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Weer blik tijdens het NKIR 
In de Sporthallen Zuid in Amsterdam werden zaterdag 7 december de Nederlands 
Kampioenschappen Indoorroeien gehouden. Namens de Zaanse roeivereniging ZZV kwamen 
zeven roeiers in actie. 
Renate Geerts wist het veld van de Lichte Dames Veteranen 30-39 jaar voor het derde 
achtereenvolgende jaar te winnen. Haar tijd over de 2 kilometer was ruim een minuut boven de 
streeftijd, maar was evengoed voldoende voor titelprolongatie. 
Esther van der Loos komt uit in de TA klasse en moest daarom 1 kilometer roeien. Esther's tijd 
van 4:25,9 was wel voldoende voor een persoonlijk record, maar helaas 0,1 seconde te langzaam 
voor de titel. 
Quinten Ooms kwam voor de laatste keer als ZZV'er uit in het jongens 17-18 jaar veld. Quinten 
legde de 2 kilometer af in 7 minuut 11,9 seconden en eindigde als 17e (21 deelnemers). Hij 
verbeterde zijn PR met ruim 10 seconden. 
Als laatste ZZV-deelnemers kwam de Dames Club 4 ploeg in actie. Een ploeg bestaat uit vier 
roeiers die samen zo snel mogelijk vier kilometer moeten roeien. De ZZV-ploeg bestond uit Petra 
Jongens, Jeannette Warta, Sandra de Wit en Pamela Zents. Ze roeide de vier kilometer in 4:04,5 
en werd met deze tijd 19e. 
Oud-ZZV'er Tim de Vries kwam, namens Bewegingsvisie, uit in de heren versie van de TA klasse. 
Met zijn tijd van 3:23,0 behaalde hij de Nederlandse titel. 

Sinterklaas slaapfeest 

 
Van slapen is niet veel terecht gekomen in de nacht van 29 op 30 november. Wel zijn ZZV jeugd 
en junioren na een zeer korte nacht vereerd met een bezoek door de Goed Heiligman en twee 
Zwarte Pieten. Dat was wel even schrikken!!! 
Dank je wel ZZV jeugdbestuur, het was weer zeer geslaagd! 



Trouwe roeileden 
Zondagmiddag 17 november waren de leden die al meer dan 25 jaar lid zijn aanwezig in het 
Komboffie. Het bestuur heeft ze met dit feestje bedankt voor hun trouw aan de club. 
Wil Hietberg is recordhouder met 65 dienstjaren! Op de voet gevolgd door Kees van Kooten en 
Kees de Jongh met 60 jaar. Daarnaast was nog een 20-tal "25+" leden aanwezig. Prachtige oude 
beelden, lekkere hapjes, drankjes en een leuk presentje zorgden voor een zeer geslaagd feestje. 

 

Veiligheid bij koud weer 
Nu het koude en soms onstuimige weer zijn intrede doet, is het goed om even stil te staan bij een 
aantal zaken die met de veiligheid op het water te maken hebben. Zowel het koude weer als lage 
watertemperatuur kunnen de veiligheid bedreigen. Omdat niet alles in regels te vatten is, is het 
belangrijkste: GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND. 

 
Bij twijfel besluit het roeibestuur wanneer de omstandigheden te slecht zijn om te roeien. 
  
Skiffen: 

 Skiffeurs die alleen S2 twee hebben, blijven op de Zaan en gaan niet het Noordzeekanaal 
op. 

 Als je gaat skiffen, blijf dan in de buurt van andere boten zodat er hulp in de buurt is als 
er iets gebeurt. 



 Ga niet alleen in een skiff een rondje Bruynzeel (als je S4 hebt). 
 Blijf altijd zo dicht mogelijk bij de kant. 

  
Sturen 

 Stuurlieden die een lange, warme gele jas aantrekken of op een andere manier dik 
gekleed zijn, MOETEN een zwemvest om. Deze hangen in de loods. 

  
Roeien 

 Draag warme kleding, liefst meerdere, dunne, lagen en zorg er voor dat de rug bedekt is. 
 Als je in het koude water terecht komt, zwem dan alleen naar de kant als deze dichtbij is. 

Als dat niet het geval is, klim dan op de boot en roep om hulp. In het koude water kan je 
maar een klein stukje zwemmen omdat je snel onderkoeld raakt. 

