
16 april. De 13e Zaanslag.                                         

16 Kilometer kronkelen over de voormalige rivier de Zaan. De rivier liep vanuit het merengebied de 

Beemster, Schermer, Starnmeer naar het IJ. Om de waterstand te regelen werden er in Knollendam 

en Zaandam dammen gelegd. De Zaan wordt wel het oudste industriegebied van Europa genoemd en 

in de 17
e
 en 18

e
 eeuw telde Zaandam veel meer scheepwerven dan Amsterdam. De schepen werden 

over de dam van Zaandam naar open water getrokken. Vanaf 1727  kon er via de Groote Sluis 

geschut worden. (interessant om eens een kijkje te nemen. De oude vloeddeuren om het water van 

de Zuiderzee te keren, hangen er nog in) en in 1903 via de in ons Compendium vermelde 

Wilhelminasluis met zijn drempeldiepte van 28 dm KP. Met de Delfshaven en Tender I sjoemelden 

we wel met de diepgang om toch maar de afsluitende peil(?)reis over de Zaan te kunnen maken. Ijsje 

op de sluis, gebakje in Wormerveer. Nie slecht!! Toch jammer dat er slechts  weinigen deze zaterdag 

op herhaling gingen.  Alleen Erik en Klaas, destijds opleider, peilden mee in de Laura G.  

Zaterdag. De organisatie verdient een pluim. Vooraf weten we hoe vroeg er gekraand kan worden en 

op het afgesproken tijdstip van 10.15 ligt de Laura G in de Zaan en even later langszij de kade van 

Verkade. Onze start is 14.36, dus alle tijd om ons te vermaken!! De damesstart maken we mee, het 

binnendruppelen van de herenteams zien we aan en de damesfinish pakken we ook even mee. Het is 

dan ongeveer 13.30.  Het Verkade complex is omgebouwd tot horeca gelegenheid en ook hebben 

zich er veel kleine zaken gevestigd. Op de binnenplaats vandaag een gezellige food-market met 

lekkere hapjes. Leuk weer onze Rotterdamse collega’s te mogen verwelkomen. Met jaloerse blik tel 

ik de actieve loodsen. Zes! Twee FLPers (Hein rrrrrrroeien en Willem Witteveen)  en als stuurman 

Ron, gezagvoerder van  de Polaris completeren de ploeg. Detail is nog dat er een week eerder drie 

andere actieve loodsen in de Lootsman zaten. Maar ach. Ook daar wordt geklaagd. Op een bestand 

van meer dan 200 loodsen is 10 actieve loodsen zelfs nog dunner dan in IJmond. Wij gaan met vijf 

FLP-ers t w Dirk, Peter, Klaas, Joop en Leo , met Erik als enige loods ,met  Guus van de KP en met 

twee vrijwillige oud KM-ers de slag aan.  

Even in roeien om de oud mariniers een idee te geven hoe het voelt in een Whaler en ook om de 

roeiorders door te nemen. Dappere jongens die Romeinen, ik bedoel Mariniers. Peter heeft het laatst 

in november in een sloep gezeten en Ron heeft ooit 4 x in IJmuiden getraind voor de heroïsche 

overtocht naar Engeland. En dan nu 16 km er vol tegen aan. Alle respect… We peddelen de 

Rijnmonders voorbij, waarbij uiteraard wat aan -en ontmoedigende woorden gewisseld worden.  

Willem Witteveen gooit een heerlijke uitspraak over: Eigenlijk is dit het leukste he Klaas, zo, voor dat 

gedoe!!  

Na deze uitgebreide inleiding een kort verslag van de slag. 14.36 starten we met de Quo Vadis, een 

getrainde ploeg uit de Koog. Een whaler wint weliswaar nooit een wedstrijd, maar als whaler een 

vergrotende trap van whale is dan whalst deze er van tussen. Goeie genade! Het is ons 

onderwaterschip. Heb je ons roer al een bekeken? Het zal schelen, maar ik denk dat het senioren 

team van Ajax ook niet van de selectie wint.  Maar…volgende winter gaat ze op de kop en wordt ze 

spiegelglad gemaakt en in de meest strakke lak gezet. Dan zullen we en ze ‘t beleven. Reken maar! En 

zo gaan we Gelijk! op weg. Van Verkade een paar 100 meter naar de sluis, daar keren en richting  

noorden. In en schim zien we de Lootsman, die even na ons weggeblazen is, op tegenkoers 

voorbijschieten. De wind is vlagerig, meest zuidwest. De Zaan kronkelt echter dermate dat er geen 

lange rakken zijn waar je tegen dan wel voor de wind hebt. Of je nu noord of zuid stuurt, je 

ondervindt steeds korte tijd tegen wind, dwarswind, voor de wind of uit de wind.  De Zaanslag is 

bruggen tellen. Na de sluis is het de Bernardbrug, de spoorbrug Hoornse lijn, de Willem 



Alexanderbrug, de A8 brug en de Julianabrug. Even voor de Julianabrug sparren we met de 

Lootsman, maar moeten ons toch al snel gewonnen geven. We zijn op het ogenblik geen partij voor 

hen. Ooit zal het weer anders zijn!! Na de Juliana brug  de Zaanse Schans, een tijdje niets, de Adelaar,  

en dan de Zaanbrug. In de Zaanbocht staan onze fans Willeke, Cora en vriendin Ien. Guus heeft ook 

een fan. Zijn zwager Herman volgt ons tussen Zaandijk en Wormerveer al plaatjes schietend. Ook de 

buurvrouw van Klaas schiet een paar plaatjes van achter haar raam. Toch fijn dat meeleven, want we 

lijden ook wel een beetje hoor! Na de Lootsman nog even een kleine blik te hebben toegeworpen, 

keert Joop de Laura G feilloos bij de Clausbrug. Er volgt nog een volgende begroeting en 

aanmoedigingen van de dames en dan gaan we het rijtje bruggen weer af.   Voor-tegen-zijwind al 

slagen tellend komen we weer in de buurt van Verkade. Bij de spoorbrug worden we weer gezellig 

toegezongen door een stel meiden, waarbij duidelijk te horen is dat ze een aantal biertjes verder zijn 

dan op de heenslag. Na 1 uur 53 minuten krijgen we t sein: Binnen en nemen met graagte de fles 

Zaans Bitter in ontvangst. Na de 11 van Weesp, de 14 van Utreg, de 16 van de Zaan, op naar meer 

dan 20 kilometer lange HT!!!  

Klaas 

 

 



Foto’s van Herman (zwager Guus) boven Zaandijk onder Wormerveer Zuideinde 

 

Foto’s van Cora. Laura G in four shots door de Zaanbocht 

 

 



 

 

 

 

 


