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80 jaar ZZV Roeien, twee nieuwe boten gedoopt 
  
Publicatie op de site van de ORKAAN (http://deorkaan.nl/80-jaar-zzv-
roeien-twee-nieuwe-boten-gedoopt/) 
 
  

 
Al 80 jaar zit de roeiafdeling van deZaanlandsche Zeil Vereeniging aan de Havenstraat in 

Zaandam. 

Gister, zaterdag 14 november werd dat jubileum gevierd met een receptie en met de doop van 

twee nieuwe boten. 

ZZV heeft al jaren de traditie om haar boten te vernoemen naar leden die veel voor de vereniging 

betekend hebben of naar Zaanse molens. De twee recent aangeschafte skiffs zijn vernoemd naar de 

molens De Huisman en De Gekroonde Poelenburg. 

De skiffs werden voorgeroeid door ZZV roeisters Laura Stroo (links boven op de foto) en Petra Lelie. 

De officiële doophandeling werd verricht door ZZV roeister Esther v.d. Loos (onder met bestuurslid 

Hans Bonekamp) die waarschijnlijk komend jaar Nederland zal vertegenwoordigen bij het nummer 

aangepaste mixed dubbeltwee tijdens de paralympische spelen in Rio de Janeiro. 
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In 1935 werd vanuit de Zaanlandsche Zeilvereniging de roeiafdeling opgericht, hier een historische 

foto uit 1937. De werf Conrad op de achtergrond. Het was de eerste overwinning voor een ZZV 

damesploeg op het thuiswater. De foto is gemaakt vanaf de toenmalige locatie van de roeivereniging 

aan de Havenstraat. Op de plaats van scheepswerf Conrad staat nu de flat Conrad naast de Den 

Uylbrug. Het clubhuis van de vereniging staat nu iets meer naar het noorden. 

http://deorkaan.nl/wp-content/uploads/2015/11/ZZV14112015_Esther-vd-Loos.jpg


 

Op de foto hieronder het ZZV-bestuur (v.l.n.r. Andrew Zaal, Hans Bonekamp, Caroline de Vries, 

Rianne Piets, Laurens de Wit, Sandra de Wit, Richard Hietberg, Pamela Zents en voorzitter Johan 

Molenaar) tijdens de plechtigheid, op de achtergrond zijn nog steeds de huisjes van het Vissershop te 

zien. 

http://deorkaan.nl/wp-content/uploads/2015/11/Jubileum_80_jaar_roeien.jpg


 

De tekst over het jubileum en de foto’s van Esther v.d. Loos, Laura Stroo en het ZVV-bestuur zijn 

vanErnst Debets, de foto uit 1937 en de tekst daarbij komen van de website van ZZV. 

Via Havenees en kenner van de Zaanse (oorlogs)geschiedenis Erik Schaap kregen we nog deze 

vooroorlogse foto van een groep ZZV-roeiers in de Havenstraat. Staand, uiterst rechts Remmert Aten. 

Zittend: uiterst links Sjoerd Hondema en naast hem Cees Buijs. Drie prominente verzetsstrijders. De 

foto komt uit de collectie van Charlot Smith-Buijs. (klik op foto voor grote versie.) 

https://twitter.com/edebets1
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/343-jubileumborrel-zzv-roeien-14-november.html
http://deorkaan.nl/wp-content/uploads/2015/11/ZZV14112015_144.jpg


 

 
 
Jubileumborrel ZZV ROEIEN 14 november 
80 jaar roeien op de Voorzaan! 

Dat is een feestje waard! Op zaterdag 14 november 2015 tussen 14:30 en 18:00 uur vieren wij als 

roeiafdeling van ZZV ons 80 jarig jubileum. Je bent van harte welkom om te toasten op dit 

heuglijke feit! De barcommissie zorgt voor een ontvangst met koffie, thee en jubileum gebak. 

Daarna biedt de vereniging jullie een glaasje aan om te toasten op onze mooie vereniging en 

worden de nieuw aangeschafte skiffs gedoopt. Na afloop hiervan is de bar nog tot 18:00 uur open 

om gezellig na te praten. Ken je mensen die gedurende de afgelopen 80 jaar bij ons hebben 

geroeid? Stuur deze uitnodiging dan gerust door, ook oud leden zijn van harte welkom deze 

middag! Om een beetje een idee te krijgen van het aantal mensen dat komt is vooraf aanmelden 

gewenst. Stuur een bericht naar: zzvroeien80jaar@gmail.com 

Hoe het allemaal begon? 

In november 1935 kreeg De Zaanlandsche Zeil Vereeniging er een afdeling bij: de afdeling 

Roeien.  

Opgericht door de heren Jac. Keijzer, J.D. Oosterveld en H. van de Stadt groeide deze tak van de 

ZZV uit tot een groot succes. Vanaf 1937 werden jaarlijks roeiwedstrijden georganiseerd, zelfs 

tijdens de oorlogsjaren. Jarenlang was de ZZV het middelpunt van vele roeitochten en –

wedstrijden. Zo werd er jarenlang de Zaanregatta georganiseerd. Een wedstrijd van de PTT toren 

in Wormer tot de sluis in Zaandam. 

In de traditie van deze vroegere wedstrijden organiseert de vereniging vanaf 2009 de jaarlijkse 

ZZV Jeugd en Juniorenwedstrijden. Een vierbaans wedstrijd waarbij de jeugd (10 t/m 14 jaar) 250 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/343-jubileumborrel-zzv-roeien-14-november.html
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meter roeit en de junioren (15 t/m 18 jaar) 1000 meter. Een gezellige dag die jaarlijks door veel 

roeiverenigingen uit heel Nederland wordt bezocht. 

