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Iris Tangerink. Zoals op de 

rouwkaart staat: Tot op het laatst krachtig, geïnteresseerd, dapper en betrokken. Zeker ook bij 

het wel en wee van onze vereniging. 



 

Veel roeiers waren aanwezig bij de prachtige, indrukwekkende bijeenkomst in de Vermaning. 

We hebben daar afscheid genomen van Iris. We gaan haar ontzettend missen. 

Head of the River 
Vandaag, zondag 18 maart, is de Head of the River (het lange afstandskampioenschap van 

Amsterdam over 8 km) verroeid. Namens ZZV kwamen drie ploegen aan de start. 

Als eerste was de DCl8+ aan de beurt. Zij werd 20e in een veld van 27 in een tijd van 

33:27,51. 

Quinten kwam in actie in het J16 4*-veld met een combinatie ploeg gevormd met Ossa en De 

Where. Deze ploeg werd negende en had 31:32,92 nodig om de streep te bereiken. 

De HVD 4* werd derde. Eric, Fons, Laurens, Ad en stuur Sofie zetten vandaag de snelste 

ZZV-tijd neer: 30:16,71. 

Heineken Roei Vierkamp 
De dames acht, Jochem en Quinten roeiden dit weekeinde de Heineken 4-kamp. Helaas voor 

de dames bleef het optreden beperkt tot een 2 kamp. Na een laatste plaats in het clubachten 

veld mocht er zondag niet meer gestart worden. In het jongens 16 veld eindigden Jochem en 

Quinten als 8
e
 

 



Avondje gourmetten en bowlen met de ZZV jeugd en junioren 
Met een buik als een bowlingbal van het lekkere eten gooiden de ZZV jeugd- en juniorleden 

hoge (en minder hoge) punten op de bowlingbaan. Het was weer een ontzettend gezellige 

avond! 

Leuk dat jullie er allemaal weer bij waren! 

 

Instappen gelijk 

 

Via Johan ontving de redactie een foto die wij u niet willen onthouden. Dit naar aanleiding 

van een fout op de geschiedenis pagina van deze website. De naam van één van de oprichters 

"H. van de Stadt" stond daar foutief gespeld. De foto toont het instappen in een vier met 

stuurman (de Vat?) in 1946. 



Amsterdam World Ergohead 2012 

 

Esther, Quinten en Renate hebben ook dit jaar weer deelgenomen aan de Amsterdam World 

Ergohead. Dit is een ergometerwedstrijd over 20 minuten waarbij zoveel mogelijk meters 

moeten worden afgelegd. 

Esther kwam uit in het aangepaste veld. Zij roeide 4089 meters en werd tweede. Quinten werd 

28e in het J16-veld (49 ingeschreven deelnemers) met een afstand van 5019 meter. Helaas net 

niet genoeg voor een nieuw persoonlijke record. Renate roeide wel een PR en kwam tot 4212 

meter. Voldoende voor de derde plaats in het Lichte Dames Veteranen 30+ veld. 

Jeugd Ergo 2012 
Zaterdag 14 januari heeft een delegatie ZZV-jeugdroeiers meegedaan aan de jeugd ergometer 

wedstrijden van Michiel de Ruyter. Door estafettewinst in het J48- en J56-veld werd ZZV 

derde in het verenigingenklassement. Bij de estafette moeten vier roeiers, die samen niet 

ouder zijn dan 48 (J48) resp. 56 (J56) jaar, in zo kort mogelijke tijd 1000 meter roeien. 

De individuele wedstrijden bestaan uit het twee keer roeien van 250 meter. Voor J16 geldt 2x 

500 meter. Het grootste deel van de familie van den Bos kwam uit in het M12-veld. Mettele 

werd vierde, Paroene 11e en Pelueyene 12e. De jongens in het J12-veld werden 6e (Fons), 7e 

(Stan) en 8e (Teun). Berbele werd 15e van de 19 in het M14-veld. In het J14-veld behaalde 

Olav de vijfde plaats. In hetzelfde veld werd Gijs 16e. In dit veld kwamen 37 roeiers in actie. 

Jochem werd knap zesde in het J16-veld bestaande uit 34 deelnemers. 


