
 

 
 
100 jarig bestaan van het Comité  
 
Geachte leden, 
 
Op 8 mei jongstleden bestond het Comité voor Wherry-Wedstrijden 100 jaar. Voorwaar een gedenkwaardig 
moment, het bereiken waarvan mede te danken is aan uw betrokkenheid en bijdragen.  
 
Al in de jaren 1875-1900 werden zeilwedstrijden in wherries gehouden. Maar doordat regelmatig meer zeil werd 
gevoerd dan gebruikelijk, was nogal eens sprake van een oneerlijke strijd en kwamen de wedstrijden in verval. 
Het zou tot 1907 duren eer de eerste nationale zeilwedstrijden werden gehouden. Toen het initiatief van de Roei- 
en Zeilvereniging De Amstel om jaarlijks in het voorjaar een zeilwedstrijd  te organiseren in 1910 al mis liep, 
werd op 8 mei 1911 het Comité voor Wherry-Wedstrijden opgericht, met bestuursleden van De Amstel, De 
Hoop, Poseidon en Willem III. Dit Comité zou zich belasten met het organiseren van roei- en zeilwedstrijden 
voor wherries: “geen wedstrijd met veelhoofdige jury’s, commissies etc., geen publieke vermakelijkheid met 
vlaggen en muziek, maar een eenvoudig onderonsje”. Op zondag 28 mei wed reeds de eerste zeilwedstrijd door 
25 wherries op de Amstel verzeild. Het zou vervolgens tot 9 september 1917 duren eer het Comité met succes de 
eerste roeiwedstrijd, eveneens op de Amstel, zou organiseren. 
 
In de verstreken 100 jaar hebben talrijke veranderingen plaats gehad en zijn er meer en minder bloeiende 
perioden geweest, maar het basis concept staat onveranderd overeind. Nog steeds wordt er jaarlijks, nu op de 
Spiegelpolderplas, om het hardst gezeild en van Abcoude naar Amsterdam om het hardst geroeid.    
 
Geheel gedachtig het adagium van het Comité heeft het bestuur er de voorkeur aan gegeven het 100 jarige 
bestaan niet te vieren met een receptie of ander uiterlijk vertoon, maar de twee  in 2011 te houden wedstrijden 
extra luister bij te zetten. Bij de zeilwedstrijden op 2 juni is dat gedaan door een uitnodiging aan de deelnemers 
om zich in stijl te kleden, door de glaasjes van een passende jubileumopdruk te voorzien en de deelnemers te 
trakteren op taart, muziek en een jubileumkussen voor in hun boot. Dat dit, geholpen  door de fantastische 
weersomstandigheden een zeer succesvol evenement is geweest kunt u zien aan de foto’s op de website van het 
Comité  (www.cvw.adriaan.org/) . 
 
Voor de roeiwedstrijden Abcoude Amsterdam op zondag 9 oktober staat een soortgelijk programma op stapel. 
Daarbij is het tevens de bedoeling om aan het evenement door de deelname van buitenlandse ploegen een 
internationale tint te geven. Ook hier zullen de wedstrijden worden opgeluisterd door passende muziek en zal de 
prijsuitreiking nog feestelijker worden “aangekleed” dan de laatste jaren al gebruikelijk en zullen de deelnemers 
en de leden een tastbare herinnering krijgen.  
 
Graag wil ik u namens het bestuur danken voor uw steun in de afgelopen jaren en hoop ik met u allen op 9 
oktober het 100 jarig bestaan van het Comité te kunnen vieren.  
 
Willem Boeschoten 
 