Op wedstrijdgebied wordt nog regelmatig gestreden door onze wedstrijd-ZZV’ers. Niet zelden 

resulterend in een plek die een medaille oplevert. Daarnaast worden er mooie toertochten geroeid 

door onze toer-ZZV’ers. Door onszelf georganiseerd, dan wel door een andere roeivereniging. Aan 

deze evenementen wordt door jong en oud meegedaan. ZZV is dan ook de enige Zaanse 

roeivereniging waar je op alle niveaus kunt deelnemen aan de roeisport en is de enige vereniging 

waar door jeugd en junioren geroeid kan worden. Of je beginnend roeier of wedstrijdroeier bent, 

fanatiek of iets minder fanatiek, iedereen is welkom! 

Hieronder op de foto uit 1937, de eerste overwinning voor een ZZV damesploeg op het 

thuiswater.  

In de boot de dames Baas, Bakker, Uden en de Wit – van de Stadt. Naar de overwinning gestuurd 

door een onbekende stuurvrouw. De foto is gemaakt vanaf de toenmalige locatie van de 

roeivereniging aan de Havenstraat. Op de plaats van scheepswerf Conrad staat nu de flat Conrad 

naast de Den Uyl brug. Het clubhuis van de vereniging staat nu iets meer naar het noorden. 

 

Amstel Jeugdwedstrijden 
Blik op de Jeugdwedstrijden De Amstel 

Op de zonnige zaterdag 3 oktober namen Vid, Stan, Fons, Pelueyne en Paroene deel aan 

de wedstrijden op de korte, maar fraai gelegen ‘baan’ bij rv De Amstel. Pelueyne & 

Paroene gleden een dag voor hun 13de verjaardag naar een 4e plek in het M14 (2x)-

veld. Vid vergat achterom te kijken tijdens het skiffen, waardoor zijn baan de langste 

werd van alle deelnemers. Maar toen de handen ineen werden geslagen, kon Vid laten 

zien dat hij best kan sturen: zilver met de twee tweelingen (C4 mix 14). Om het af te 

maken pakten Fons en Stan in de allerlaatste race van de dag ook nog eens zilver in de 

J12. Vijf ZZV-roeiers, alle vijf zilver (en dus ook 2x 2)! 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/342-amstel-jeugdwedstrijden.html


Voor meer foto's klik hier 

 

 

Ook Groene Hart Marathon prooi voor ZZV 
Zaterdagochtend 26 september om 6.30 uur vertrokken vanaf de Havenstraat richting 
Alphen aan de Rijn voor deelname aan de Groene Hart Marathon. Eric en Nicole met de 

botenwagen met de Iris erop en wij erachteraan met Richard en Marcel. Na een klein 

uurtje rijden kwamen we bij RV Alphen aan. Achteraan aansluiten achter de andere 

botenwagen begonnen wij alvast deze leeg te halen. Vier bankjes, een roer, acht riemen, 
drie riggers…3! riggers??? Maar ook na drie keer kijken zaten er nog steeds drie riggers 

in de botenwagen waar er écht vier nodig waren. Een deja vu van andere marathons met 

vergeten bankjes, riggers etc. schoot mij door het hoofd. Met Richard dus weer in de 

auto gesprongen en vol gas terug naar Zaandam. Helaas lag er in de loods niets wat op 
de ontbrekende rigger leek. Maar gelukkig buiten, tegen de muur van de 

dameskleedkamer, wél! Terug naar Alphen! Na een kleine 40 minuten weer terug, rigger 

erop en klaar voor de strijd. We waren niet eens de laatste boot dus was de paniek niet 

al te groot. Een goede les voor de volgende keer: Kijk thuis alles na voor je vertrekt….. 

(not) 
  

Met Eric als stuurman roeiden we lekker over de het Ter Aarkanaal en haalden 

ondertussen wat voor ons gestarte boten in. Dit waren voornamelijk wherries waar twee 

roeiers door noeste arbeid twee gezellig keuvelende stuurlieden voortbewogen. (Nog) 
niets voor ons… Aan het eind van het kanaal via de Drecht de Ringvaart op en vervolgens 

via de Ade de Kagerplassen op. Tijd voor de eerste wissel. Nicole nam de touwtjes van 

Erik in handen en met een verse slag roeiden we de Kaag op. Prachtig glad roeiwater en 

met een heerlijk zonnetje in ons gezicht haalden we links en rechts verschillende ploegen 
in. Genieten!!! Bij Warmond weer de Kaag af en richting Leiden voor de laatste 

kilometers van het eerste traject. In Leiden werd de tijd stilgezet en volgens een aloude 

http://amstelserver.synology.me/photo/#!Albums/album_4a65756764776564737472696a64656e/album_4a65756764776564737472696a64656e2f4a65756764776564737472696a64656e206e616a6161722062696a20446520416d7374656c2032303135
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/341-ook-groene-hart-marathon-prooi-voor-zzv.html
http://amstelserver.synology.me/photo/#%21Albums/album_4a65756764776564737472696a64656e/album_4a65756764776564737472696a64656e2f4a65756764776564737472696a64656e206e616a6161722062696a20446520416d7374656c2032303135


traditie meerden we af bij café De Bruine Boon aan de Rijnsburger singel. Door het mooie 

weer waren de terrassen al bezet met roeiers en andere zonnebaders maar gelukkig 

konden we binnen even bijkomen. Marcel had een klein dipje maar na wat dextrootjes en 

andere opwekkende middelen kreeg hij na een kwartiertje weer wat kleur op zijn gezicht. 
Na dit welkome rustmomentje klommen we na de koffie en appelgebak (het lijkt wel een 