 Ook tijdens het roeien in koud weer kan onderkoeling optreden. Let daarop bij je 
ploeggenoten. 

  
Jeugdroeien 

 Voor de jeugd beslissen de coaches wanneer een zwemvest gedragen moet worden. 
  

Oude vlot gesloopt 
Sinds een jaar beschikt de vereniging over twee prima vlotten. Het oude vlot lag echter nog in de 
weg.  Dit vlot is nu vakkundig gesloopt. Dank aan de vrijwilligers voor dit project. De zeldzame 
vegetatie die op het vlot groeide is overgebracht naar de landbouw universiteit Wageningen. 
 

 



ZZV dames vier wint Lingebokaal 

 
Sofie, Nicole, Sandra en Joy hebben zaterdag 10 november zo hard geroeid dat ze 24 andere 
dubbelvieren te snel af waren. Gestuurd door Laurens deden ze over de 6 kilometer 26 minuten 
en 47 seconden. De mannen dubbelvier roeide naar een vijfde plaats. Olav en Quinten heel knap 
naar een derde plaats tussen de senioren. Arnoud en Karsten werden hier 6e. De mannen C-vier 
met Frank, Jan, Richard en Klaas Jan hielden ook vele tegenstanders achter zich en roeiden naar 
een 2e plaats. De mixed ploegen eindigden achterin hun velden. 
 

Spokentocht groot succes 
Zaterdag 11 oktober werd de inmiddels traditionele spokentocht gehouden. Caroline was 
ontvoerd en de jeugdleden moesten letters aan de spoken ontfutselen om haar weer te 
bevrijden. Gelukkig is dit gelukt ondanks de afschrikwekkende spoken die niet erg mee werkten. 
Alle spoken bedankt voor het laten schrikken. Alle kinderen bedankt voor het terugvinden van 
Caroline 

 

Jeugdwedstrijden bij R&ZV De Amstel in hartje Amsterdam 
Na vijf dagen harde wind bleek zaterdag dat het uitgewaaid was en een prachtige blauwe hemel 
met een lekkere temperatuur. Ideaal roeiweer dus. Ze hadden er weer zin in, de fanatiekelingen.  



Mettelle ging weer als een speer en haalde de gouden plak binnen in de skiff en in de dubbel met 
Christiaan van roeivereniging Naarden haalden ze samen het zilver binnen. Goed gedaan hoor!! 
De twee tweelingen gingen in de skiff niet zo lekker deze keer. Stan werd gesneden en dit kostte 
hem de derde plaats. Fons deed het rustig aan. Paroene en Pelueyne konden helaas hier ook 
geen zege behalen. Maar ze maakten dit allemaal wel weer goed in de mix 4. Samen met Sem 
lukte het tocht om een Bronzen medaille binnen te slepen. Ondanks enige tegenslag bij de start 
toen het touw van het roer onder de boot zat waardoor ze niet weg konden komen. Na het touw 
verwijderd te hebben, kon Fons weer sturen, kregen ze een herstart en roeiden ze netjes over de 
finish. 
Op naar de volgende wedstrijd! 
  
08-10-2013 

Amstel Drecht gewonnen 
Beide ZZV C-vieren zijn zondag 6 oktober naar een eerste plaats geroeid. Zowel de mixed ploeg 
als de heren ploeg namen de medailles mee naar huis. De dames dubbelvier roeide in het 
grootste veld naar een mooie 4e plaats. 

 



ZZV jeugd in dubbel acht 

 
Een nieuwe ervaring voor de jeugd in een dubbel acht over de Zaan. 
  
29-09-2013 

ZZV wint Groene Hart Marathon 
Zaterdag 28 september deden 34 boten mee met de Groen Hart Marathon. Een wedstrijd of 
prestatie tocht over 58 kilometer vanuit Alphen naar Leiden en weer terug. Twee ZZV ploegen 
namen deel. De C-vier met Eric, Jan, Richard, Joy en Sandra zette van alle ploegen de snelste tijd 
neer met 4 uur en 49 minuten. Johan, Laurens en Pieter M. werden na Ossa tweede. 

