
 

 
 
 
Verslag van de voorzitter over 2010 
 
2010 was een voorspoedig jaar voor het Comité. Zowel de zeilwedstrijden als de  roeiwedstrijden waren goed 
bezet, met elk een breed en enthousiast deelnemersveld. 
 
Aan de 25ste Spiegelpolder Zeilwedstrijden deden 24 boten mee, waarvan drie in de 5 m² klasse, twaalf  in de 7 
m² klasse en negen in de 10 m² klasse. In de druilerige ochtend zorgde de somtijds  wegvallende en draaiende 
wind voor moeilijke omstandigheden, uitmondend in twee lang durende races. ’s Middag wakkerde de wind iets 
aan, tot windkracht 2, waardoor er nog vier heats konden worden gevaren. Rogier Klop won in de Ral de 5 m² 
klasse. Marcel Linsen eiste in de Oud en Teak de overwinning in de 7 m² klasse op en nieuwkomer Edith 
Schopman-Schuurmans van Het Spaarne was in de Dorus Rijkers de concurrentie in de 10 m² klasse te snel af. 
 
Bij de op 10 oktober onder ideale omstandigheden verroeide wherrywedstrijden Abcoude-Amsterdam bonden 45 
ploegen met in totaal 170 deelnemers elkaar de strijd aan. De heren C dubbelvier werd gewonnen door de 
Dordtsche/Willem III/Amstel/De Hoop combinatie in 48 minuten en 21 seconden. In de boordvier, waar maar 
liefst 10 ploegen elkaar de strijd aanbonden, deed de winnende ploeg van RIC er drie minuten langer over. De 
winnende vrouwen in de dubbelvier en de boordvier,  beide van Skøll, kwamen respectivelijk vijf en een halve 
en ruim 7 minuten tekort op de snelste mannenvier. Bij de vaste banken wherry won de Willem III/De Hoop 
combinatie ruim 3 minuten sneller dan nummer twee en 20 minuten achter de snelste ploeg van de middag. De 
verenigingsprijs ging naar RIC. 
 
Graag wil ik al degenen danken die hebben bijgedragen aan dit wederom succesvolle jaar van het Comité. 
 
Willem Boeschoten 
 
 
 
Overlijden van Hans Fray 
 
Begin april bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Hans Fray op 26 maart 2011. Hans was van 
1977 tot 2002 namens de Hoop lid van het bestuur en wedstrijdcommissaris. In 2002 gaf hij aan om 
gezondheidsredenen het bestuur van het Comité te willen verlaten. Hans heeft zich meer dan een kwart eeuw 
voor het Comité ingezet, altijd op de hem eigen, bescheiden wijze. Hij was er altijd als hij er moest zijn en was 
een enorme steun en toeverlaat voor de rest van het bestuur. Het is niet in de laatste plaats dankzij de inzet van 
Hans Fray dat het Comité inmiddels honderd jaar actief is. We wensen zijn vrouw Ems en zijn dochters Mienke, 
Hanneke en Imke sterkte met het verlies. 
 