échte toertocht!) weer in de boot. Met Marcel als stuur dobberden we in colonne door de 

binnenstad tussen overige roeiers en andere pleziervaart. Op de hoek van de oude Rijn 

en de Zijl begon de start van etappe twee. We moesten nog een heren C4 van Viking en 
Tromp achterhalen. Vanaf de Kaag doken we weer de polder in. Mooi en bochtig 

roeiwater. Opeen schoot de Viking ploeg uit een tegenoverliggende sloot. Zij hadden een 

verkeerde route genomen. Op weg naar het Braasemmermeer kregen we de mannen van 

Tromp in zicht. Met een verhoogt slagtempo schoven we er langzaam naar toe en daarna 
erover. Nog een snelle wissel waarbij ik even tijd had voor een snelle hap en een slok op 

de stuurstoel. De laatste kilometers naar Ter Aar en vandaar weer over het Ter Aarkanaal 

naar de finish. Richard nog even sturen en zo hadden we weer 55 wedstrijdkilometertjes 

onder de kiel gehad. Aan het vlot een lekkere neut en een pot augurken. Een bijzondere 

combinatie! 
  

De Iris weer het water uit, afspoelen, afriggeren en opladen. Na een lekkere douche 

gezellig napraten en wachten op de prijsuitreiking. Was toch even spannend maar toch 

gewonnen! In een tijd van 4.47 uur als enige boot onder de 5 uur gevaren. Ieder 
bemanningslid een fles wijn en de eeuwige roem. Hulde aan Marcel: eerste integraal 

marathon en Nicole: onze vijfde bikkel! Op naar huis, afladen, opriggeren (alle riggers 

meegenomen) en na met z’n allen een lekkere maaltijd in Westzaan weer heerlijk 

geslapen! (we hebben zo snel geroeid dat er geen foto’s gemaakt konden worden. 
Vandaar dat deze ook niet bij dit artikel zijn toegevoegd) 

  

Laurens 

 
 
WK roeien 2015 Aiguebelette: Esther van der Loos kwalificeert 
zich voor de Paralympics in Rio 
Na een roerig voorjaar waarbij er een coach- en teammanagerwisseling plaatsvond maar 

we wel een tweede plek hadden behaald tijdens de pararegatta, en een vijfde plek 
tijdens de world cup 2 beiden gehouden in Italie, vertrokken we op 26 augustus naar 

Aiguebelette in Frankrijk. 

  

 

 
Op het prachtige meer van Aiguebelette was het WK, wat ook tevens kwalificatie was 

voor de Paralympische Spelen die volgend jaar in Rio de Janeiro zal worden gehouden. 

Spannend, want de gehele top was aanwezig en ook nog landen die zich dit jaar nog niet 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/340-wk-roeien-2015-aiguebelette.html
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hadden laten zien, maar wel bij de vorige paralympische spelen het goed hadden gedaan. 

Wij hoopten dan op een finaleplaats, maar wisten ook dat dat moeilijk zou worden. 

Op zaterdagavond 30 augustus begon het WK met een prachtige show op het meer. 

  
De eerste wedstrijd waarin Corné en ik startte was op maandag 31 augustus. Het was 

warm met 36 graden en weinig wind. De nummer 1 zou rechtstreeks naar de finale gaan. 

Als instructie van onze coach Jan kregen we: een eigen race varen en niet letten op de 

tegenstanders en de opbouw van de race volgens plan uitvoeren. 
We waren goed weg en voerden we de race volgens plan uit en kwamen als derde over 

de finish. 

Daar stond de bondsarts ons op te wachten met hersteldrank en eten. Omdat het zo heet 

was gingen we snel naar het vlot, aanleggen en snel naar de ergometerruimte om daar 
uit te roeien. Door de hitte zouden we op het water niet goed herstellen. 

  

 

De volgende dag was de herkansing. De nummers 1 en 2 zouden naar de finale gaan. 

Het weer was compleet omgeslagen. 20 Graden, en toen wij eenmaal op het water waren 
begon het te regenen en er stond een harde (zij)wind. Vlak voor de start begon het 

echter ook nog te stortregenen! Verkleumd lagen we bij de start waarbij we ook nog lang 

moesten wachten vanwege problemen bij de Russische tegenstander. Daarbij was het 

startvlot ook wat verschoven door de wind waardoor we niet meer recht konden liggen 
voor het startsysteem (v-stukken waar de punt van de boot tussen ligt). Eenmaal dat 

opgelost konden we gaan. Het signaal ging echter niet af maar de v-stukken zoefden wel 

naar beneden en iedereen ging, behalve wij! De start was immer vals! Maar er werd niet 

opgetreden dus er dan maar gauw als een speer erachteraan. Dat ging zo snel en goed 
waardoor we na 150m al tweede lagen! Na 500m hadden we ook nog een vette snoek! 

Was ook ontzettend lastig roeien met die zijwind, maarja, daar heeft iedereen last van! 

Gelukkig eindigden we als tweede en gingen zo door naar de finale donderdag en dus ook 

kwalificatie voor Rio! Maar hier mochten we ons niet mee bezig houden want het enige 
telde nu zo hoog mogelijk eindigen tijdens de finale. 

  

Donderdag 3 september om 17.10 uur lagen we aan de start voor onze finale TA mix2X. 

Wij hadden startnummer 1 waarbij we helemaal aan de overkant van de baan lagen. 

