
Archief 2014 

 
 
Lingebokaal 2014 
Met een volle botenwagen vertrok ZZV 08 november jl. vroeg in de ochtend richting 

Leerdam voor deelname aan de lingebokaal. Maar liefst 35 roeiers en roeisters verdeeld 

over 8 ZZV ploegen hadden zich ingeschreven voor deze race over 6 kilometer van 
de Linge. In het heren C4-veld werd blik behaald door Jan, Klaas-Jan, Frank, Frans en 

stuur Sandra. De 3e plek werd ook bezet door ZZV. De 4e plek was ook voor een ZZV 

ploeg, de debuterende herenploeg met Wim, Wouter, Paul en Keith. Ad en Renate 

roeiden in de dubbel2 naar een 6e plek in hun veld. De dames van Hans B. en Piet Smits 

werden in het C4 veld derde. De dames in de gladde vier werden 6e in een veld van 11 
ploegen, de heren in de gladde 4 werden 10e in een veld van 14 ploegen. 

Bij de prijsutreiking kregen de mannen van het blik een mooie glazen medaille uitgereikt. 

Na een mooie en geslaagde dag was er op de vereniging onder het genot van pizza's tijd 

om na te praten.  
  

Ben je nieuwsgierig naar de uitslagen en de tijden kijk dan op de website 

van de lingebokaal.   

 
 
Volg ons ook op facebook 
Mis je soms informatie op de site, heb je een bericht wat niet voor de site geschikt lijkt of 

wil je een leuke actie lezen....we zijn ook te volgen op facebook! 
ZZV Roeien! Like ons! 

  

Heb je leuke roeifoto's of heb je een verhaal bij een toertocht, wedstrijd 

of evenement, mail het verhaal of de foto naar de PR Contactpersoon en (aangepaste) 
plaatsing op website en/of facebook zal dan worden verzorgd! 

 
 
Amsterdam Light Festival 
 

 

  

Roeicentrum Berlagebrug organiseert ook dit jaar weer roeitochten tijdens het 

Amsterdam Light Festival. Een unieke belevenis om tijdens dit festival te roeien op de 
Amstel en de grachten. Het is spectaculair om de licht kunstobjecten vanuit je roeiboot te 

aanschouwen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beginnende (boord)roeiers en 

ervaren (scullers) roeiers en geroeid onder begeleiding van ervaren instructeurs. Kijk 

voor meer informatie en inschrijven snel op de site van het 
roeicentrum:www.roeicentrumberlagebrug.nl of neem contact op met Hans Bonekamp 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/297-glazen-blik-voor-de-heren-c4.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/296-zzz-roeien.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/295-tip-van-de-roeicommissaris.html
http://www.roeicentrumberlagebrug.nl/


(zie contactpersonen) want ondanks het ruime aanbod in een korte periode gaan de 

inschrijvingen snel!   

 
 
 
Meeroeien met sinterklaas 
A.s. zaterdag komt Sinterklaas weer met de boot aan in Zaandam en wij roeien het 

laatste stukje met hem mee! Het lijkt ons leuk als zoveel mogelijk leden 'aanhaken'. Heb 
je zin om mee te roeien in de optocht laat dat dan even weten aan Hans Bonekamp of 

Carolien de Vries ( zie contactpersonen op de website). om 13.00 uur roeien we weg 

vanaf het vlot richting de Isaac Baarthaven om daar de Sint en zijn pieten welkom te 

heten in Zaandam!   

 
 
succes voor de jeugdroeiers op de Amstel 
Zaterdag 25 oktober is de eerste wedstrijd in de DiNHo-competitie gevaren op de Amstel. 
Dè wintercompetitie voor jeugd en junioren binnen district Noord-Holland. Strak 

georganiseerd door RIC. 

In combinatie met ARZV en Ossa hebben we deze winter drie ploegen op het water. 

De enige complete ZZVploeg met Vid, Stan, Fons, Paroene en Pelueyne roeiden als enig 
mixed-team van 11- en 12 jarigen mee in het J14 C4-veld. Van de 6 ploegen hebben zij 

er 4 achter zich gelaten. Een super knappe prestatie! 

