
Zaanse Slag 
 
Zaterdag 16 april bij donkere luchten werd er gestreden op de Zaan. Wij waren met 2 sloepen 
vertegenwoordig en hadden er zin in. De organisatie was goed geregeld de sloepen lagen snel te 
water met de vele die al vroeg aanwezig waren. Kranen en trailers werd voornamelijk door 
kraanteam geregeld dus ook weinig omkijken naar. Goed het parkeren was wat verder weg maar 
goed aangegeven. Willem was weer slim geweest en had zijn vouwfietsje in zijn bus bij zich dus snel 
weer terug. 
 
 
Nadat alle roeiers waren gearriveerd en het Palaver was geweest bemanden we de sloepen. Nog 
even in roeien. Het was gelukkig nog droog maar later tijdens de race toch een klein buitje. De Cor de 
Bruin 2 zat voorin in het startveld bij de snelle startgroep. Nadat er enkele toppers voor ons waren 
gestart was het onze beurt. Nu dat verliep nu eens niet zo lekker: de wind gooide roet in het eten. 
Willem waaide gewoon weg ondanks zijn schreeuwen naar de roeiers. Ook de speaker riep menig 
keer dat we verkeerd lagen. 
Tijdens het startschot lagen de 2 sloepen zo dicht bij elkaar dat stuurboord van ons en bakboord van 
onze tegenstander 't Pulletje geen kant op konden. U begrijpt het al, die fanatieke roeiers op de 
andere boorden begonnen als gekken te roeien waardoor we gelijk tegen elkaar lagen. Willem 
schreeuwde om kalmte en rust. Stoppen met roeien eerst afduwen. 't Pulletje werd afgeduwd 
waardoor deze wel een lichte voorsprong kreeg maar beide wel konden roeien. 
We begonnen met enkele meters achterstand maar doordat we lichter zijn kwamen we sneller op 
gang en kwamen we even later weer naast elkaar te roeien met gelukkig een goede afstand. 
 
We roeide gelijk op naar de keerboei bij de sluis. Willem spoorde zijn roeiers extra aan met de 
mededeling: we zitten aan de binnenzijde, hou dat en zorg er voor dat we bij de boei iets voor liggen. 
Wat Willem eigenlijk niet verwachtte lukte toch we kropen heel langzaam naar voren ondanks dat de 
roeiers in 't Pulletje ook alles gaven want die waren die slechte start ook nog niet vergeten. Met 
bakboord riemen lopen en iets afremmend werd de bocht door de Cor de Bruin 2 ingezet. 
Stuurboord trok uit alle macht de sloep rond. 't Pulletje was hier in het nadeel door zijn zware 
gewicht, deze sloep zette nog behoorlijk door. Nadat we de boei gerond waren zagen we de winst 
van deze manoeuvre zo dicht langs de boei. Zeker met wel 10 meter voorsprong weer richting 
startlocatie. De roeiers in 't Pulletje gaven het niet op. 
Iedere keer kwamen ze wat dichterbij maar wij zetten dan weer aan want we wilde ze zo lang 
mogelijk voorblijven. In het verleden vele keren verloren van deze sloep maar nu een mooie 
sparringpartner. Ter hoogte van de startlocatie hoorde we de speaker ons aanmoedigen tussen de 
starts door van andere sloepen. Het moet een mooi gezicht zijn vanaf de kant als 2 sloepen zo dicht 
bij elkaar zitten. Ook onze roeiers uit de Cor de Bruin 1 schreeuwde ons vooruit terwijl zij lagen te 
wachten op hun startbeurt. 
 