Opdracht was weer volgens plan de race opbouwen en niet letten op de tegenstanders, 
denkend aan de race van afgelopen maandag. 

Gingen wat te behoudend van start waardoor we gelijk achter lagen. Baalde daar enorm 

van en moest mezelf even resetten, besloot technisch zo goed mogelijk toe roeien en 

krachtige klappen te maken. Corné dacht blijkbaar hetzelfde waardoor de tweede 500 
meter beduidend beter ging dan de eerste en wij steeds dichterbij kwamen. Dit hadden 

wij echter niet in de gaten en dachten dat we nog wat achter lagen! Op het eind bleek 

het toch wel spannend te worden en werden wij vijfde, maar wel dichtbij podiumplek. 

Dit was de 3e achtereenvolgende vijfde plek op een WK, maar wel eentje waarbij we veel 
dichter bij de nummer 1 zijn komen te liggen. En ook eentje waarbij we zowel aan de 

NOCNSF- en de FISA eisen hebben voldaan voor kwalificatie voor de Paralympics volgend 

jaar van 7 september t/m 18 september in Rio!!!!!! 

 
 
Olav Molenaar: Coupe de la Jeunesse 
Op 10 jarige leeftijd is Olav gaan roeien bij ZZV. Goede begeleiding en fanatiek 

deelnemen aan jeugdwedstrijden, samen met Sam, Jochem, Gijs en Quinten, hebben 
hem vooruit gebracht in het roeien. 

Zijn ambities in het roeien werden groter en om die na te streven moest er intensief en 

bijna dagelijks getraind gaan worden. Vanwege de afstand tot roeivereniging en het 

kunnen faciliteren werd er gekozen om te gaan roeien bij Het Spaarne. De afgelopen 
twee jaar heeft hij daar getraind en is voor het Spaarne op junioren wedstrijden met 

succes uitgekomen. Olav is nog steeds lid van ZZV en zal dat ook blijven. 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/338-olav-molenaar-coupe-de-la-jeunesse.html


De goede resultaten op wedstrijden hebben afgelopen zomer geleidt tot uitzending voor 

Nederland naar de Coup de la Jeunesse in Hongarije. Het volgende schrijven is 

gepubliceerd in clubblad (de Loods) van Het Spaarne. 

  
  

Mijn weg naar de Coupe de la Jeunesse 2015 – Olav Molenaar 
  

Tijdens de ergohead (20 minuten-race) in december 2014 bleek dat ik 2e was in het J16-

veld, wat ook geen slechte tijd was voor het J18 veld. Ik herhaalde dit in januari op de 
NKIR (2000 meter-race). Dit was ook opgevallen bij de bondscoach en dat zorgde ervoor 

dat ik de rest van het seizoen in de gaten werd gehouden. Ik had een mooi seizoen met 

winst in de vier op Head en Heineken, 2e bij de skiffhead en winst bij verschillende 2 km 

wedstrijden in de vier en in combinatie met Gert jan van Doorn, van rv Die Leythe, in de 
dubbeltwee in Gent en op de Westelijke Regatta. 

 

 

 

Aan het eind van het seizoen werd ik geselecteerd voor een mogelijke Coupe acht en 

trainde ik een tijdje in Hilversum. Maar deze acht ging niet hard genoeg op de Koninklijke 



Holland beker. De opstelling werd veranderd en ik werd reserve. Gelukkig werd het, 

mede door mijn coach René van Doorn, uiteindelijk een plek in de JM4+. 

Toen mochten we naar Hongarije. We vlogen met z'n allen van Eindhoven naar 

Boedapest en daarna met de bus naar het zuiden. We sliepen in een hotel in de stad 
Szeged. 

Het was een mooie baan, maar erg warm (32 tot 36 graden). Dat merkten we al tijdens 

de training daar. 

Vrijdag was de openingsceremonie en de wedstrijd van de JW8+. Daarna eten in het 
hotel, waar ze duidelijk geen roeiers hoeveelheden kenden. 

  

Zaterdag mochten we dan eindelijk starten. Het ging hard, maar niet hard genoeg. We 

werden 5e in de finale. We hadden op meer gehoopt. Gelukkig hadden we de dag erna 
nog een kans. We realiseerde ons wel dat een 1e of 2e plek er niet in zat, dat gat was 

wel erg groot. Maar met de coach spraken we af dat we gingen strijden voor de 3e 

plek. Zondag ging het voor mijn gevoel minder hard, maar toch lagen we beter in het 

veld. We eindigde op een 4e plek achter Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het was 

een mooie ervaring, maar dit smaakt duidelijk naar meer. Komend seizoen word ik 17 
jaar. Ik ga ervoor strijden om weer in de selectie te komen en zou heel graag naar het 

junioren WK gaan, dat in 2016 op de Willem Alexanderbaan in Rotterdam is. 

 
 
 
Open dag 6 september!!! 
Zondag 6 september is er OPEN DAG. Van 12.00 tot 15.00 uur. probeer een gratis 

proefles om de roeisport te proberen. Smaakt het naar meer? dan kan worden 
ingeschreven voor de introductie cursus. Meer informatie onder "lid worden"  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/335-open-dag-6-september.html


Sail 
  

Zes ZZV boten zondagmorgen bij het Sail saluut. Leuk, vroeg, druk, chaos 

 

 

 
 
Sandra en Laurens krijgen de vrijwilligersprijs 2014 

 

 
Op voordracht van Joy zijn Laurens en Sandra, tijdens de Algemene Ledenvergadering, in 

het zonnetje gezet en hebben ze de beker uitgereikt gekregen voor vrijwilligers van het 

jaar. 