De M16/18 4* combiploeg van ARZV, OSSA en ZZV waarin Mettele (14 jaar oud!) heeft 

de 3 andere ploegen ver achter zich gelaten. Dit leverde een heerlijke taart op voor de 

ploeg. En ook de MIX16/18 C4 combiploeg van ARZV, OSSA en ZZV met Menno (15 jaar) 
en Koen heeft de welverdiende eerste prijstaart gewonnen. De ploegen hebben zo hun 

eerste punten goed neergezet voor de komende wedstrijden. 

  

Van harte gefeliciteerd allemaal! 
  

 
Te donker 
Het wordt te donker om nog vanaf 19.00 te roeien. Het woensdagavond roeicafe vervalt 

daar mee met ingang van morgen. Vanaf 15 oktober kan er weer gespinnt worden in de 

Amica sportschool. Meer informatie is bij Richard op te vragen. 

 

 
Geslaagd voor S2 skiff! 
Afgelopen zondag zijn Marion, Britt en Berbele geslaagd voor S2. Hulde

 

 
 
 
 

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/294-in-de-boot-met-piet-wie-wil-dat-niet.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/291-de-dinho-competitie-is-weer-van-start-gegaan.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/288-te-donker.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/287-geslaagd-voor-s2-skiff.html


Amstel-Drecht 2014 
De dames van ZZV trekken blik!  

 

        

         

Met  Hans aan het roer roeiden slagvrouw Petra samen met Laura, Marjolein en Aukje 

naar een eerste plek in het dames C4 veld. Weliswaar als enige in het veld maar toch in 

een prachtige tijd! Dus een mooi (Amstel) blik! Dames goed gedaan! De damesvier met 
Joy, Barbara, Sofie en Pamela werden knap derde in een veld van acht boten. De 

debuterende heren C4 met Paul, Marcel en Laurens werd met inbreng van Laura 2e in 

hun veld. Ad en Renate werden in de mixed twee tweede. Volgend jaar nog wat harder 

trappen dan worden we allemaal  eerste! 

 

 
Barcommissie lid gezocht! 
Gezocht voor de barcommissie: enthousiaste "bartender". Vind je het leuk om de 
catering (mede) te verzorgen tijdens bijvoorbeeld 

bijeenkomsten/jeugdwedstrijden/opening seizoen en bardiensten te draaien, laat dat dan 

weten aan de barcommissaris Hans Buntsma of een van de barleden (Jeanette, Barbara, 

Pieter Porsius of Sandra). 

 
 
Jeugdwedstrijden de Where 
Zondag 14 september waren de jeugdwedstrijden bij roeivereniging de Where in 
Purmerend. 

Dit jaar hadden ze de baan verplaatst naar de Purmerringvaart en in het ochtendblok 

gingen de junioren t/m 12 jaar voor het goud. 

De 2 tweelingen hadden voor het eerst de C4 ingeruild voor de Dubbel 2 en Stan en Fons 
Hofman haalden hier voor het eerst een gouden plak. 

Paroene en Peluyene van den Bos hebben hier helaas geen prijs binnen kunnen slepen. 

In de Skiff was Stan de gouden winnaar en Fons haalde zilver binnen. Paroene is bij de 

meiden 3e geworden en kreeg een bronzen plak omgehangen. 
Het middagblok was voor de jeugd tot 16 jaar en Mettele van den Bos haalde zowel in de 

dubbel als in de skiff de vierde plaats. 

Menno en Loran waren in de dubbel 3e na een hele mooie race. In de skiffs behaalden ze 

jammer genoeg geen prijs. 
Op naar de volgende wedstrijd! 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/286-amstel-drecht-2014.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/285-barcommissie-lid-gezocht.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/283-jeugdwedstrijden-de-where.html
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Dam tot dijk race 20 september 
Met twee C4-ren door de sluis voor de Dam tot Dijk roeiwedstrijd. Een herenploeg en een 

damesploeg respectievelijk als tweede en derde geëindigd. Beide ploegen hebben hard 

geroeid! Na afloop koffie en thee bij W.R.V. De Zaan en daarna weer lekker rustig terug 

naar de Havenstraat. 
 

