
10e Ronde om de Zuiderzee 
1967 

6 –7 oktober 
 
start:      Bosbaan restaurant Amsterdam 
finish:    Bosbaan restaurant Amsterdam 
prijsuitreiking: Krasnapolski 
deelnemers: 350 
afstand:  691 km 
voorzitter: M.C.A.Kwakkel 
uitzetters: P.Boxem, H.Euwen, V.Compas,  

J.H.Oosterbaan, H.de Jong, 
H.v.d.Bergh 

route:   Amsterdam, Eembrugge, Renkum, 
Nunspeet, Kampen, Ramspol, 
Emmeloord, Gorredijk, Wommels, 
Ewijcksluis, Amsterdam 

 

Wereldrecord voor de 10e ROZ !? 
 
De autosport kent eigenlijk maar één soort record 
en dat is het snelheidsrecord. In 
betrouwbaarheidsritten is het onmogelijk records 
te vestigen, want de resultaten worden uitgedrukt 
in strafpunten. Toch is er in 1967 een nieuw 
autosportrecord gevestigd en wel door de jarige 
autospotclub De Wegkruisers. In de jubileum 
Ronde om de Zuiderzee, slaagden de 
organisatoren er in om een absoluut hoogterecord 
te halen in strafpunten. Maar liefst 767.308 
strafpunten werden in deze rit uitgedeeld aan de 
350 deelnemende equipes. Nu zou het vestigen 
van een dergelijk record een twijfelachtige eer 
betekenen ware het niet dat alle deelnemers zeer 
enthousiast aan de finish arriveerden. En daarin 
schuilt het geheim van de formule van de ROZ. 
Rijg een tiental trajecten van kaartlezen en 
oriëntatie aan elkaar, zorg voor uitstekend 
routemateriaal en eerlijke opdrachten en de 
deelnemers genieten. 
 

 

 
 

A.Feenstra en E.Velthuis met een Jaguar E-type haalden de finish niet 
 



 
 

S.Liem en T.Liem met Volvo als 15de geklasseerd in de C-klasse 
 

In deze jubileumrit waren onder de 350 
deelnemers ook de nodige oudbestuursleden 
aanwezig. Wederom werd er op vrijdagavond 
gestart in het schijnwerperlicht met een  
éénvoudige klassementsproef die werd gewonnen 
door van Staveren – Remken met startnummer 
359. Hierna reed de karavaan met een pittige 
routebeschrijving naar de polder “De Haar” bij 
Eemnes. Halverwege sloeg de schrik om het hart 
bij uitzetter de Ruiter, want enkele controleurs 
waren betrokken bij een kettingbotsing en konden 
niet meer op tijd hun post bereiken 
 Als noodmaatregel werden de deelnemers bij de 
tijdcontrole in Haarzuilens een half uur 
opgehouden en dat was voldoende om de zaak 
weer op orde te krijgen. Jan Corduwenener 
loodste de equipes met een blinde lijn over de 
noord-veluwe naar Elspeet. Het hoogtepunt van 
dit traject – welke zijn naam “Kronkels”alle eer 
aan deed - lag hier bij het Leuvenumse bos tussen 
Ermelo en Nunspeet, waar de onwaarschijnlijkste 
borpaden moesten worden bereden en waar men 
de nodige controles kon missen. Onder het motto 