 
  



ZZV dames ploeg wint Dam tot 

Dijk 
Janneke, Madeleine, Marieke, Alice en 
stuurvrouw Rianne wonnen afgelopen 
zaterdag de nagelnieuwe Dam tot Dijk 
wedstrijd. Een bijzondere prestatie omdat 
het voor drie van de vier dames de eerste 
wedstrijd was. De andere dames vier werd 
derde. 
De Dam tot Dijk roeiwedstrijd startte vlak 
achter de sluis en eindigde in Wormerveer 
bij WRV de Zaan. Dat maakt de race 4,5 
kilometer lang. 
Naast de 2 dames ploegen was de ZZV goed 
vertegenwoordigd met nog 4 ploegen in het 
veld van 15 boten. 
Quinten en Sebastiaan kwamen 7 seconden 
tekort om de overwinning in de C2x voor zich 
op te eisen. Daarnaast deden nog een heren 
vier en een gladde vier mee. 
Jos en Willem roeiden ook in een C2x met 
stuurvrouw Marlies en werden als snelste 
mixed ploeg gekwalificeerd. In de middag 
roeiden zij ook de 500 meter samen met 2 
dames van de Zaan. Helaas werden ze 
uitgeschakeld in hun tweede roeiwedstrijd 
van hun nog prille wedstrijd carriere.  
Volgend jaar jaar komt de Dam tot Dijk 
waarschijnlijk terug op de wedstrijd 
kalender. De ZZV deelnemers vonden het 
leuk weer eens door de sluis te gaan en dan 
direct een wedstrijd te kunnen roeien. 
Volgend jaar wordt er strenger gelet op het 
stuurboord wal houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esther weer terug van WK roeien 

 

Esther van der Loos 5e in finale WK roeien Zuid Korea 

 
De pararoeiers Corné de Koning en onze eigen Esther van der Loos zijn vijfde geëindigd in de 
WK-finale in de klasse TAMix2x (gebruik van armen/rug, gemengde dubbel twee). De ploeg was 
“niet ontevreden” met hun vijfde plek. De ploeg roeit sinds acht maanden samen, maar maakt 
veel vooruitgang. Op de Zuid-Koreaanse WK-baan haalden de paraploeg maar liefst 13 seconden 
af van hun PR. 
http://sport.nl/video/24867-para-roeiers-in-acht-maanden-naar-de-wereldtop.html 

http://sport.nl/video/24867-para-roeiers-in-acht-maanden-naar-de-wereldtop.html
http://www.zzv-watersport.nl/images/Roeien/nieuws/Ontvangst-Esther-van-der-Loos-1.jpg


Picknicktoertocht Amsterdam 

 
Zaterdag 17 augustus zijn we met een groep roeiers en heel veel eten, dranken en 
picknickkleden naar Amsterdam geroeid. Met twee C-vieren en twee C-tweeën waren de golven 
op het kanaal goed te doen. Maar het is en blijft een kick om over het kanaal te roeien! En elke 
keer heb ik weer het gevoel dat het eigenlijk slechts een kippeneindje is; zo snel ben je in 
Amsterdam. In Amsterdam zouden we in het Wertheimpark picknicken. Maar hoe kom je 
daar??? Op de kaart zag het er zo simpel uit. Heen over de Brouwersgracht ging goed en voldeed 
volledig aan mijn wensen. Echter, na een doodlopend stuk water voor het CS en een gestremde 
Singel te hebben getrotseerd, hebben we ervoor gekozen dezelfde Brouwersgracht weer terug te 
varen en in het Westerpark te picknicken. Na bijna moeiteloos te hebben aangelegd ;>) hebben 
we daar genoten van de vele heerlijke happen en drankjes. Voor de regen terug en met de boten 
weer veilig in de loods hebben we nog een kop thee gedronken bij ZZV. Het was een gezellige 
avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Leuk dat jullie allemaal mee waren! 
  
