
SLAG OM ZAAN 
 
Zaterdagochtend op pad naar Wormer voor de Slag op de Zaan. Mooi parcours op de Zaan met zijn 
schilderachtige huisjes en zijn vele molens langs de oever. Wij waren mooi op tijd bij de kraan en met 
wat hulp was de sloep vlot afgemeerd langs het steiger bij het restaurant de Batavia. Een mooi nieuw 
onderkomen waar het goed toeven was in het zonnetje. Goed de temperatuur was nog behoorlijk 
fris maar om te roeien zag het prima uit. 
 
We moesten lang wachten daar de start van de snelle sloepen met 2 uur was uitgesteld. 
Organisatorische was er veel te doen geweest in verband met veiligheid en beïnvloeding van het 
wedstrijdschema! De tijd werd gedood met kletsen met andere teamgenoten en zelfs de masseuses 
werden druk bezocht door enkele heren. Ze hadden niets maar vonden het gewoon lekker! 
 
De start naderde en nadat alle roeiers in de sloep stapte om alles in orde te maken werd Willem 
uitgenodigd om met Rik zijn vader mee te varen tijdens de race. Dat was mooi geregeld. In plaats van 
hard meefietsen nu lekker achterover in de kuip met wat lekkers te drinken en te snoepen erbij. Wij 
namen met het jacht nog enkele sloepen op sleeptouw mee naar de Zaanse Schans waar de start en 
finish zou plaats vinden. Uit de wind al behoorlijk lekker maar de roeiers moesten de kraag nog hoog 
optrekken zo tegen de stevige bries in. 
 
Bij de Zaanse Schans aangekomen werden de sloepen los gegooid en ging men wat in roeien om de 
spieren los te maken en zich daardoor wat op te warmen voor de strijd. Rond de klok van 14.00 uur 
gingen de eerste 3 sloepen van start. Wij zaten een minuut daar achter. De Moby Dick ging er als een 
speer vandoor, daar valt niet tegen op te boxen. Super lichte sloep maar ook daar speelt handicap 
een grote factor in. De snelste wil niet altijd zeggen dat hij wint. Zeker deze race niet zou later 
blijken! 
 
Met een rustig opbouwend tempo stuurde Raymond de Cor de Bruin 2 achter zijn voorgangers aan. 
We laten ons niet gek maken. Straks schroeven we het tempo iets op als onze concurrenten in de 
Kuikenklasse: Anthony van Hoboken en de Evert Deddes eraan komen. Dat was in Harlingen ook 
gebeurd maar met onze nieuwe samenstelling qua bemanning in de CdB 2 zouden we ze behoorlijk 
tegengas gaan geven. De Visbyvaarder, een nieuwe opkomend talent in de Kuiken sloepen was voor 
ons gestart en die hoopten we toch op het laatst in te halen. De overige sloepen waren mooie 
graadmeters voor ons in het wedstrijd veld hoe wij er voor stonden. De één moet je inhalen en op de 
ander mag je verliezen om toch goed te eindigen. 
 
Het werd spannend want de Twirre, Anthony van Hoboken en de Evvert Deddes kwamen snel 
opzetten. Onderling had deze startgroep ook een mooi gevecht om elkaar te volgen of te passeren. 
Dat zou met de Twirre en Anthony de gehele wedstrijd duren terwijl zij beide velen sloepen zouden 
inhalen. Ook wij kwamen aan de beurt! Tevens kwam nu ook de snelle Azorian High vanuit de 4e 
startgroep hard opzetten. Vanaf de volgboot/jachtje spoorde wij onze roeiers hard aan om zo door te 
gaan want het zag er goed uit. We kregen een ruime bocht waar we een boei moesten ronde. De Cor 
de Bruin 2 deed verwoedde pogingen om de Twirre voor te blijven met in zijn kielzog weer de 
Anthony. Een mooi gezicht vanuit de volgboot. Bij het ronde zag de Twirre zijn kans schoon en met 
enkele krachtige slagen wist de stuurman naast de CdB 2 te komen. We hielden nog even stand maar 
de stuurman zag in dat hij beter nu zijn eigen tempo kon houden. De Anthony van Hoboken zat zo 
dicht op de Twirre dat we er niet achter konden kruipen. De Azorian High was intussen ook aan een 
inhaal slag bezig en koos een route tussen de sloepen door waardoor Raymond geen kans zag om 
dichterbij te komen. Op zo moment speelt tactiek een grote rol. Welke koers neem je, welke sloep 
gok je op en dan maar hopen dat het goed uitpakt. Zou later ook bij andere teams gebeuren, dus 
ieder verspeeld wel eens wat meters en secondes! 
 