Behendig koerste Willem onder diverse bruggen door soms met 1 boord riemen lopen en een enkele 
keer met beide boorden lopen. Net voor een brug werd er extra aangezet om met een flinke gang 
door de brug te drijven. Gelijk na de passages werd er weer aangezet om weer iets meer afstand te 
nemen van onze tegenstander. Iedere keer kwamen ze weer dichterbij en zaten soms maar 2 meter 
achter ons. Onze winst zat vaak in brug passages en goed stuurwerk langs boeien. Ook het feit dat 't 
Pulletje zo dicht bij ons zat gaf de roeiers extra stimulans om door te gaan met veel kracht aan de 
riemen. 
Andersom zal dit ook het geval geweest zijn in 't Pulletje want het geef je extra kracht als je hoort dat 
je een tegenstander inhaalt. Dit kan alleen maar goed zijn voor de eindtijd. In de buurt van de Zaanse 
Schans haalde we langzaam de sloep Last of Titanic in. Een team dat de laatste jaren ook sterk 
gegroeid is. Zou dat komen doordat 2 ex roeiers van onze teams daar nu inzitten? Menig keer 
worden deze roeiers door ons geplaagd met: wanneer komen jullie terug of heb je al spijt?  



Rik zijn vader en moeder voeren met hun volgboot (jacht)mee en supporterde de sloep van TIOG. De 
schipper was in het verleden door Willem verrast met een Port of Rotterdam vlag die hij nog 
regelmatig gebruikt voor PR werk als Rik aan het roeien is. 
 
Nu kwam ook 't Pulletje weer dichterbij maar bij de te ronde boeien en binnenbocht pakte de Cor de 
bruin 2 weer enkele meters winst. Eindelijk lukte het ons de Last of Titanic te passeren. We riepen 
nog wat naar elkaar maar toen begon de strijd want de Orkaan kwam nu snel opzetten uit de 
achterhoede. Die was voor ons niet te houden maar 't Pulletje putte hier moed uit en probeerde in 
de slipstream mee te gaan. Dat lukte wonderbaarlijk een tiental meters en zij aan zij voeren we nu 
richting de brug in Wormerveer bij de Lassie fabriek. Gelukkig ging de Orkaan ons mooi op tijd voorbij 
maar 't Pulletje voer nu gelijk met ons op richting de brug. We moesten naast het beweegbare 
gedeelte van de brug een aantal smalle passages passeren waar roeien niet mogelijk was. In 't 
Pulletje begonnen enkele roeiers zenuwachtig om ruimte te roepen maar net als bij een eerdere 
inhaalpoging kwam de sloep te dichtbij en wilde zich als inhalende sloep tussen de rechte koers naar 
de brugopening wurmen. Willem riep nog: ik neem het 2e gat en gaf zo ruimte aan 't Pulletje. Wij 
moesten daardoor iets van onze rechte koers afwijken maar beter zo dan elkaar raken. Dat vonden 
de roeiers in 't Pulletje niet genoeg maar de stuurman hoorde ik niet die was al blij met een vrije 
doorgang door de brugopening. Willem riep nog een keer: ik hou nu mijn rechte koers op de 
opening!  
 
Vlak voor de brug raakte de boegroeiers met de riemen elkaar nog even lichtelijk wat nog enkele 
verwensingen opleverde naar ons team. Toen was het opgelost want we dreven door de 
brugopening heen. Gelukkig liep onze sloep iets beter door waardoor we weer wat winst pakte maar 
de roeiers in 't Pulletje gaven het nog niet op en zaten snel weer naast ons. Het zag er nu naar uit dat 
we het zouden gaan verliezen. Willem riep snel naar de roeiers: hou vol we pakken zo de 
binnenbocht en dan krijgen ze het zwaar. Het pakte uit zoals Willem voorspelde. Het was een heel 
lange binnenbocht en 't Pulletje moest zo meer meters maken maar ze bleven naast ons zitten. Geef 
niets jongens riep Willem geruststellende ze vermoorde zich nu met de meters meer. Bij de laatste 
meters van de binnenbocht zakte 't Pulletje weer terug, we hadden deze aanval mooi kunnen afslaan 
door de binnenbocht te houden en de extra kracht die de roeiers gaven. We kwamen nu ook weer 
roeiers tegen die op de terugweg waren naar de finish. De Twirre was in gevecht met de Anthony van 
Hoboken. Zij aan zij voeren ze over de Zaan. Later hoorde we dat de Anthony van Hoboken lange tijd 
in het kielzog van de Twirre had gevaren om uit de wind te blijven of mee te liften in de hekgolf van 
de Twirre. Dat is voor een stuurman en de slagroeiers in de Twirre een vervelende situatie als zo 
sloep op zo 30 centimeter van je roer zit en soms het roer raakt als de sloep iets inhoud. Dan is het 
zaak van de stuurman als oploper deze sloep te ontwijken door er net even naast te sturen. Bij 2 keer 
raken is het begrijpelijk dat er boos wordt gekeken of dat je iets hoort wat niet geschikt is voor 
papier! Ook dat hoort bij sloep roeien: tactisch koersen, slim de krachten verdelen en op het juiste 
moment passeren! 
 