Groet, Caroline 



Esther van der Loos naar WK in Zuid-Korea 

 
Veel ZZV-leden kennen mij wel maar er zullen er ook wel wat zijn die zich afvragen wat die meid 
op krukken en rolstoel  doet in de boot. 
In 1999 ben ik tijdens een schaatswedstrijd ongelukkig terecht gekomen en heb daar een 
partiele dwarsleasie aan de rechterkant van mijn lichaam overgehouden. Ook kan mijn 
rechterbeen niet buigen. Daardoor ben ik aangewezen op een rolstoel en kan ik mij kleine 
stukken met krukken voortbewegen. 
Nadat ik weer auto (aangepast)  kon rijden en mobieler was begon ik ook weer aan een sport te 
denken. Via mijn revalidatie ben ik in 2006 terecht gekomen bij de mindervalide tak van 
Willem3 en ben ik daar in een wherrie begonnen met stijfbeen constructie. Al gauw wilde ik 
meer en binnen 3 maanden roeide ik al glad in een boord 4 tijdens de Holland Beker. Het leek 
mij wel handiger en leuker om bij een valide vereniging in de buurt te roeien en via Tim de Vries 
ben ik bij ZZV gekomen. Daar roei ik in de damesploeg met mijn rechterbeen in een soort 
roeibeen die meerolt. Ook heb ik diverse marathons en de 11-stedentocht met de club geroeid. 
Af en toe skiff ik hier ook met drijvertjes. 
  
In 2009 kwam ik tijdens een roeiweek in Berlijn in een skiff met drijvers en vaste bank terecht 
en merkte dat dit meer geschikt voor mij was. Ook omdat roeien met 1 been toch wat te 
belastend en gevaarlijk voor mijn slechte been werd. In Nederland kon ik inmiddels opnieuw 
geclassificeerd worden en nu kom ik uit in de klasse TA (Trunk-arms). Paralympisch wordt dit 
nummer geroeid in een dubbel 2 met man/vrouw combinatie. 3 Jaar geleden werd het 
Paralympisch TrainingsCentrum (PTC) opgestart en sinds die tijd roei ik daar in de winter bij 
Willem3 op de Amstel en vanaf april tot de zomerstop op de Bosbaan. Dit veelal in (vastebank) 
skiffs en de dubbel 2. 
Vorig jaar hebben we jammergenoeg kwalificatie voor de paralympische spelen in Londen niet 
gehaald. Wel heb ik diverse wedstrijden geroeid in de skiff en ben ik al 3 jaar achter elkaar 
Nederlands Kampioen. Afgelopen winter kwamen er wat nieuwe leden bij het PTC en ook mijn 
huidige roeipartner Corné de Koning. In februari is hij begonnen  met mij te roeien en vanaf het 
begin was er de klik en elke training maakten we enorme stappen. Eind maart met hem de 
tweehead geroeid, onze eerste wedstrijd tegen een mannenkoppel die wij met groot verschil 
wonnen! Daarmee was de trend gezet. Na winst op de ZRB in Tilburg, de Westelijke regatta en 
De Masters in Rotterdam en via een 1000m op de Bosbaan een  tijd van 4.19 te hebben geroeid 
over de 1000m mochten we starten op de World Cup in Eton, 21 en 22 juni jl. Dit om ervaring op 
te doen in een internationale wedstrijd en te bekijken waar we wereldwijd staan. Na vrijdag in 



de voorwedstrijd 3e te zijn geworden en een dag later in de finale 4e bleek dat we aansluiting 
hebben gevonden bij de wereldtop. Het verschil tussen de 2e en 3e plaats was niet groot en wij 
hadden tijdens de race ook nogal wat balletjes geraakt waardoor we hoger hadden kunnen 
eindigen. Ook roeien wij ten opzichte van het gehele veld nog maar kort met elkaar terwijl de 
rest al jaren samen roeien. 
De technisch directeur van de KNRB was ook in Eton aanwezig en vond onze prestatie zo goed 
dat wij nu ook mogen starten tijdens het WK in Zuid-Korea! Onze eerste wedstrijd is 29 
augustus. Tot die tijd gaan wij ons houden aan een streng schema en zullen veel op de Bosbaan 
trainen. Ik heb ontzettend veel zin om dit avontuur aan te gaan en zal jullie op de hoogte houden. 
  
groetjes, 
Esther 
  
14-07-2013 

Afroei examens 23 juni 
Door jong en iets ouder werd er zondagmorgen afgeroeid. Mara, Nico, Jenny, Quitty en Nicolai 
hadden fanatiek geoefend met vooral het sturen en dat had resultaat. Ondanks de harde zijwind 
ging dit prima en slaagde iedereen met vlag en wimpel voor S1. 
Bij de jeugd was het tweelingen tijd. Stan, Fons, Pelueyne en Paroene gingen voor de A-proef van 
het KNRB afroei plan. Allevier geslaagd

 
Van harte 

  



Esther 4e bij Word Cup 
ZZV -roeister Esther van der Loos is samen met haar partner in de dubbeltwee Corne de Koning 
4e geworden bij de World Cup. In het TA veld eindigden ze vlak achter de VS en Frankrijk en 
boekten daarmee een prima resultaat.

