
 20 april 2019 voor de 16e X  
Ruim 16 kilometer spektakel over de Zaan staat in het persbericht. Nou voor ons is de slag niet 
bepaald een spektakel. Vermoedelijk zijn we door een kamikazeactie van Joop van verleden jaar, 
waarbij op het eerste keerpunt een andere wedstrijdsloep bekant gehalveerd werd, bestraft met een 
dusdanige tijdstraf, dat we een startnummer kregen tussen toch wat langzamere sloepen. Maar het 
kan ook willekeur zijn. De snelste boot, de Azorean High, mocht als eerste van start.  

Over het weer niets te klagen. Ruim bijtijds kan de Laura G te water en is het genieten op de 
binnenplaats van de voormalige koekfabriek van Verkade. De bemanning druppelt tezamen. Patrick 
en Nick van de Kaatje van de oud-kwekelingen, zullen ons versterken. Ook krijgt Martin van de 
Zaanse roeivereniging Quo Vadis een plekje in de Laura. Zoals gezegd, een vroege start. De Lootsman 
van Rijnmond en veel andere sloepen, waar altijd strijd mee wordt geleverd, starten zo rond een half 
uur na ons.    

 

4 x kort en over op slag. Start Verkade met Joop, Nick, Patrick, Martin, Klaas, Leo, Dirk, Erik, Peter 



Patrick houdt ons op de hoogte van de snelheden en praait meer dan 11 km/u door. We zijn vers en 
er moet een sloep “gepakt” worden voor het keerpunt bij de sluis. Dat kost weinig moeite en 
vloeiend wordt dit jaar het 1e keerpunt genomen. We snellen langs de Verkade fabriek, waar onze 
concurrenten en medestrijders van andere jaren nog rustig liggen te dobberen. De Bernardbrug, 
spoorbrug en Willem Alexanderbrug doorboren we en dan zijn we alleen op de Zaan. Niets voor ons, 
ja, de Azorean High ver, ver weg en de sloepen, die we achter ons hebben gelaten.  

Geen strijd en dat is te merken aan de doorgepraaide snelheid. Nu 9 km/u! De aandacht verlegt zich 
wat naar de omgeving. Fabrieken, pakhuizen, silo’s waar de Zaanstreek zo rijk aan was, maken 
zoetjesaan plaats voor woontorens vol appartementen. Vanuit één van deze torens worden we 
aangemoedigd door tenderschipper Ton Broekhof, bij de FLP-ers nog wel bekend.  Gelukkig (?) nog 
genoeg luchtjes. De cacaofabrieken Cacao de Zaan en Gerkens, Duyvis, Honig, Crok en Laan of achter 
welke vreemde namen ze nu schuilen, doen hun werk nog te midden van alle klagende bewoners.  

  

Ook prachtige stekjes passeren de revue. De Zaanse Schans met z’n molens en daar tegenover de 
Zaandijker Gortershoek met  prachtige houten Zaanse gevelhuizen waarvan velen één of meer 
“Goedjaarseinden” (aanbouwen) hebben. De Adelaar, museumschip de ‘Elfin”, ons nog wel bekend 
als TCA 1 van de Tanker Cleaning Amsterdam in de Petroleumhaven.  

 

Fabrieken zijn 
woontorens geworden 

De Elfin, TCA 1 
Wormerveer 



In de gezellige Zaanbocht, één van de weinige plekjes met rechtstreeks zicht op de Zaan, worden we 
aangemoedigd door publiek, waaronder Willeke en Cora. 

Het tweede keerpunt gaat weer smooth (goed zo Joop ) en daar gaat het weer. De Zaanbocht en 
daarna de 6 bruggen verdeeld over 8 kilometer Zaan.   

 

 

Wormerveer De Laura G.in mooie kadans op weg naar het keerpunt(boven) en op de terugweg.  

Warm is het. Gelukkig kronkelt de Zaan om alle fabrieken en woningen heen zodat na  doodvaren 
hetzelfde windje wat verkoeling geeft. Zoals eerder gezegd. Geen strijd, geen gescheld, geen extra 
inspanning. Er wordt gekletst, gelachen. Kortom, hoewel er keurig geroeid wordt, de SLAG kan gezien 
worden met een stevige training. Ook niks mis mee natuurlijk. Er wachten nog andere tochten. 



Namelijk de HT race! Andere koek om maar bij Verkade termen te blijven. De bruggen worden 
afgeteld en na 1 uur en 56 minuten passeren we het start/finish schip.   

De app van Patrick heeft 16,5 km afgemeten.  Over de geklokte tijd geeft dat een gemiddelde van 8,5 
km/u. Op een grafiek van diezelfde app zien we hoe snelheid pieken en - dalen volgen. Zal natuurlijk 
ook met tegen- en rugwind te maken hebben gehad. Laten we hopen dat we volgend jaar ons wat 
meer in het strijdgewoel kunnen mengen. Het zal zeker de prestatie verhogen! 

Naast het biertje laten we de bitter, het cadeautje van de Zaanslag, ons goed en zoet smaken. Wat 
wel bitter smaakt is de ontzette trekhaak van de trailer die we na onhandig manoeuvreren van de 
vorkheftruck van de organisatie mogen bezien.  

Gastroeiers bedankt! We genieten van een prima BBQ en gaan over op de voorbereidingen van de 
Woude en de HT (Met de trekhaak is het goed gekomen). 

Klaas 

 

 

Goed te zien hoe eenzaam de 
Laura G de Slag op de Zaan 
beleeft. 