 

 
 
IJsselregatta 2014 
Zondag 14 september werd weer de IJsselregatta geroeid, een tocht van 17 km over de 
IJssel stroomafwaarts. Net zoals vorig jaar klaarde het weer mooi op bij de start en 

hebben we met mooi weer de tocht kunnen roeien. Dit jaar deden we met twee boten 

mee, de dubbelacht welke 6e is geworden en een mix c4. Zij hebben een 4e plaats weten 

te behalen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/282-dam-tot-dijk-race-20-september.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/281-ijsselregatta-2014.html


Finaleplaats voor onze Esther van der Loos 
 

 

  

Bron: http://www.amsterdamrowing.com/nl/nieuws 

  
Esther van der Loos en Corné de Koning hebben zich geplaatst voor de finale van het 

WK. In de heats van de mixed dubbeltwee zetten de Nederlandse para-roeiers de derde 

tijd neer. 

  
De Nederlandse mixed dubbeltwee geldt als een kandidaat voor de medailles in 

Amsterdam. Bij de World Cup in Aiguebelette eindigden Van der Loos en De Koning dit 

jaar op het podium. Het duo werd in het internationale veld tweede achter regerend 

wereldkampioen Frankrijk. 

Van der Loos en De Koning startten maandagochtend voorzichtig aan hun race. ‘We 
wisten dat de Brazilianen hard zouden starten en dat we ons daar niet door moesten 

laten opjagen. Halverwege zetten we een tussensprint in en schoven we naar voren.’ 

De Australiërs bleven buiten bereik, maar de Brazilianen vormden in het vervolg van de 

race geen bedreiging. 
Vorig jaar werden de Nederlanders vijfde in de A-finale op het WK in Chungju. In zijn 

tweede WK-finale wil De Koning naar het podium. ‘We hebben tot aan de finale twee 

dagen rust. Donderdag moeten we er staan.’ 

  
25 augustus 2014 

 
 
OPEN ROEIDAGEN 6 en 7 september 
Aansluitend aan het wereldkampioenschap roeien organiseert de roeibond samen met 

haar verenigingen de "Open Roeidagen" Op 6 en 7 september houden bijna alle 

roeiverenigingen van Nederland open huis. Uiteraard ook de ZZV. Zowel op 6 als 7 

september is iedereen met belangstelling voor de roeisport van harte welkom op de 
Havenstraat. Naast informatie over het roeien is er ook een eerste gratis roeiles. 

Eventueel kan worden ingeschreven voor de introductie lessen. Meer informatie hierover 

vindt u links onder de knop "lid worden" 

 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/280-finaleplaats-voor-esther-van-der-loos.html
http://www.amsterdamrowing.com/nl/nieuws
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/279-open-roeidagen-6-en-7-september.html


Jeugdkamp 
Het kamp was weer een groot succes, er werden weer veel verschillende spellen gedaan.

 

 
 
Foto's toertocht ZZV 
Via deze link kom je bij de foto's van de toertocht. 

 
 
Resultaten en foto's jeugd- en juniorenwedstrijden 2014 
Via deze link zijn vanaf heden alle resultaten en foto's terug te vinden van de jeugd- en 
juniorenwedstrijden van 2014. Het was ook dit jaar weer een groot succes, we willen alle 

deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet, tot volgend jaar! 

 
 
Wedstrijdprogramma ZZV jeugd- en juniorenwedstrijden 
Via deze link komen jullie bij het wedstrijdprogramma. 
  
Details op een rijtje: 
De wedstrijddag begint om 9.30 uur. We willen jullie vragen je 45 minuten voor aanvang van 
de eerste wedstrijd bij ons secretariaat te melden. Het secretariaat zit net als afgelopen jaar 
achter in de botenloods, naast het vlot. Hier word je verder geïnformeerd over de dag. 
Dit jaar werken we met een kleurensysteem met als doel de herkenbaarheid van de ploegen 
te vergroten. Dit zie je terug in het wedstrijdprogramma. De kleuren zijn: baan 1 heeft de 
kleur grijs, baan 2 de kleur blauw, baan 3 de kleur oranje en baan 4 de kleur groen. Op het 
vlot staan 4 vlothonden in t-shirts met dezelfde kleuren als die van de vier banen. Meld je 
alsjeblieft 20 minuten voor aanvang van je wedstrijd op het vlot bij de vlothond die de kleur 
draagt van jouw roeibaan. We hebben dus een grijze, een blauwe, een oranje en een groene 
vlothond. 
  