 

Mannen dubbelvier wint vechtrace 
Eric, Hans O, Johan, Oscar en stuurman Olav waren zaterdag 15 juni de snelste boot op de Vecht. 
Ze deden 21 minuten en 48 seconden over de 5 kilometer. De damesdubbelvier eindigde op de 
vierde plaats. 

 

Uitslagen en fotoalbum ZZV jeugd- en juniorenwedstrijden 8 juni 2013 
  
Via deze link kom je bij de uitslagen en fotoalbum van de ZZV jeugd- en juniorenwedstrijden op 
8 juni 2013. 

ZZV- junior wint goud op Spaarne lente Race te Haarlem 
Jaarlijks organiseert Haarlemse roeivereniging “het Spaarne” de “Spaarne Lenterace”. De 
wedstrijd wordt verroeid in de vorm van tijdraces over een afstand van 4,5 km op de Ringvaart 
en het Spaarne. Dit jaar was de wedstrijd op zondag 2 juni (2013). 
Voor ZZV waren er 3 boten ingeschreven. 
Zowel de J16 4* combi ZZV-Ossa als de HCI4* roeiden mooie tijden van respectievelijk 19.20,5 
minuten en 18.24,4 minuten. Hiermee haalden beide ploegen de tweede plaats in hun veld. In 
het H1x veld (skiff) werd gestart door Quinten Ooms, met een tijd van 19 minuten en 55,6 
seconden haalde hij de eerste plek voor het koningsnummer binnen voor ZZV! 

http://www.zzv-watersport.nl/jeugd/zzv-jeugd-en-juniorenwedstrijd/resultaten-2013.html


 

Derde plaats in de Ringvaartregatta 

 
Honderd kilometer roeien op een doordeweekse dag. Begonnen als een onderonsje van de 
studenten verenigingen in Delft en nu uitgegroeid tot een wedstrijd met 150 deelnemende 
boten. Dit jaar was de ZZV opnieuw vertegenwoordigd met de dubbelacht. Door een nat begin, 
met eerst hoge golven op de Kaag (2 boten gezonken) en een fikse regenbui direct erna werd het 
een koude en zware wedstrijd. De aanmoedigingen van Jeanette, Barbara en Sandra hielpen de 
ploeg er doorheen, naar een knap resultaat. Net als vorig jaar waren er maar 2 boten sneller. 

Theorie avond uitgesteld tot na de zomervakantie 
De theorie avond van 4 juni gaat niet door. 

Jeugd op het erepodium in Naarden 
Bij de jeugdwedstrijden in Naarden is hard geroeid door de ZZV jeugd. Goud was er voor de 
mixed C4 (Stan, Fons, Pelueyne, Paroene) en voor Gijs en Olav in de dubbeltwee.Zilver voor de 
jongens C4 (Stan, Fons, Vid en Sem) Brons voor Olav in de skiff. Verder nog 1e plaatsen op de 
ergometer voor Olav en Stan. 

http://www.zzv-watersport.nl/images/Roeien/nieuws/ringv2013.jpg


  

Elfstedentocht volbracht 

 
Na 18 uur en 22 minuten roeien kwam de ZZV ploeg over de finish. Vrijdagavond  20.00 uur viel 
het startschot voor deze elfstedentocht. Vooral de eerste etappes werd er hard geroeid door ZZV 
die als één van de eerste ploegen in Dokkum was. Na 22 uur en 18 minuten roeien was de finish 
daar. De ploeg bestond uit Caroline, Jan, Pieter en Pieter, Jochem, Johan, Laurens, Kaj, Oscar, 
Petra, Eric en Sandra. 

  



Klusdag roeien op zaterdag 18 mei 
 

 
  
  
Zaterdag 18 mei gaan we met elkaar het verenigingsgebouw wat mooier maken. 
  
We beginnen om 9:00uur. 
  