  

Sandra en Laurens de Wit staan letterlijk dag en nacht klaar voor de vereniging. 
  

Sandra is al jaren een zeer actieve secretaris in het roeibestuur. Zij doet dit met veel 

enthousiasme en heel correct. 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/334-sail.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/331-sandra-en-laurens-krijgen-de-vrijwilligersprijs-2014.html


Daarnaast is zij altijd actief voor de bar met inkopen, voorbereiding, kaarten, enz. 

Ze organiseert van alles waar we soms geen weet van hebben. Van handdoeken wassen, 

feestjes organiseren, tot taarten bakken en poetsen. Ze helpt iedereen en ze heeft voor 

iedereen aandacht. 
Sandra is gewoon DE gastvrouw van ZZV. 

  

Ook Laurens zit in het bestuur, als roeicommissaris. 

Hij is al jaren elke zondag actief als coach wisselend van beginners, jeugd, oude rotten 
en wedstrijdroeiers. 

Ook hij is altijd aan het organiseren en bezig voor ZZV. Teams voor marathons en 

wedstrijden samenstellen, Rijden met de botenwagen, even wat repareren, even iemand 

helpen, en nog heel veel meer. 
  

Samen hebben ze een zeer groot deel van hun leven doorgebracht bij en voor ZZV. Altijd 

kan je op ze bouwen. Wij kunnen ons geen evenement of roeidag voorstellen zonder hun 

aanwezigheid en inzet om ZZV bij elke gelegenheid opnieuw in een goed daglicht te 

zetten. 
Voor ons zijn zij twee zeer belangrijke dragers van de roeiafdeling van ZZV. wij vinden 

dan ook dat ze het verdienen om in het zonnetje gezet te worden. 

  

Het roeibestuur 

 
 
Uitslagen en foto's ZZV jeugd- en junioren wedstrijden 
Uitslagen en foto's van de ZZV jeugd- en juniorenwedstrijden zijn te vinden via deze link 

 
 
ZZV wint 100km Ringvaart Regatta 
 

 

 

De heren dubbelacht van ZZV won afgelopen woensdag de loodzware Ringvaart Regatta. 
  

Een wedstrijd over exact 100 kilometer waarbij de Haarlemmer ringvaart wordt 

"rondgeroeid" met daarna nog een lang stuk tot de finish in Delft. Loodzwaar niet alleen 

als gevolg van de af te leggen afstand maar ook door de harde wind. De Kaag moet 2x 
worden overgestoken en met name in de ochtend was dit een hachelijke onderneming 

waarbij diverse boten zonken. De ZZV-ers hadden de boot hierop geprepareerd met 

onder andere 4 elektrische pompen. Er waren 145 deelnemende boten. De ZZV 

dubbelacht startte als één van de laatste boten en wisten meer dan honderd boten in te 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/330-uitslagen-en-foto-s-zzv-jeugd-en-junioren-wedstrijden.html
http://www.zzv-watersport.nl/jeugd/zzv-jeugd-en-juniorenwedstrijd/resultaten-2013.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/328-zzv-wint-100km-ringvaart-regatta.html


halen. De ZZV-ers deden 7 uur en 28 minuten over de honderd kilometer. Net geen 

baanrecord. 

  

De ploeg bestond uit stuurvrouw Rianne Piets en de ZZV roeiers Laurens de Wit, Eric 
Zwart, Pieter Mani, Johan Molenaar en Richard Hietberg. De ploeg werd aangevuld met 

de bevriende marathon roeiers Stefan Verhoeven (Clever Ruder Club), Marcel Stal 

(roeivereniging Ossa) en Martin Paasman (roeivereniging De Laak). 

 
 
Hart van Holland marathon 
Op zaterdag 18 april deed ZZV zoals elk jaar weer mee aan de Hart van Holland 
Roeimarathon. 

Een estafette marathon over een afstand van 90 kilometer waarvan 70 kilometer 

wedstrijd. 

Met een heren en een mixed ploeg met totaal 20 roeiers om 5.30 uur vanaf de 

Havenstraat richting Utrecht. 
De boten waren vrijdag al naar Utrecht gebracht en opgeriggerd zodat we na de koffie 

alleen nog maar hoefden in te stappen. 

Om 7.00 uur het water op en door het centrum van Utrecht naar de Weerdsluis waar alle 

31 deelnemende boten werden geschut naar de Vecht. 
Om 8.00 uur het startschot voor de eerste etappe richting Breukelen. Volle bak met een 

slagtempo van bijna 28  halen per minuut stoven we met een gangetje van ruim 14 

kilometer per uur over de Vecht. 

Beide ZZV ploegen voeren bijna op gelijke snelheid. De mannen voorop achtervolgd door 
de mixed ploeg met Eric op slag. Bij Breukelen werd de tijd gestopt en met alle bootjes 

door de Kerkevaart ploeteren. Wim als geoefende kanoër op boeg achterstevoren in de 

boot loodste ons door het smalle water. Daarna het Amsterdam-Rijnkanaal over en bij 

Portengen de start voor de volgende etappes. De verse wisselploeg weer in de boot en 

het gas er weer vol op. Ondertussen hadden wij als herenploeg bijna het gehele veld 
ingelopen. 

 

 

foto Gertjan Miedema. 