Bij het keerpunt onder de brug door en gelijk sterk bakboord uit. Riemen lopen aan bakboord, gelijk 
drinken en aan stuurboord met grote sterke halen de sloep rond trekken. Weer gelukte het ons 
enkele meters winst te pakken. 
Willem dook gelijk langs de oever om zoveel mogelijk uit de wind te blijven. 
Heel langzaam groeide onze voorsprong tot een tiental meters. We moesten hier nog 2 boeien aan 
bakboord houden om te voorkomen dat de sloepen hier de bocht zouden afsnijden. De brug bij de 
Lassie fabriek werd zonder problemen gepasseerd. Dat ging beter dan vorig jaar toen Willem in de 
drukte een verkeerd bruggat nam! Nog 2 maal kregen we de wind recht van voren op de grote 
openstukken. Dat werd buffelen voor de roeiers. We haalden geen sloepen in en werden ook niet 
meer ingehaald. Het kan een voordeel zijn om in de snelle groep te starten dan heb je geen last van 
langzamere sloepen maar tussen de langzamere heb je het voordeel dat je steeds iemand inhaalt. 



Dat laatste geef je iedere keer een kick maar op handicap kan je alsnog van zo sloep verliezen. Weer 
werden er diverse bruggen gepasseerd waar we door enkele supporters hartstochtelijk werden 
toegejuicht. 
 
We naderde de finish en gelukkig was de afstand tussen de Cor de Bruin 2 groter geworden op 't 
Pulletje. Mooi mannen riep Willem maar die laatste kilometer gaan we alles geven want ook de 
eindtijd is belangrijk. We werden vanaf de wal luid toegejuicht voor de laatste honderden meters. 
Kapot kwamen we over de finish. Dol gelukkig waren we dat we 't Pulletje in een direct gevecht 
hadden verslagen. Even bijkomen en toen gelijk aansluiten bij de kraan. Dat was snel gebeurd, dat 
had de walploeg goed onder controle. Toen kwam er een kink in de kabel want de heftruck 
vertoonde mankementen. We moesten de trailer met de sloep met de hand verplaatsen. De familie 
Poel dook gelijk in de heftruck en hadden snel door dat er een as was gebroken. 
Dat werd bellen en regelen voor de kraanploeg. Alles zo goed geregeld maar als er iets breek dan heb 
je pech. Wij doken de kantine in voor wat lekkers. 
Willem wachtte de Cor de Bruin 1 op om nog wat foto's te maken. Daarna op zijn fietsje richting bus 
om de zijtassen te vullen met wat lekkers. Beide teams konden hun dorst lessen en wat lekkers 
nuttige. Toen kwam de prijs uitreiking. Eerst verraste de Rotterdamse Brandweer ons met een 1e 
prijs in de 2e Klasse. Wij werden verrassend 3e in de 1e Klasse en 12e in het Algemeen Klassement. 't 
Pulletje werd 15e. De Cor de Bruin 1 eindigde in het Algemeen Klassement als 34e. 
 
 
 