Meld je aan voor de klusdag door in te schrijven op de lijst die boven het afschrijfboek hangt. 

Esther Nederlands Kampioen 

 
Voor de derde maal Nederlands Kampioen skiff in de categorie "aangepast roeien" 



Eerste plaatsen op AA race 
Vier dubbelvieren kwamen zondag 21 april uit op de Akersloot - Alkmaar race. Twee dames 
dubbelvieren, een heren dubbelvier en een junioren dubbelvier. Arnoud, Eelco, Leon en Karsten 
legden beslag op de eerste plaats net als de junioren Olav, Jochem, Sebastiaan en huurling Sjoerd. 
De dames ploegen werden derde en zesde.

 
 

Hart van Holland marathon gewonnen 
Een lange traditie is voortgezet. Zaterdag 20 april deden twee ZZV ploegen mee met de 90 
kilometer lange Hart van Holland marathon. De mixed ploeg deed 6 uur en 6 minuten over de 
wedstrijd en was daarmee 23 minuten sneller dan de mannen ploeg. De tijd was goed voor de 2e 
plaats overall. 

 



Woensdagavond roei cafe 
Op woensdag avond kan er weer geroeid worden. Er is dan geen ploegen indeling. Iedereen is 
van harte welkom om 19.00 uur. 

Weerribben marathon gewonnen 
Zaterdag 13 april deden Oscar, Laurens, Richard, Klaas Jan en Eric mee in de "IRIS" aan de 
Weerribben marathon. Zo'n 30 boten deden mee met deze wedstrijd over 54 kilometer. De ZZV 
ploeg wist na 15 kilometer de voor hen gestarte Zwolse ploeg in te halen en ook achter zich te 
houden. De geroeide tijd van 4 uur en 52 minuten was ruim voldoende voor de eerste plaats. 

Heren (?) 2e op Amstelmarathon 

 
Zondag 7 april werd door roeivereniging de Amstel een marathon over 50 km georganiseerd. 
Vanuit ZZV nam er een heren ploeg mee, aangevuld met één dame. Laurens, Eric, Richard, Pieter 
M. en Joy hebben de volle 50 km moeten strijden met de Amstel om de 1e en 2e plaats. Tot de 
laatste 3 km wisten ze de Amstel voor te blijven, maar de tegenstanders roken de stal en haalde 
ZZV toch nog in. Met een tijd van 4:03:12 uur  kwam de ploeg 2:39 minuten te kort voor een 1e 
plaats. Ossa eindigde als derde met een achterstand van 13:44 minuten. 



Vrijwilligersprijs 2012 roeien uitgereikt aan Piet Smit 

 
Dit jaar is de vrijwilligersprijs uitreikt aan een van de meest trouwe vrijwilligers die door de 
jaren heen al veel leden heeft leren roeien. 
Met zijn geduldige en uitdagende benadering weet hij vele nieuwelingen te enthousiasmeren 
voor de roeisport. 
We zijn er dan ook trots op dat Piet Smit deze prijs in ontvangst heeft genomen. 
  
03-04-2013 

Skiffhead 2013 

 
Aan de skiffhead 2013 is op eerste Paasdag deelgenomen door ons juniorlid Quinten Ooms. Een 
koude maar droge dag met af en toe een lekker voorjaarszonnetje. 



Aangemoedigd door Nelly op de westoever en Laurens en Sandra op de oostoever roeide 
Quinten de 7,5 kilometer in ruim 33 minuten naar een 50e plaats in het J18 veld. 
Een prima prestatie tussen alle (andere) grote mannen. Zeker omdat hij op zaterdag ook al 
deelnam aan de tweehead! 