“Blijven Proberen” werd aan de hand van bolletje 
pijltje schetsen de route voortgezet naar Kampen. 
Feitelijk was dit één van de makkelijkste trajecten, 
maar niettemin waren al heel wat deelnemers in 
tijdnood gekomen. Zodat in de twee volgende 
trajecten, een routebeschrijving en een 
pijlentraject op Michelinkaart de snelheid hoog-
gehouden moest worden om op tijd Emmeloord 
te halen. De equipe Wanders – van Unen, alle vele 
jaren in de top tien van het klassement te vinden, 
voerde nu de A-klasse aan. Na de welverdiende 
rust in het ’t Voorhuys, waar de deelnemers van 
een goed ontbijt genoten, ging het met een 
routebeschrijving naar Gorredijk. Uitzetter 
H.Euwen had zijn traject “Woudlopen”genoemd 
en hoopte dat de deelnemers dit niet al te letterlijk 
zouden nemen. Hier begon het het moeilijkste 
deel van de 10e ROZ. Een grensbenadering op 
Michelinkaart die de deelnemers bovenlangs 
Leeuwarden bracht. In dit 146 kilometer lange 
traject moesten maar liefst 44 controles worden 
gezocht in een terrein, waar vrijwel overal de in 
werkelijkheid voorkomende wegsituatie afweek 



 
 

 
Heldoorn - Couwenberg en Kooyman - Deene  
tussen de koeien in Friesland 
 
van die van de kaart. Met een zak vol strafpunten 
bereikte men de VTC in Wommels van waaruit 
het met een “Striptease”, oh nee, een Striprit over 
de afsluitdijk ging naar Ewijcksluis. Natuurlijk 
werd er ook nog even een regelmatigheid op de 
dijk gehouden met een gemiddelde van  
 

70 km/uur.  Uitzetter Oosterbaan liet de 
deelnemers dijkie op en dijkie af rijden is zijn 
routebeschrijving op kaart. Uiteindelijk bracht 
Han van de Bergh de deelnemers met een fotorit 
“Hoop doet Leven” terug naar de Bosbaan in 
Amsterdam. Hierin verbaasde de deelnemers zich 
over een foto van het nationaal monument op de 
dam. Gelukkig bleek de foto langs de weg te 
staan. Nog even raakte een aantal equipes midden 
door Amsterdam Zuid verstrikt in het 
zaterdagmiddagverkeer zodat ze bijna te laat aan 
de finish kwamen.  
De organisatie had voor het eerst de beschikking 
over een computer van Bull en gelet op de vele 
strafpunten was dat voor de rekenkamer een hele 
verademing. De feestelijke prijsuitreiking in 
Krasnapolski was weer grandioos te noemen, 
zoals we zo langzamerhand van De Wegkruisers 
gewend zijn. Met muziek van het kwartet van 
Tonny Eyk en een optreden van de Wama’s 
maakte, dat dit weer een onvergetelijke jubileum 
Ronde om de Zuiderzee was. 

Uitslag: 
 
A-klasse 
1: E.Vermeer – C.A.van Hees 
2: A. Martini – H.L.van Delden 
3: A.J.van Leggelo – A.van Oosten 
4: H.Wanders – F.van Unen 
5: M.Stockart – H.Buwlada 
6: A.Allessie – J.Lieuwma 
7: L.van de Rest – J.van de Marel 
8: M.Dragt – Drs.Dickhout 
9: J.van Bugnum – K.van Schenkbrill 
10: P.Bolland – E.Bolland 
 
B-klasse 
1: W.Geuzenbroek – P.Steffens 
2: G.Bos – Th.Klein 
3: W.Wellinghof – K.Vermij 
4: F.vanHilst – W.Strobel 
5: A.Schotman – A.Faber 
6: C.Remijnse – J.Remijnse 
7: H.Assink – I.Assink 
8: E.Heino – L.Schuurman 
9: D.Stapel – C.kok 
10: L.Kalff – D.Vos 
 
C-klasse 
1: H.D.Schrichte – A.Hofstra 
2: R.Riga – J.Andriessen 
3: W.Smit – A.Blokker 
4: J.Ouwehand – T. van de Velde 

5: G.Baas – A.Wakke 
6: P.Nijssen – J.Huybers 
7: D.van Heugten – R.van Heugten 
8: P.Wiegers – H.J.Wiegers 
9: M.Zemmelink – H.Huysmans 
10: J.Koster – B.Ruffle 
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