 
Alleen een Viking mannenploeg moest nog worden achterhaald. Over de Kromme 

Mijdrecht richting Uithoorn roeiden we bijna gelijk op. Stuivertje wisselen en bij RV 

Michiel de Ruyter weer op adem komen en snel wisselen. Over de Amstel richting 

Ouderkerk konden wij toch wat afstand nemen van de Viking ploeg. Met Sietse op slag 
en Dennis aan het roer ging het tegenwind naar Ouderkerk. Ook de mixed ploeg was 

goed op stoom en voer vooraan in het veld. De etappes terug naar de Vecht via 

Ouderkerk aan de Amstel en riviertje de Bullewijk na Abcoude over de smalle en 

kronkelige Angstel met veel lage bruggetjes. Voor het Amsterdam-Rijnkanaal de tijd 
weer stil en oversteken.  Wisselen in Nieuwersluis voor de laatste twee etappes. Hier 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/326-hart-van-holland-marathon.html


hadden de heren van Viking de accu even  flink opgeladen want we werden direct 

bedreigd voor de koppositie. Al na twee kilometer kwamen de heren langszij en werden 

wij onverbiddelijk ingehaald. Bij het laatste wisselpunt was het verschil al een paar 

honderd meter in ons nadeel.  Snel de auto in op weg naar de finish. Daar aangekomen 
met spanning afwachten. Eerst kwam Viking boot over de finish maar op opgejaagd door 

onze sterk roeiende mannen. Was het verschil voldoende voor de overwinning… 

Even later werd ook onze ZZV mixed ploeg afgevlagd en zo roeiden we rustig terug naar 

de sluis. Hier nog even tijd voor een ijsje en daarna terug naar het vlot van Viking. 
Lekker douchen, een heerlijke maaltijd en ongeduldig wachten op de uitslagen. Het harde 

roeien werd beloond! Zowel de heren als de mixed ploeg waren beide eerste in hun 

categorie! Met een eindtijd van 5.51.47 voor de heren en 5.53.50 voor de mixed ploeg 

was het verschil dus maar twee minuten!!! Alleen een Duitse heren ploeg die de afstand 
integraal roeiden was nog 20 minuten sneller. Met tweemaal een prachtige  taart gingen 

we ’s avonds weer voldaan terug naar Zaandam. Hulde aan alle roeiers en roeisters 

waarvan een aantal hun eerste marathon hebben gevaren! 

Deelnemers aan de herenploeg: Sietse, Dennis, Wim, Klaas Jan, Marcel, Leon, Frank, 

Pieter Mani, Jan en Laurens 
De mixed ploeg: Eric, Albert, Hans Ottervanger, Richard, Laura, Barbara, Sandra, Nicole, 

Rianne en Pamela 

Laurens 

 
 
ZZV mannen succesvol op Weerribben roeimarathon 
  
Zaterdag 11 april namen wij weer deel aan de Weerribbenmarathon. Een wedstrijd over 

54 kilometer die vanwege de verwachte weersomstandigheden was ingekort tot 50 

kilometer. 

Om 5.30 uur ’s ochtends vertrek met de botenwagen vanaf de Havenstraat richting 

Steenwijk alwaar om 9.00 uur de start. Met Hans Ottervanger, Erik, Sietse, Ad en 
Laurens in de” Iris” werden wij als 11e en laatste ploeg gestart in het heren C4 veld. 

Na 6 kilometer hadden we 7 ploegen 

gepasseerd. Twee sterk roeiende Duitse teams en een ploeg van De Zwolsche waren in 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/325-zzv-mannen-succesvol-op-weerribben-roeimarathon.html


zicht. Gedurende de race door smal en ondiep water werden ook deze boten achterhaald. 

Door een stuurfout werden we na 40 kilometer toch weer op een flinke achterstand 

gezet. Het was ondertussen aanzienlijk harder gaan waaien en het laatste rechte stuk 

van 8 kilometer naar de finish hadden we storm mee. Door geregeld het tempo flink op 
te schroeven wisten we de achterstand op de koplopers zienderogen te verkleinen. Aan 

het vlot bij RV Het Diep was het verschil nog maar 200 meter. Moe maar voldaan de boot 

weer uit het water en snel afriggeren en opladen. Daarna een verkwikkende douche en 

wachten op de uitslagen. Bij de prijsuitreiking bleek dat we met een verschil van 1.18 
minuut hadden gewonnen. Geen beker of medaille maar een kruik traditionele 

TukkerJutterBitter als hoofdprijs. 

 
 
ZZV heren C4x+ wint Amstelroeimarathon 
 

 

 
De herenploeg, bestaande uit Sietse, Dennis, Richard, Eric en Jan, komen na 4 uur en 10 

minuten als winnaar over de finish. Voor Dennis en Sietse was dit de eerste ervaring met 

het roeien van een marathon. Een knappe prestatie. 

De heren C2x+ was minder succesvol. Na het moeten wachten op een rondvaartboot, 
werd de achtervolging ingezet. Ossa werd bijgehaald en de ploeg ging als 3e over de 

finish. Bij het aanleggen kregen zij de mededeling uitgesloten zijn uit de officiële uitslag. 

Dit werd niet gedaan vanwege overschrijden voorgeschreven hartlijn op het water (de 

ploeg heeft zich namelijk volledig aan de regels gehouden), maar vanwege het roeien in 
een C-line boot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/324-zzv-heren-c4x-wint-amstelroeimarathon.html


 
Open dag 2015 
De ZZV doet mee aan de landelijke open watersport dag op 19 april. Iedereen die wil 

kennismaken met de roeisport is van harte welkom van 12.00 tot 15.00 uur. Meer 

informatie links onder "lid worden"  

 
 

 
 
Head 
Drie ZZV ploegen waagden zich afgelopen weekeinde aan de grootste en oudste 

roeiwedstrijd van Nederland; de Head of the River. Van Amsterdam naar Ouderkerk over 

8 kilometer. 