Goede resultaten Jeugd- en Tweehead 2013 
 
30 maart; normaal gesproken een lente-achtige dag waarop het zonnetje lekker schijnt en de 
temperatuur in ieder geval richting de 10 graden loopt. Dit jaar zaten we omstreeks half acht 's 
ochtends in de auto richting Amsterdam. Ruitenwissers aan want SNEEUW op de ramen en de 
verwarming op 22 graden... 
Eerlijk gezegd met een beetje spijt in het hart omdat we vandaag maar liefst 5 
combinatieploegen met ZZV hebben ingeschreven. Gelukkig houdt het omstreeks half negen op 
met sneeuwen en breekt het zonnetje zelfs door. 
En onze bikkels hebben er zeker niet minder door gepresteerd. De combi J16 4* ZZV/rv De Kop 
(ZZV: Olav, Jochem, Sebastiaan en Gijs als stuur) roeide maar liefst naar een 4e plek in een veld 
van 8 ploegen waarbij ze slechts 14 seconden langzamer roeiden dan de nr. 1. En dat terwijl ze 
nog nooit in deze samenstelling hadden geroeid. De combi M16 4* ZZV/Ossa/Tromp (ZZV: 
Berbele en Yanne als stuur) roeide ook voor het eerst samen. Jammer genoeg werden ze laatste 
maar gelukkig stapten de meiden wel met een voldaan gevoel van 'dat hebben we toch maar 
mooi gedaan!' uit de boot. De combi M14 C4 ZZV/Naarden 
(ZZV: Mettele) roeide naar een welverdiende 1e plek in een veld van 5 ploegen. 
De combi MIX14 C4 ZZV/ARZV (ZZV: Paroene, Stan en Fons) behaalde een mooie tweede plek 
(en dan te bedenken dat de gemiddelde leeftijd van de roeiers 10 jaar is!) 
  
In de Tweehead roeide Quinten naar een 2e plaats samen zijn Amstelmaatje Douwe met slechts 
12 seconden verschil van de nr. 1. 
  
Het was een mooie dag! 



Open Dag 

 
  
Vanaf 12.00 uur. Meer informatie onder "lid worden?" 
  
15-03-2013 

Heineken Roeivierkamp 2013 
Zaterdag 9 maart was de eerste dag van de Heineken Roeivierkamp. De zaterdag staat altijd in 
het teken van de 2500 meter en de 250 meter sprint. 
Namens ZZV komt alleen Quinten Ooms in actie. Hij komt uit in het J18 4* veld met 2xgenoot 
Douwe van Benschop (Amstel), Sam Broekman en Teun Wiersma (beiden Pampus). Het team 
eindigde zowel op de 2500 meter (8:59,1) als de 250 meter (52,4) als negende. De ploeg staat nu 
op de tiende plaats in het tussenklassement. 
Zondag 10 maart worden de 750 meter en 5000 meter geroeid. Aan de wedstrijd voor het J18 
4*veld nemen elf ploegen deel. 
  
10-03-2013 

Lezing Kirsten van der Kolk- Dinsdagavond 5 maart @ZZV 
Roeister Kirsten van der Kolk won in 2008 Olympisch goud bij de dubbeltwee lichtgewicht. 
Sinds 2001 werkt ze bij de Johan Cruyff University. Op dinsdag 5 maart vertelt ze bij ZZV over 
haar ervaringen als topsporter.  
In 2000 maakte Van der Kolk haar Olympische debuut in Sydney, samen met Marit van Eupen. 
Op de Spelen van Athene, wederom met Van Eupen, won ze een bronzen medaille. In 2008 won 
het duo goud, waarmee de roeisters geschiedenis schreven. Nog nooit eerder hadden 
Nederlandse roeisters een gouden Olympische medaille gewonnen. 
Van der Kolk vertelt in haar lezing over samenwerken, ambitie, doorzettingsvermogen en de 
manier waarop zij aan de top is gekomen. Maar ook hoe om te gaan met tegenslagen, de 
winnaarsmentaliteit en het Olympische Gevoel. 
De lezing wordt gehouden in het Komboffie aan de Havenstraat in Zaandam, begint om 20:00 
uur en is gratis bij te wonen. Vooraf aanmelden gewenst: l.wit7(at)chello.nl Vol=vol. 
  
25-02-2013 

mailto:l.wit7@chello.nl


Zwaan Kleef Aan – 4 ZZV bikkels op de Amsterdamse grachten 
Afgelopen zaterdag hebben Jochem v/d Broek, Yanne, Mabel en Quinten de sneeuw getrotseerd. 
Samen met een heleboel andere jeugdroeiers hebben ze in een lange optocht drie uur lang(!) in 
een gestuurde drie door de Amsterdamse grachten geroeid. Chapeau! 

