4e Ronde om de Zuiderzee

1961
7 - 8 oktober
start:
finish:
prijsuitreiking:
afstand:
voorzitter:
vice-voorzitter:
uitzetters:
route:

Bosbaan restaurant Amsterdam
restaurant Schep Hoevelaken
Minerva-paviljoen Amsterdam
600 km
J.G.Roorda
H.G.Oele
Amsterdam, Medemblik, Zurich,
Oldeberkoop, Emmen, Hattem,
Hoevelaken

Een pittige ROZ
Begin augustus viel een prachtig verzorgde
uitnodiging van de Ronde om de Zuiderzee in de
bus. Hierin had vice-voorzitter Herman Oele een
voorwoord geschreven met o.a. de volgende tekst:

Het zal geen “puzzelritje” zijn, hoewel u toch op
uw telle-n/r moet passen. Het is een kwestie van
voortdurende waakzaamheid en.... maar
volhouden. De bestuurder kan ook zijn hart
ophalen, niet alleen de route, maar ook aan
diverse klassementsproeven.
De ROZ wordt verreden op het zogenaamde
KNMV reglement waarin het volgende over
VTC’s staat beshreven. Deze VTC is herkenbaar
aan één of twee blauwe vlaggen voorafgegaand
aan twee gele vlaggen. Het passeren met de
voorwielen van deze gele vlaggen wordt
gekenmerkt als aanmelding van betreffende
controle. In het algemeen zullen de
controlevlaggen bij duisternis niet met aparte
lampen verlicht zijn
Niet minder dan 190 equipes hadden zich voor
deze ROZ angemeld waaronder de equipe
Goezinne – de Greeuw. Zij hielden een mooi
dagboek bij waaruit we het volgende citeren:
Met mijn vriend Piet de Greeuw als navigator aan
boord is de redactionele Dauphine in het strijd
gewoel van de ROZ gedoken. Voelt u er iets voor
om met ons mee te rijden? Dan volgen hier enige
losse notities uit het illusoire logboek.

Jonkheer I.D.V.H.Graswinckel en D.Kramer voor de start aan de Bosbaan

Zaterdagmiddag om 18.00 uur startte we eerste
equipe vanaf de Bosbaan voor een
routebeschrijvingstraject naar Medemblik. Nu is
het routebeschrijven niet bepaald onze sterkste
kant, maar er zaten toch wel veel duistere
opdrachten voor ons in. In ieder geval was het
voor ons heel leerzaam. Vanaf Medemblik ging
het met een regelmatigheidsetappe met een
gemiddelde snelheid van 68 km/uur naar Zurich.
Door een verkeerslicht wat permanent op rood
bleef staan werd dit traject later vervallen
verklaard. Op ANWB-kaart met routebeschrijving
ging het verder naar Oldeberkoop. Na enkele
ongewisheden steeg de stemming aan boord van
de Dauphine. Vriend Piet dicteerde afstanden,
annonceert bochten, handwijzers en we raken
voor op ons gemiddelde, zodat we in Akkrum een
kwartiertje tijd hebben voor een kop koffie. Er zijn
er meer en het gezellige cafébeleeft een kleine
ROZ invasie. Moeilijkheden in Beesterzwaag, de
deelnemers hebben de doorwaadbare plaats in
een bosweg gemist en blokkeren de route. Dat
betekent omrijden en het missen van een controle.
Via een grensrit brengt de route ons in Emmen.
Op een ANWB-kaart hebben we probleempjes
met gele en witte wegen. Piet schakelt zijn blauwe
kaartleesverlichting in om vast te stellen welke
wegen in de Mepperbossen nu geel of wit zijn

Harry de Graaf met zijn Austin Healy in actie.

Om haf drie s’nachts bereiken we Emmen en doen
ons te goed aan een biefstukje in restaurant “’t
Heerenhof”. Om 4.00 uur vertrekken we methet
bolletje-pijltje systeem richting Hattem. In het
begin interpreteren we alles fout en kunnen we
het vermaledijde Emmen niet uitkomen. Er
ontstaat een griezelige achterstand op het
tijdschema en komen 29 minuten te laat bij de
VTC. Je hebt zo weinig aanknopingspunten met
dit systeem dat je ook niet kunt afsnijden. Machtig
werk die autosport! Na wat extra gereden
kilometers komen we toch in Hattem aan.

De uitnodiging voor de ROZ valt in de bus

De organisatie stijgt weer onze achting alls we een
prachtige ingetekende stafkaart naar Hoevelaken
krijgenen is alles weer vergeven en vergeten en
overheerst de voldoening
Bestuurder C.B.Groninger trapt naast het kruis!

De prijsuitreiking in het Minerva-paviljoen op
zondagmiddag was bijzonder en vele
prijswinnars werden daar royaal in het ziver
gezet.

A-klasse
1: J.Roorda – A.H.Lohmeyer
2 : J.H.Jonkhof – J.H.Lieuwma
3 : J.J.Goezinne – P.J.de Greeuw
Jonkhoff –Lieuwma met DKW-junior
Nogmaals we hebben er buitengewoon van
genoten en kunnen u de ROZ warm aanbevelen
als volgend jaar de lustrum ROZ wordt verreden.

B-klasse
1: E.J.van Lent – F.E.van de Geest
2: H.Belle – B.J.Kamp
3 : E.P.Linshoten – J.A.linschoten

Ondernemende ondernemers en lid van de AMC “De Wegkruisers”

