
ZAANSE SLAG 

De Zaanse Slag een wedstrijd waar we wilde vlammen. Vele Kuikensloepen aanwezig dus 

een goede graadmeter waar we staan met de trainingsopbouw! We starten gelijk met de Evert 

Deddes nu dat verliep niet zo best! Willem waarschuwde de andere stuurman nog: kijk uit je 

waait naar mij toe, ga een stukje terug en dat gaat fout man. Hij probeerde van alles maar het 

lukte niet. De speaker, José, sprak de stuurman daar ook op aan want op de kant 

hadden de honderden toeschouwers wel in de gaten dat dit een zooitje werd. De sloep, Cor de 

Bruin 2, werd tegen de boei aangeduwd en de riemen aan stuurboord kwamen tegen elkaar. 

Het startschot viel en ondanks dat Willem nog riep: kijk uit stuurboord, lopen maar met die 

riemen en bakboord even rustig aan zo komen we niet verder. Wij trokken aan het kortste eind 

en de Evert Deddes trok zich naar voren en de jongens in de sloep begonnen als wilde de 

trekken aan de riemen. De stuurman keek nog enkele keren om en verontschuldigde zich nog 

enkele malen. Willem zweeg en schudde met zijn hoofd en begon gelijk de achtervolging 

richting de sluis en het keerpunt. Vanaf de wal en het startschip hoorde we nog wat 

opbeurende kreten. 

Ondanks dat beide sloepen een slechte start hadden was het tempo snel terug maar de Evert 

Deddes liep toch snel enkele meters uit. Jammer want Willem had de hoop om bij het 

keerpunt er vlak achter te zitten om daarna wat uit de wind te komen en zo te proberen om in 

de slipstream mee te kunnen roeien. Maar ze waren zo vroeg in de wedstrijd te sterk en keerde 

ruim voor ons om de boei. We lieten ons niet gek maken en in onze eigen tempo roeide we 

verder. Even later passeerde we het startschip en hoorde de speaker nog wat sloepen 

wegschieten en wij hoorde nog wat kreten uit de Brandweersloep waarin 

Raymond Seignette de roeiers van de Ben Vossenaar zou opzwepen om zijn eigen roeiers in 

de 2 te proberen in te halen. Dat lukt natuurlijk nooit maar op handicap zou dit best mogelijk 

kunnen zijn! Bij de eerste brug liep een dame zenuwachtig heen en weer met een 

camera. Willem begon te glimmen en ging er goed voor staan maar wat bleek toen we het 

hoge stemmetje hoorden bleek het de vrouw van Andre te zijn. Bemoedigende woorden naar 

haar voor haar support en van haar ook enkele kreten. 

De race verliep voor de rest vrij rustig want er was vrijwel geen sloep te zien. In de verte de 

Hes en achter ons de Bergenvaarder uit Deventer. In een mum van tijd waren ze bij ons en 

passeerde ons met gemak ondanks dat Willem nog even de binnenbocht voor zich opeiste. 

Onze roeivrienden uit Deventer hadden van sloep geruild maar de kracht meegenomen wat 

resulteerde in een snelle passage van de Bergenvaarder. Het duurde nog lang voordat we wat 

dichter bij de Hes kwamen onderwijl alle molens van de Zaan te passeren. Willem schoot hier 

nog wat plaatjes en de toeristen deden dat van ons. De roeifoto's zullen spoedig in Japan te 

zien zijn! Vlak voor Wormer haalden we de Hes in. De 11 roeiers boden nog even tegenstand 

maar Willem zweepte zijn roeiers extra op want hij wilde voor de Hes uitkomen vanwege 

de smalle passage van de volgende brug. Hier moesten beide boorden de riemen laten lopen 

want het was erg smal. We kwamen ook wat meer uit de wind vanwege de huizen en grote 

pakhuizen in Wormer. Iets voorbij de grote bocht kwamen we de 1e sloep, de Azorean High, 

tegen die alweer op de terugweg was. Ook kwamen we weer meer in de tegenwind terecht, er 

stond een stevige bries maar het was gelukkig droog. 

Vlak voor het keerpunt kwamen we onze voorgangers tegen en zagen dat enkele op ons een 

ruime voorsprong hadden genomen. Het keerpunt bij de hoge en ruime brug werd keurig 

genomen. Stuurboord roeide extra hard en bakboord pakte snel nog wat te drinken waarna de 

terugtocht voor de wind vlot verliep. In Wormer moesten nog enkele gele boeien aan de 



goede zijde gepasseerd worden. De controleposten daarop waren op vele punten van verre 

duidelijk zichtbaar. We kwamen ondertussen ook vele sloepen tegen van het langzamere 

startveld. Hier en daar wat bemoedigende kreten naar elkaar toe. Bij de Lassie (rijstfabriek) 

nam Willem dit jaar het juiste bruggat zodat er dit jaar geen straftijd werd genoteerd! Even 

later passeerde we de molens van de Zaanse Schans weer en roeide gestaagd door richting de 

finish. Hier en daar nog wat passages van wat bruggen maar geen andere sloepen in onze 

nabijheid. Jammer, zo weinig tegenstand beïnvloed altijd de strijdlust. Onder luid gejuich en 

aanmoedigen van Jose op het finishschip roeiden we over de finishlijn. Gelukkig was de zon 

weer gaan schijnen en het kranen verliep ook vlot. Na gedane arbeid smaakte het fris uit de 

koelbox ons goed. De uitslag wachtte we niet af want we hadden wel in de gaten dat we niet 

in de top maar in de middenmoot zouden eindige. Volgende keer beter! 

 