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/278-jeugdkamp.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/277-foto-s-toertocht-zzv.html
http://www.zzv-watersport.nl/fotoalbum-roeien/category/43-2014-zzv-toertocht.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/276-resultaten-en-foto-s-jeugd-en-juniorenwedstrijden-2014.html
http://www.zzv-watersport.nl/jeugd/zzv-jeugd-en-juniorenwedstrijd/resultaten-2013.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/275-wedstrijdprogramma-zzv-jeugd-en-juniorenwedstrijden.html
http://www.zzv-watersport.nl/jeugd/zzv-jeugd-en-juniorenwedstrijd/programma-2013.html


Naast het roeien op het water kan er ook geërgometerd worden. Iedereen van 10 t/m 18 
jaar mag hieraan meedoen. Jongens en meisjes van 10 t/m 14 jaar roeien 250 meter op de 
ergometer. Jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar roeien 500 meter op de ergometer. De 
individuele score wordt genoteerd. 
  

Nogmaals, wisten jullie eigenlijk al dat we deze wedstrijddag voor het 5e 

jaar achtereenvolgend organiseren? Om dit te vieren, reiken we dit jaar een 

extra prijs uit. Het team dat dit jaar het best herkenbaar/zichtbaar over de 

baan gaat, wint de prijs! We zijn erg benieuwd! 

 
 
Vrijwilligers gezocht voor Aegon City Rowing 
Op donderdag 26 juni wordt voor het tweede jaar Aegon City Rowing georganiseerd, een bijzonder 
roei-evenement in hartje Amsterdam. Net als in 2013 wordt de Keizersgracht omgetoverd 
tot een spectaculaire roeibaan. Op de deelnemerslijst staan internationale toproeiers, (oud-) 
topsporters en bekende Nederlanders. 
 
De organisatie van Aegon City Rowing is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Er wordt gezocht 
naar mensen: 
 
-Die (een dagdeel) beschikbaar zijn op 26 juni. 
-Met of zonder roei-ervaring. 
-Die het leuk vinden om een bijdrage te leveren aan een sportief én gezellig evenement. 
 
Er zijn verschillende taken. Denk hierbij aan het opbouwen van de wedstrijdbaan, het bouwen van de 
vlotten, het begeleiden van deelnemers, het helpen bij starten en klokken, 
boten overroeien, chaufferen en meer. 
 
Aanmelden: 
Wil jij onderdeel zijn van het vrijwilligersteam tijdens Aegon City Rowing? Meld je dan nu aan 
op  inschrijven.amsterdamrowing.com . Geef bij Beschikbaarheid aan dat je je aanmeldt voor 
Volunteering City Rowing Sprints. In het opmerkingenveld kun je eventueel aangeven op welk 
dagdeel wij je kunnen inzetten. 
 
Bekijk hier de highlights bekijken van Aegon City Rowing 

2013: https://www.youtube.com/watch?v=su5mfIlgSDM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/274-vrijwilligers-gezocht-voor-aegon-city-rowing.html
http://inschrijven.amsterdamrowing.com/
https://www.youtube.com/watch?v=su5mfIlgSDM


Eric doet 100 kilometer 
 

 

 

Woensdag 28 mei stond de Ringvaart regatta op het programma. 
Een wedstrijd die men niet zomaar even roeit. Eric verscheen dan ook goed voorbereid 

aan de start van de 100 kilometer. De juiste voeding. Flesjes in de op maat gemaakte 

houders. Goeie pillen. Veel rondjes Nauerna. 

Geholpen door goed roeiweer en een schare supporters langs de kant volbracht hij de 
100 kilometer in 8 uur en 49 minuten. Hij werd daarmee 4e skiffeur en 21e overall. Er 

deden maar liefst 150 boten mee. Een geweldige prestatie dus. 

 
 
Jeugdwedstrijden Naarden 
Het was prachtig roeiweer en de ZZV-ers waren weer flink fanatiek. 250 meter moest er 

vandaag geroeid worden in Naarden, met een leuke bocht erin, Stan mocht als eerste in 

de skiff en deed het uitstekend. Hij behaalde een mooie tweede plaats. Daarna mocht 
Mettele en zij behaalde ook in de skiff een tweede plek. De dubbel met Stan en Astrid 

was een ander verhaal. Nog nooit in een dubbel gezeten deden ze het erg goed. Mooi de 

bocht in en met flinke snelheid. Slechts 15 meter voor het eind toch een snoek van 

Astrid. Stan schoot  van zijn bankje af. Helaas geen prijs maar toch een knappe prestatie 
van die twee. Toch droog gered. Mettele mocht nog invallen in de mix 14 meiden van 

RIC  en ze haalden hiermee nog een eerste plaats. Geweldige race!!! de dubbel van 

Mettele lukte niet hier. De volgende keer gaat het vast en zeker beter. 