Vlak voor de Brug was de Azorian High het slagveld voorbij en dook onder de brug door. De 
brugopeningen zijn te smal is om door te kunnen roeien. De Anthony van Hoboken zat dicht achter 
de Twirre en dacht: wij nemen het andere gat en dan in de aanval zodra we er onder uit komen. Het 
hielp niet de Twirre sloeg de aanval keurig af en nam weer enkele meters voorsprong. De Anthony 
kwam met krachtige slagen weer terug in zijn kielzog en hield deze positie tot de volgende brug. 
Intussen waren wij ook de brug naast de kraanlocatie en feest accomodatie "Batavia" gepasseerd. De 
Evert Deddes kwam nu snel naderbij en volgde ons op enkele meters. Wij hadden de hoop dat als we 
dat zo zouden houden of dat men hoogstens een kleine voorsprong op ons zouden nemen dat we 
dan goed zouden zitten voor het Kuikenklassement. 
 
Wij kwamen na enkele bochten in het zicht van het keerpunt. Toen we dichter bij de Prins Clausbrug 
kwamen zagen we tot onze ontsteltenis dat de sloep Moby Dick, die toen op kop lag, te ver door 
geroeid was. Men had het pas ontdekt toen de sloepen van de eerste startgroep gelijk na de brug 
keerden. Ja, dat is sneu, lig je op kop en je heb de kaart niet goed gelezen of door de spanning je 
vergist en op deze wijzen te ontdekken dat je verkeerd zit! Dat heeft de sloep vele minuten gekost. 
Het Pulletje kwam daardoor weer even op kop te liggen. Lang zou dat niet duren want de groep die 
nu tussen de brugpeilers zaten gingen een gevecht aan wie het snelste draaide of het behendigste 
was met welke positie de meeste winst zou opleveren. 
 
Prachtig gezicht vanuit de verte vanaf de volgboot. De Twirre, Razende Snol, Orkaan, Visbyvaarder en 
de Anthony van Hoboken doken onder de brug door en draaide gezamenlijk om de peilers heen. We 
zagen een wirwar van riemen de lucht ingaan, sloepen die rakelings langs elkaar gingen en elkaar 
zelfs even aantikte. Maar goed dat we een aardig stukje verwijderd waren anders hadden we 
waarschijnlijk diverse harde termen gehoord. Dat zijn dingen die gebeuren in het heets van de strijd. 
Voor ons gevoel leek de Anthony van Hoboken het slimst geweest te zijn daar de sloep als eerste 
weer onder de brug vandaan kwam. De Twirre herpakte zich snel en de stuurman zweepte zijn 
roeiers extra hard aan om de opgelopen achterstand weer goed te maken. Nu kwam ook de Moby 
Dick weer in beeld. De sloep probeerde in hoog tempo de schade weer te herstellen. Ook de Evert 
Deddes was de Cor de Bruin 2 op enkele meters genaderd maar de stuurman uit de Cor de Bruin 2 
wist zijn roeiers aan te sporen om vooral de sloep voor te blijven en zodoende de Evert Deddes in de 
buitenbocht te houden wilde deze op dit moment passeren. Dat lukte prima en beide sloepen 
kwamen weldra achter elkaar weer tevoorschijn. Even later zagen we de Evert Deddes toch langzij de 
Cor de Bruin 2 komen. Men gaf nog even tegengas maar Jaap de stuurman van de Evert Deddes 
spoorde zijn roeiers extra aan om hun slag nu te slaan. Men wilde voor de bocht er voorbij zijn 
anders zou de buitenbocht weer voor meer meters zorgen. Lange tijd konden de roeiers in de Cor de 
Bruin 2 de Evert Deddes volgen. Ter hoogte van de feesttent de Batavia en de brug nam de Evert 
Deddes toch grotere afstand. 
 