De dames acht roeiden op zaterdag in het clubachten veld. Hun allereerste wedstrijd 
eindigde in een laatste plaats (12e) die toch naar meer smaakte. De dames dubbelvier en 

de heren veteranen acht eindigden in de middenmoot. 

Na afloop was er heerlijk Italiaans eten op de club.  (foto Ernst Debets) 

 

Zie Youtube film opname van de veteranen ploegen: 

https://youtu.be/G-lv-qDZGfw 

 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/321-open-dag-2015.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/320-head.html
https://youtu.be/G-lv-qDZGfw


 
Voorlaatste jeugdwedstrijd DiNHo: ARZV 
Met alleen nog de Jeugdhead te gaan, beginnen de klassementen van de DiNHo vorm te 

krijgen. De deelnemende ZZV-ers doen het gewoon goed! Op een zonnige, maar wat 

windvlagerige zondag in Alkmaar roeiden Fons, Paroene, Pelueyne, Stan en Vid helaas 

naar de laatste plek. Maar daar zijn wat kanttekeningen te plaatsen. Ze roeien in het 
J14-veld, waar eigenlijk alleen Vid ‘thuishoort’. Nemen we mee dat Vid in race 1 (beide 

races op het water werden direct na elkaar geroeid) door een ongelukkige (uit)haal zijn 

eigen kaak uit de kom mepte en bloedend doorroeide, zich moest laten behandelen (om 

weer te kunnen praten, werd de kaak terug in positie geklikt) en direct daarna moest 
ergometeren, dan hebben ze een topprestatie geleverd. Het veld zat zeer dicht bij 

elkaar: de nrs.1-3 onderscheidden zich steeds met één seconde en dat geldt ook voor 4-

6. 

Taart was er ook! Menno hield in de mixboot (C4, 15-18) met 4 roeiers van ARZV de eer 

van ZZV hoog (Koen was verhinderd). Ze roeiden na winst op alle onderdelen onbedreigd 
naar de appeltaart. Mettele won met haar ARZV/Ossa-combi met het nipte verschil van 

0,1 sec. van RIC. Te weinig voor de organisatie om van 1 winnaar te spreken: beide 

ploegen konden aan de taart. 

Met dank aan de strakke regie en vlekkeloze organisatie van ARZV was het een 
prachtdag! 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/318-voorlaatste-jeugdwedstrijd-dinho-arzv.html


Aanstaande dinsdag is het zover: Rol van voeding bij sportieve 
prestaties 
Lezing op 10 maart, aanvang 20:00uur in het Komboffie van de Zaanlandsche Zeil 

Vereeniging 

Havenstraat 70a Zaandam 

 

 
 

Roos Bootsman heeft een passie voor voeding en een gezonde leefstijl . Samen met Tim 
Heijbrock, roeier uit de lichte vier-zonder welke heeft deelgenomen aan het afgelopen 

WK in Amsterdam, zal zij een lezing geven over wat voeding kan betekenen voor je 

gezondheid en wat voor rol het kan spelen bij je sportieve prestatie. 

 
 
DiNHo wedstrijd @ Tromp 
Een welverdiende eerste en derde plek!  

Kouder dan de vorige keer kon haast niet maar toch was het afgelopen zondag weer een 
paar graden kouder. Zeker ook door de gure wind. 

Maar ook bij Tromp hebben onze jeugd- en junioren weer keihard geroeid. Het leverde de 

combiploeg J16-18 ARZV/ZZV in de C4 een prachtige derde plaats op, de J14 ZZV in de 

C4 een zesde plek en de M18 ARZV/Ossa/ZZV in de gladde vier een welverdiende eerste 
plek. Hartstikke goed jongens en meiden! 

  

 
 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/315-aanstaande-dinsdag-is-het-zover-rol-van-voeding-bij-sportieve-prestaties.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/315-aanstaande-dinsdag-is-het-zover-rol-van-voeding-bij-sportieve-prestaties.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/312-een-welverdiende-eerste-en-derde-plek.html


Rol van voeding bij sportieve prestaties 
Lezing op 10 maart, aanvang 20:00uur in het Komboffie van de Zaanlandsche Zeil 

Vereeniging 

Havenstraat 70a Zaandam 

 
 

 

Roos Bootsman heeft een passie voor voeding en een gezonde leefstijl . Samen met Tim 
Heijbrock, roeier uit de lichte vier-zonder welke heeft deelgenomen aan het afgelopen 

WK in Amsterdam, zal zij een lezing geven over wat voeding kan betekenen voor je 

gezondheid en wat voor rol het kan spelen bij je sportieve prestatie. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/309-rol-van-voeding-bij-sportieve-prestaties.html


Zwemmen er toch twee zeehonden in de Zaan? 
Uit het Noordhollands Dagblad door Vanda de Haan - 5-2-2015, 9:00 (Update 5-2-2015, 

9:13) 

 

 

 

ZAANDAM - Zwemmen er twee zeehonden rond in de Zaan? 
  

  

Daar lijkt het op. Karsten van Dam (23), een oplettende Zaandammer, maakte deze 

twee foto’s. ,,Ik zit bij de roeivereniging ZZV en studeer biologie’’, legt Van Dam uit. 
,,Toen ik die zeehond zag liggen op een vlot, vond ik dat schitterend.’’ 

  

  

Hij maakte de ene foto op 29 januari en de andere foto op 30 januari. ,,Je ziet dat het 
twee verschillende dieren zijn. De ene is veel kleiner en lichtgekleurder, terwijl de ander 

een stuk dikker en donkerder is.’’ 