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/273-eric-doet-100-kilometer.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/271-jeugdwedstrijden-naarden.html


 

 
 
Spaarne Lenterace 

 

Het wordt bijna traditie dat het prachtig weer is als de Spaarne Lenterace wordt 

gehouden. Namens ZZV deed de dames vier mee met Caroline de Vries, Nicole Betjes, 

Sandra de Wit, Joy Molenaar en stuur Laurens de Wit. 
Het resultaat was een 4e plaats (van de 14) in het DVC4* veld met een tijd van 19:41.8 

 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/270-spaarne-lenterace.html


Zaanmarathon, 1e prijs 
 

 

3 mei is de Zaanmarathon gevaren, georganiseerd door WRV de Zaan. 

De C-vier met Laurens de Wit, Pieter Veneman, Richard Hietberg, Eric Zwart en Joy 

Molenaar waren hier veruit de snelste met een tijd van 4 uur, 3 min en 45 sec. 

De wedstrijd die zowel over water als over land ging, vanwege de sluis die niet 
functioneerde, was zeer geslaagd. Ondanks het harde roeien hebben we genoten van het 

mooie Jisperveld en Twiske. 

 
 
Theorieavond dinsdag 13 mei 
Dinsdagavond 13 mei is er weer een theorieavond. Deze avond is bedoeld voor mensen 

die hebben afgeroeid of binnenkort gaan afroeien en nog geen theorieavond hebben 

bijgewoond. Op deze avond komen o.a. veiligheid, omgang met materiaal, roeitechniek 
en vaaregels aan de orde. Aansluitend geeft Hans Bonekamp voorlichting over het 

tourroeien binnen onze vereniging. Aanvang 19.30 uur. Schrijf je in op de lijst bij het 

afschrijfboek of bij de bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/269-zaanmarathon-1e-prijs.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/268-theorieavond-dinsdag-13-mei.html


Twee keer een derde plaats tijdens de Hart van Holland marathon 
 

 

 

Ook dit jaar heeft ZZV deelgenomen aan de Hart van Holland roei marathon. Zaterdag 19 

april deden twee ZZV ploegen mee en roeiden de afstand van 90 kilometer. 

 
De mixed ploeg deed 6 uur en 17 minuten over en behaalde daar een 3e plaats mee in 

het mix veld. De mannen ploeg was met 5 uur en 54 minuten iets sneller, maar ook zij 

behaalden een 3e plek in hun veld. Speciale vermelding verdient Pieter Porsius, hij was 

niet uit de boot te krijgen en heeft 57 km geroeid. Ook Esther van der Loos was een van 
de bemanningsleden van deze heren ploeg. Zij mocht van haar nationale coaches wel 

meedoen, mits zij de volgende dag maximaal zou kunnen blijven trainen in "kort werk". 

 
 
 
Vrijwilligers gevraagd Dam-tot-Dam nachtloop 

In het weekend van 20-21 september 2014 vinden de 

verschillende Dam-tot-Dam activiteiten plaats. Voor de nachtloop wordt op de 
Havenstraat thv ZZV een uitgiftepost neergezet, waar de lopers water of sportdrank 

krijgen uitgereikt. Hiervoor heeft de organisatie minstens 10 vrijwilligers nodig....naast 

een leuke promotie krijgt de vereniging daar dan ook een kleine vergoeding voor. 

Wie wil meehelpen bij dit unieke evenement kan zich aanmelden bij Johan Molenaar of 
Sandra de Wit. informatie over tijdstippen etc volgen uiteraard nog. 

 
 
Eerste paasdag geen roeien 
Let op! Eerste paasdag is ZZV gesloten. Op tweede paasdag zijn alle leden die zelfstandig 

kunnen roeien (vanaf S1) welkom tussen 10:00 en 12:00 uur om met elkaar te roeien. 