 
  
09-02-2013 
 

Junioren grijpen net naast de winst 
Afgelopen zondag organiseerde roeivereniging Willem III een regiowedstrijd voor jeugd en 
junioren. Dit was de vierde wedstrijd van een serie van vijf. 
Het drietal Sebastiaan, Jochem en Olav werd aangevuld door Frank de Jager van Ossa. Voor de 
wedstrijd was het nog even wachten op Frank. Hij was namelijk vanaf de trein verkeerd gelopen 
en liep verdwaald rond in Duivendrecht. 
De wedstrijd bestond uit meerdere onderdelen. 
Op de ergometer wist ZZV een gemiddelde tijd van 1 min 44 sec te halen. Het leek erop dat de 
Amstel sneller was. Echter na overleg met de wedstrijdleiding bleek ZZV gemiddeld 3 seconden 
sneller te zijn. 
Vervolgens moest er geroeid worden over een afstand van 1 km en daarna nog een sprint van 
250 meter. Was het ’s morgens nog goed roei weer, ’s middag stak er en enorme wind op. De 
wedstrijd over 1 km verliep voor ZZV slecht. Door de enorme golven werd er door Frank tot 3 
keer toe een snoek geslagen. Hij had het erg moeilijk op de boegpositie. Deze wedstrijd werd met 
een behoorlijke achterstand op de Amstel verloren.  Gelukkig wisten de ZZV roeiers de sprint 
overtuigend te winnen. 
Ondanks winst bij het ergometeren en op de sprint moest er genoegen genomen worden met 
een tweede plek overall. Toch was er tevredenheid bij de mannen. Koploper Willem III was niet 
op komen dagen en heeft daardoor, net zo als ZZV, één wedstrijd gemist. In de competitie staan 
de ZZV junioren nu op de 1e plek. 
  
03-02-2013 

Geen roeien weekeinde 26 en 27 januari 
Ook dit weekend wordt er niet geroeid en is de bar gesloten. Er wordt de komende dagen slecht 
weer voorspeld met kans op sneeuw en regen, ook zijn de vlotten nog slecht begaanbaar. 
Hopelijk is al het ijs en sneeuw volgende week gesmolten en kunnen we weer volop trainen! 
  
25-1-2013 



Jeugdroeiers ook enthousiast op de schaatsen 
Vandaag zijn we met de jeugdroeiers naar de ijsbaan in Haarlem geweest. Ondanks de snijdende 
kou toch nog een uur of twee volgehouden. Achteraf beloond met een warme chocolademelk in 
de kantine. t Was weer gezellig! 
  
20-1-2013 

Esther wint Ergohead 
Bij de ergometer wedstrijden in Amsterdam heeft Esther gewonnen. Meer informatie volgt. 

 
20-01-2013 

Geen roeien weekeinde van 19 en 20 januari 
 

 
De komende dagen kan er niet geroeid worden.  
Te koud en te veel ijs op het vlot. Aanmoedigen bij de Ergohead kan wel.  
Pamela, Esther, Eric en Quinten doen mee. www.ergohead.nl 
  
  
18-01-2013 

http://www.ergohead.nl/


Jeugdergometer wedstrijden Michiel de Ruyter 

 
Konden vele jeugdleden in november volbehangen met medailles poseren na de 
regiowedstrijden bij Tromp in Hilversum, deden ze het in december iets rustiger aan bij Het 
Spaarne om bij de eerste de beste wedstrijd van 2013 uit te pakken! Michiel de Ruyter in 
Uithoorn heeft verbouwd en er kunnen nu liefst zeven geschakelde ergometers tegelijk zoemen. 
Het was de dag van Jochem (J16), Olav (J14) en Stan (J12) met alle drie goud in sterk bezette 
velden. Of dat nog niet genoeg was, flankeerde Fons zijn broer op het podium met plaats 3 en 
waren er podiumplaatsen bij de altijd leuke estafettes, die deze keer bijna allemaal uit ploegjes 
bestonden met leden van verschillende verenigingen. De rekenmeesters van MdR hoefden niet 
eens heel erg hun best te doen om ZZV de verenigingsprijs toe te kennen! 
  
12-01-2013 

Iris Tangerink gedoopt 

 



Vanmiddag, 6 januari is de nieuwe C-vier gedoopt. Een emotioneel moment waarbij Simon 
Tangerink de boot doopte die naar zijn in maart overleden dochter is genoemd. 
  
6-01-2013 