  

  

Volgens sommige geruchten zwemmen er zelfs drie zeehonden rond in de Zaan. ,,Dat 
hoorde ik bij de roeivereniging. Ik vraag me af of het waar is. Maar er zijn er in elk geval 

twee, dat is op deze foto’s duidelijk te zien’’, zegt de Zaandammer. 

  

 
DiNHo wedstrijd @ Willem III 
DiNHo wedstrijd @ Willem III op 24 januari ‘15: 2x goud en 1x brons... als er 
medailles waren geweest 

  

Op sommige dagen is het nog leuker dan anders om Jeugdcommissaris te zijn. Eén van 

deze dagen was zaterdag 24 januari. Op deze dag werd de eerste 

wintercompetitiewedstrijd voor jeugd en junioren in 2015 geroeid. De dag stond in het 
teken van ijs, ijzel, sneeuw en zeer winterse temperaturen. De twijfel bij de organisatie 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/311-zwemmen-er-toch-twee-zeehonden-in-de-zaan.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/306-dinho-wedstrijd-willem-iii.html


over wel of niet door laten gaan, domineerde de eraan voorafgaande avond en ochtend. 

Gelukkig ging het wel door. Want onze bikkels hebben weer ontzettend goed geroeid. 

TROTS!!! 

  
De J14 C4 combi met Paroene, Pelueyne, Stan, Fons en Vid raakte nog voor de eerste 

wedstrijd ongeveer een half uur ‘van de radar’. Op een Amsterdams fietsje over de 

glibberige Jan Vroegopsingel ben ik op zoek gegaan om ze bij de start te vinden: “Hoe 

lang moeten we nog wachten Caroline? We hebben het zo koud!!!”. Heat gemist, niet 
opgemerkt door de start... Gelukkig konden ze wel meteen mee roeien in hun tweede 

geplande heat. Uiteindelijk hebben ze de twee wedstrijden op het water (2x 250 mt) en 

de ergometerafstand (250 mt) binnen anderhalf uur geroeid. Hiermee behaalden ze de 

3e plek. 
  

De M18 4* combi van ARZV, Ossa en ZZV waar Mettele in roeit, ging ook deze dag weer 

twee keer als een speer over het water, 1x 250 mt en 1x 1000 mt. Ook op de 500 mt 

ergometer roeiden zij prachtige tijden. Ze kwamen hiermee op de eerste plek! 

  
Jammer genoeg kon Koen deze week niet meeroeien in de J18 C4 combiploeg van ARZV 

en ZZV. Sem (ex-jeugdroeier bij ZZV en broer van Menno) viel gelukkig in. Samen 

roeiden de ploeg naar een eerste plek. Zeker voor herhaling vatbaar! 

  
De volgende wedstrijd is op zondag 15 februari bij Tromp. Komen jullie de jeugd en 

junioren ook een keertje aanmoedigen? 

 

 



Esther wordt eerste op de NK Indoorroeien 
 

 

 

Met 4:24.7 trok Esther vandaag een PR op het NK indoor! Hiermee schreef ze de titel op 
haar naam in het dames TA veld!  

 
 
Wordt ook coach en help de vereniging! 
Geef je op voor de coachcursus en help de vereniging een handje door introductieleden 

enthousiast te maken in het roeien! 

 

Onze vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers. Het coachen komt de laatste jaren 
aan op een heel klein clubje leden. Vaak leden die ook al betrokken zijn bij meer 

vrijwilligerswerk zoals de barcommissie en bestuurswerk. We zijn daarom initiatieven aan 

het starten om meer leden in te schakelen bij het vrijwilligers werk. Bijvoorbeeld bij het 

coachen van introductieleden. We hopen dat jullie hieraan een steentje willen bijdragen. 
Een aantal van jullie coachen al bij de jeugd maar we hopen op meer beginnende 

coaches. 

 

Om te kunnen coachen is een cursus uiteraard op zijn plaats. Deze cursus voor 
beginnende coaches organiseren we al vanaf volgende week! Op 6 en 13 januari (uitloop 

op 20 januari) 20.00 uur wordt de cursus “handen aan de boot” gegeven 

(http://www.knrb.nl/files/bestanden/Handen_aan_de_boot_v1.1_2013.pdf) Een praktijk 

gerichte cursus om te leren coachen. We willen de cursus “ op maat” aanbieden. 
Aanpassen aan de ZZV situatie en jullie eigen roeitechniek wordt als cursus materiaal 

(video) gebruikt. De cursus is dus ook heel geschikt om meer te leren over je eigen 

roeitechniek. 

 

We horen graag of je mee doet? 
  

Namens het bestuur, Richard 

 
 
 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/305-esther-wordt-eerste-op-de-nk-indoorroeien.html
http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/302-wordt-ook-coach-en-help-de-vereniging.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.knrb.nl%2Ffiles%2Fbestanden%2FHanden_aan_de_boot_v1.1_2013.pdf&h=lAQH3IXbT&s=1


Nieuwjaars bijeenkomst roeien 
Met de kerstdagen achter de rug en Vaud-en Nieuw voor de boeg, willen we alle roei-

leden uitnodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Op zondag 04 januari 2015 vanaf 12.00 

uur zal er in het Komboffie worden stil gestaan bij de sportieve hoogtepunten en andere 

memorabele momenten uit 2014, natuurlijk onder genot van een hapje en een drankje.  

 

http://www.zzv-watersport.nl/nieuws-roeien/300-as-zondag-04-januari-2015-in-het-komboffie.html

