
21e Ronde om de Zuiderzee 
1983 

29 - 30 oktober 
 
start:  AGAM Mercedes Amsterdam 
finish:  restaurant De Eendracht, Abcoude 
prijsuitreiking: restaurant De Eendracht, Abcoude  
deelnemers: 76 
afstand:  608 km 
alg.leiding: Victor van Wees 
wedstrijdleider: John van Beek 
uitzetters: Bertus Raats, Paul van Os, Nico van 

Nes, Adrie Brugmans, Wil Strous, 
John van Beek 

route:  Amsterdam, Heerhugowaard, Den 
Oever, Bolsward, Emmeloord, 
’t Harde, Lelystad, Abcoude 

 

Succesvolle 21ste ROZ 

 
De uitstraling van de ROZ werkt door,  want 
uitrijden van zo’n mammoetevenement is 
belangrijker dan winnen. Ook nu weer 
verzamelde zich een groot deelnemersveld uit het 
gehele land om in de grootste betrouwbaarheids-
rit van Nederland van start te gaan. Na de 
startformaliteiten , het plakken van de nummers 
en reklame, vertrekt de eerste deelnemer vanaf 
9.01 uur bij de AGAM in Amsterdam. 
 

 
 

Daan Pont en Ruud de Beer met Opel Ascona 
 
 Een leuk klassementsproefje is het eerste 
warmlopertje. Uitzetter Paul van Os tekende voor 
het eerste traject , een fraaie routebeschrijving met 
foto’s. Een goed te rijden traject zodat er op tijd 

gearriveerd wordt bij garage Pierre in 
Heerhugowaard. Adrie Brugmans verzorgt de 
ingetekende lijn. Via leuke constructies en 
nevenroutes komt een ieder toch wat krapper in 
tijd bij de VTC in Den Oever. Hier wordt weer 
gestart voor de regelmatigheidsproef die in 
Witmarsum eindigt. Neutraal rijdt men naar 
Bolsward  alwaar een rust is in restaurant De 
Groene Weide.  
 
 

 
 

J.Weijers en J.Hendriks met VW Golf D 
 
Van hieruit gaat het met een Bol Pijl over de 
bekende Friese weggetjes naar Emmeloord. 
Natuurlijk zit dat gekke pleintje bij Parrega in de 
route, waar uitzetter John van Beek weer iets heel 
mooi’s van had gemaakt. Bij de beroemde “Rode 
Klif”spant een boer een draad over de weg, dit is 
het enige incident en gelukkig zonder gevolgen.  
 

 
 

Winnaars 21ste ROZ Wim en Joke den Doop 
 
In Emmeloord trakteert de MAC-NOP ons op een 
leuke klassementsproef. Een leuk intermezzo en 
ook dit hoort bij de ROZ. Bertus Raats had  nog 
een mooie grensbenadering naar ’t Harde voor de 
deelnemers in petto. In het AC-restaurant wordt 



 
 
Organisatie  van de 21ste ROZ, Adrie Brugmans, Jonh van Beek, Jan Ploeger en Bertus Raats 
 
de deelnemers weer wat rust gegund voordat zij  
aan de nachtetappe beginnen. Op nieuw een 
routebeschrijving met veel leuke vallen 
doorspekken de orientatie opdrachten. 
Vanaf Lelystad laat Wil Strous de deelnemers 
middels een pijlenrit naar Abcoude rijden. Het 
tijdschema is redelijk ruim, doch een bekende 
ROZ hindernis dient zich steeds sterker aan 
...mist! De organisatie geeft de rijders een uur 
extra de tijd om de finish te bereiken. Het zicht 
wordt minden en minder. Een controleur op de 
Schillinkweg midden in de Flevo-polder roept 
dan ook enhouiast “u bent de eerste”.  
 

 

De laatste loodjes wegen door sterke mist wel heel 
erg zwaar. Rond 6.00 uur komen de eerste 
deelnemers aan en wacht hun onder de 
hanenbalken in restaurant De Eendracht een 
heerlijk ontbijt. De 21ste ROZ was weer een 
visitekaartje voor de rittensport. Zondagavond 
was dan weer de gezellige prijsuitreiking. Een 
fantastisch sluitstuk van deze ROZ dat moet 
blijven en dan in deze volle lengte 
 
 
A-klasse 
1: W.den Doop – J.den Doop 
2: D.Pont – R.de Beer 
3: J.Weiler – H.Nossent 
 
 
B-klasse 
1:  C.van ’t Groenewoud – H.van ’t Groenewoud 
2:   H.van Wijngaarden – R.Winters 
3: D.Koimans – W.Alofsen 
 
 
C-klasse 
1: S.Poelwijk – W.Rouwing 
2: W.Wortel – A.B 
3: J.Teunisse – L.Vermeulen 