Na passage van de brug zagen we achter ons een nieuwe concurrent opdagen: De Caatje van 
Warmond. Ook een sloep waar we in het verleden mee hebben gestreden in de Cor de Bruin 1. Vele 
malen hebben deze roeiers ook bij ons als gastroeiers ingevallen en ons zo gesteund met 
wedstrijden. Dat is ook vaak gebeurd met ex roeiers van de STC die bij mee trainen of open gevallen 
plekken opvulde tijdens wedstrijden. Dus op dat gebied zijn het concurrenten en tegelijk 
roeivrienden! Lange tijd wisten we de Caatje van Warmond achter ons houden. De stuurvrouw wist 
haar roeiers zo op te hitsen dat we ons toch gewonnen moesten geven. Ter hoogte van de Zaanse 
Schans vormden we met een aantal sloepen een lang lint. Kort achter elkaar streden we om de 
meters en hielden dat lang vol. We passeerden hierna weer enkele bruggen zonder last van elkaar te 
hebben. In de verte doemde het laatste keerpunt op. De eerste sloepen kwamen ons weer tegemoet. 
Wij schreeuwden nog enkele aanmoedigen naar onze roeivrienden en riepen nog na: we komen 
eraan! 
 



Wij ronden de palen met een korte bocht, bakboord liet de riemen lopen zodat de sloep kort kon 
draaien. We raakten nu verder achterop onze voorgangers en achter ons waren nog geen 
concurrenten in beeld. Dat was onze pech, het geeft je vleugels als er sloepen vlak bij je zijn of dat je 
ze inhaalt. Dit zou tot de finish zo blijven. Op onze terugweg kwamen wel weer vele sloepen tegen 
waaronder enkele bekende en schreeuwde hun diverse aanmoedigingen toe. Velen keken ook 
verbaad op om te ontdekken dat Willem lekker fotootjes zat te maken op een jachtje. Menigmaal 
schalde er toch een roep van herkenning over het water naar Willem. De finish kwam in zicht. We 
riepen nog wel een enkele keer: nog 1 brug of nog een kilometer maar ook wij vergisten ons in de 
afstand. Het werden nog enkele zware kilometers. Met de laatste brug en de molens in het zicht 
zweepte Raymond zijn roeiers extra hard aan om door te gaan. Ook de roeiers en vooral Jean Paul 
schreeuwden hun longen schor om niet op te geven maar te knokken voor de laatste honderden 
meters en om aan de eindtijd te denken. De speaker riep van verre: daar komt de Cor de Bruin 2, 
geeft ze nog een applaus riep hij tegen de toeschouwers rond de molen aan de finish. Met een luid 
fluitsingaal kwamen we over de finish. Kapot waren we, even bijkomen en snel wat water naar 
binnen werken. 
 
We lieten ons even uitdrijven want we waren nog te moe om verder te roeien. De volgboot kwam 
ook naderbij om een sleeplijn aan te pakken voor de terugreis naar de kraan. Een klein vletje bracht 
ook nog een flesje drank naar de roeiers die de stuurman met zorg aanpakte. Die maken we later wel 
op mannen. Eerst een biertje werd er geroepen. Vanuit de volgboot kwam de koelbox te voorschijn 
met lekkere verfrissingen. De sleeplijn werd vastgezet en daar gingen we. Dat dachten we! De 
schipper riep zenuwachtig: ik heb geen roer meer, hij doet niets meer en wie kan mij helpen. 
Gelukkig hadden we een technische man in de sloep. Hamid sprong over en kroop in het kleine 
machinekamertje. Binnen enkele minuten had hij het euvel verholpen en tufte we naar de kraan. De 
sloep stond binnen de kortste keren op de trailer waarna wij ons naar het restaurant begaven om 
daar in het zonnetje op de prijsuitreiking te wachten. Het duurde even maar toen kwam het 
verlossende woord: Cor de Bruin 2 was 12e geworden in het Algemeen Klassement. Niet geheel 
tevreden maar ons wel enkele plaatsen verbeterd ten opzichten van de uitslag in Harlingen. In het 
Kuiken Klassement waren we 3e geworden niet slecht maar wel verrassent verslagen door de 
Visbyvaarder. Daar keken we van op maar gelukkig toch de Evert Deddes achter ons gehouden. Voor 
ons gevoel was het een goede race geweest met een andere samenstelling in de sloep. We gaan er 
hard aan werken om ons op meer punten te verbeteren om zodoende weer in de top mee te kunnen 
draaien. 
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