De jeugd heeft vrij om paaseieren te zoeken. 

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/267-twee-keer-een-derde-plaats-tijdens-de-hart-van-holland-marathon.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/266-vrijwilligers-gevraagd-dam-tot-dam-nachtloop.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/265-eerste-paasdag-geen-roeien.html


Marathon en AA 
Afgelopen zondag 6 april was een drukke wedstrijddag. Er werd op 2 fronten gestreden. 

Eric, Laurens, Pieter V. Richard en Johan roeiden de Amstel Marathon. De eerste 

marathon van 2014 werd door de ZZV ploeg gewonnen in 3 uur 59 minuten. 

De 4 kilometer naar Alkmaar werd bijna gewonnen door Sandra, Joy, Nicole, Barbara en 
stuurman Gijs. De dames kwamen 9 seconden tekort voor de eerste plaats. 

 
 
Aegon Celebrate Rowing Tour op het COMPAEN VMBO 
 

 

 

Roeien is voor iedereen! Daarom was de Aegon Celebrate Rowing Tour (KNRB) woensdag 

3 april 2014 op het Compaen VMBO in Zaandam. Een groot deel van de schoolklassen 
kregen tijdens de gymles een ergometer clinic onder begeleiding van ervaren roeiers van 

de Zaanse roeivereniging ZZV, terwijl andere leerlingen op het schoolplein terecht 

konden voor informatie en ergometer trainingen in de Aegon Celebrate Rowing Tour 

Truck. 
 

Door een aantal leerlingen van het Compaen werd al het programma Watersport gevolgd, 

waardoor deze ergometer clinic uitstekend aansloot op hun lesprogramma. Voor deze 

klas is een verrassing in petto: na hun enthousiaste deelname is er door het Compaen en 
ZZV besloten hen tijdens een gymles een roei-clinic in een echte boot aan te bieden, dus 

begin juni zult u op een vroege woensdagochtend een hoop jeugd op het water van de 

Voorzaan aantreffen. 

 

Zowel in de gymzaal als in de truck werden naar schatting 280 leerlingen en docenten 
begeleidt op hun, soms eerste, slagen op de ergometers. Na het "inroeien"deden alle 

deelnemers mee aan een echte tijdswedstrijd, zo snel mogelijk 250 meter roeien op de 

Bosbaan (virtueel)! De snelste tijd onder de leerlingen was 0.55. 48 minuut. Alle 

leerlingen dingen mee aan het winnen van entree-tickets voor het WK-Roeien 2014 op de 
Bosbaan. En zo liepen er aan het einde van de dag een grote equipe aan 

medaillewinnaars door de school. Voor het Compaen en ZZV een zeer geslaagde dag! 

  
04-04-14 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/262-marathon-en-aa.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/261-aegon-celebrate-rowing-tour-op-het-compaen-vmbo.html


 
 
Heineken Roeivierkamp 
15 en 16 maart vond de Heineken roeivierkamp plaats op de Amstel in Amsterdam. Voor 

de dames vier van ZZV (Barbara, Sandra, Sofie, Joy en stuurman Gijs) betekende dit 3 

afstanden roeien. Zaterdag 2,5 km (6e) en 250 m sprint (7e). Op zondag 5 km (9e). In 

totaal eindigde de dames als 9e in het DVB 4x+ veld. 

 
 
Zeehond op het vlot 
De Zaanse zeehond heeft ons roeivlot uitverkoren om regelmatig uit te rusten. Gisteren 
meldde hij of zij zich 2x een aantal uur. De zeehond was hiermee een week te vroeg voor 

de open dag. 

  

foto: Michael Bertholet 

 
 
Head of the River 
De HEAD is geroeid. Onze leden hebben hun stinkende best gedaan om ZZV weer even in 
de spotlights te krijgen! De damesveteranen (ZZV 1 Barbra, Nicole, Sandra, Joy en Gijs: 4e 
DVC4x)(ZZV2 Caroline, Pamela, Marlies, Esther en Laurens: 18e DVC4x) alsmede de 
herenveteranen ( ZZV1 Johan, Laurens, Eric, Pieter en Sofie: 6e HVD4x) (ZZV2 Richard, 
Jan, Oscar, KlaasJan en Caroline: 9e HVC4x) roeiden zondag een mooi klassement! 
Olav roeide zaterdag met zijn Spaarneploeg (J16 4+) naar een 4e plaats. Quinten roeide 
zondag met zijn Amstelploeg (J18 4+) naar een 5e plaats.

 

 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/258-heineken-vierkamp.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/257-zeehond-op-het-vlot.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/256-head-of-the-river.html


OPEN DAG 30 MAART 
Zondag 30 maart is er open dag. Iedereen met belangstelling voor de roeisport kan 

gratis een les volgen. Na de open dag kan de introductie cursus gevolgd worden. Meer 

informatie onder de link "lid worden" De open dag begint om 12.00 uur en duurt tot 

15.00 uur. 

 
 
Renovatie keuken Komboffie 

 

 

Op 15 februari werd er door zo’n 35 roeiers fanatiek bingo gespeeld onder de deskundige 
leiding van Gerard en Pamela. Er werden veel loten en keukentegeltjes verkocht à € 5,- 

(met gratis bingo lot), de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de renovatie van 

de keuken. Er was een overweldigende hoeveelheid prijzen beschikbaar gesteld door de 

roeiers zelf. Anderen hadden weer overheerlijk gekookt voor het dinerbuffet voorafgaand 

aan de bingo. De avond was een groot succes en de opbrengst was dan ook geweldig! Er 
is ruim € 600,- opgehaald. 

  

 

 

Vanaf 3 maart is een groep klusser actief bezig met deze renovatie. Doordat oude 

tegeltjes spontaan van de muur vielen, werd besloten om tot het plafond door te tegelen. 

Ook wordt de oude geiser vervangen door een moderne boiler. Met bloed zweet en geen 
trainen vordert de verbouwing gestaag. 

  

Klusteam bestaande uit: Eric Zwart, Hans Bonekamp, Hans Buntsma, Laurens de Wit, 

Pieter Veneman, Johan Molenaar en Andrew Zaal. 

 

 
Geslaagd 
Zondag 2 maart werden er roeiexamens "S1"afgenomen. Het eerste examen waarbij  in 
C-materiaal geroeid wordt en waarbij ook gestuurd moet worden. Petra Lelie, Marion 

Lub, Marco Smit, Paul Everts, Aukje Souverein en Laura Stroo slaagden met vlag en 

wimpel voor deze proef. 

 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/252-open-dag-30-maart.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/251-renovatie-keuken-komboffie.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/250-geslaagd.html


Tickets WK Roeien 2014 
 

 

Van 24-31 augustus is het WK Roeien 2014 op de Bosbaan in Amsterdam. Voor 

het eerst sinds 1977 weer in Nederland! Een unieke kans om de Nederlandse 

toproeiers aan te moedigen en dit roeifeest mee te vieren. Als lid/oud-lid van de 

ZZV kun je nu toegangstickets bestellen met flinke korting! 
 

Op 1 februari is exclusief voor roeiverenigingen de verkoop van tickets voor het WK 

Roeien 2014 in Amsterdam (24-31 augustus) gestart. Leden en oud-leden van 

roeiverenigingen en hun familie en vrienden kunnen tot 1 mei met korting tickets 
bestellen. 

Bovendien steun je automatisch de roeiafdeling van ZZV. Van alle tickets die via de WK-

ticketshop van ZZV worden verkocht, gaat 5% van de totale omzet naar de 

vereniging. Bestel op tijd tickets want op=op. 

  

Tickets bestellen 
Tickets bestellen gaat snel en makkelijk via deze link. 

  

Kies één of meerdere wedstrijddagen en het aantal tickets per dag. Er zijn veldtickets en 

tribunetickets beschikbaar. De eerste vier toernooidagen bieden veldtickets ook toegang 
tot de tribune, zolang er plek beschikbaar is. Op de finaledagen is de overdekte tribune 

bij de finish een tribuneticket verplicht. Er is maar een beperkt aantal tickets voor de 

tribune tijdens de finaledagen dus wees er snel bij! 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/244-tickets-wk-roeien-2014.html
http://www.ticketmaster.nl/event/125053?CL_ORIGIN=ORIGIN2&camefrom=WKROEIEN_ZZV_R1009&brand=nl_amsterdamrowing


  

 
Passe-partouts 
Voor echte roeifans zijn er ook passe-partouts waarmee alle toernooidagen (24-31 

augustus) bezocht kunnen worden, passe-partouts voor de finaledagen (28-31 augustus) 

en passe-partouts voor het laatste weekend (30-31 augustus). 

  

Speciale korting voor achten met stuur 
Het WK Roeien 2014 beleef je met je hele ploeg. Achten profiteren daarom van een 

speciale kortingsactie. Koop nu veldkaarten voor je hele acht en neem je stuur gratis 

mee! Ga naar de ticketshop (zie boven) en bestel. 

 
 
 
Winterlezing dinsdagavond 11 februari 2014, 20:00 uur 
  

 
Komboffie Havenstraat 70a te Zaandam 

Een zeer interessante lezing van 

Pieter Kok 

  

  

Pieter Kok is oud vlagofficier en vlootcommandant van de Koninklijke Marine. 

Na zijn pensionering is hij werkzaam voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

(KVNR) met de portefeuille “Piraterij”. Daarnaast werkt hij op dit gebied voor twee grote 

Nederlandse offshore rederijen en maakte inmiddels zeven reizen met bijzonder waardevolle en 

bovenal kwetsbare transporten door het risicogebied in en rond de Indische Oceaan. 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/239-winterlezing-dinsdagavond-11-februari-2014-20-00-uur.html


Op enkele van die reizen functioneerde hij als Konvooi Commodore en op andere als 

veiligheidsofficier. Hij gaf gedurende een van die reizen leiding aan het pilotproject voor de 

minister van Defensie waarbij voor de eerste keer gewapende mariniers aan boord gedetacheerd 

waren. Naast reizen met beveiliging door Mariniers van de Kon. Marine, voerde hij diverse reizen 

uit met bewapende prive beveiligers in die gevallen dat overheidsbescherming niet mogelijk was. 

Momenteel bereidt hij zich voor op missies in en rond het offshore gebied voor Nigeria waar de 

laatste maanden piraterij escaleert. 

Tijdens deze lezing avond neemt hij ons mee in deze reizen. 

 

U mag deze lezing niet missen! 
 
 
Ergohead 2014 
Zondag 19 januari was weer de jaarlijkse Ergohead in Amsterdam. De Ergohead is een 
20 minuten lang gevecht met jezelf. Iedereen die wel eens heeft deelgenomen of 

gekeken weet hoe de meeste deelnemers afzien en aan het eind van de race de 

ergometer "afrollen". 

  

Esther van der Loos deed opnieuw mee en werd 2e in de categorie DTA. Zij verbeterde 
haar PR met 4 seconde en trok 2:23.0 per 500 meter.  

  

Olav Molenaar startte in de Spaarne kleuren en roeide met zijn 14 jaar in de J16 

categorie. Hij werd 9e met een gemiddelde snelheid van 1:52.1 per 500 meter. 
  

Quinten Ooms startte in de Amstel kleuren in de J18 categorie. Hij zette een gemiddelde 

snelheid van 1:54.2 per 500 meter neer. 

  
Voormalig ZZV-er Tim de Vries won de HTA met gemiddeld 1:54.8 

Roel Braas was de snelste deze zondag met gemiddeld 1:32.8 

  

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/233-ergohead-2014.html


 

 
 
Doop nieuwe skiff 
Tijdens de nieuwjaars receptie op 5 januari is de nieuwe "zware" skiff gedoopt. Op de 

laatste ledenvergadering werd gevraagd wat de vereniging mist in het boten bestand Eén 

van de wensen was een skiff geschikt voor zwaardere roeiers. Onze materiaal 
commissaris Andrew, heeft gepleit en gezocht naar een betaalbaar exemplaar en mocht 

de boot ook dopen. De boot werd voorgeroeid door Piet Smit. De skiff is genoemd naar 

een robuuste molen; "de Zoeker"  

 

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/232-doop-nieuwe-skiff.html


 
Nieuwjaarsreceptie 2014, afdeling roeien 
 

 

 

Op zondag 5 januari is er vanaf 12:00 uur gelegenheid om het glas te heffen op het 

nieuwe jaar. Tevens gaan we onze nieuwe aanwinst dopen, een skiff voor zware roeiers. 
  

Iedereen is van harte welkom. 

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/231-nieuwjaarsreceptie-2014.html

