Verslag van de voorzitter over 2011

Het 100e bestaansjaar van het Comité is een gedenkwaardig jaar geworden, met zeer druk
bezochte zeilwedstrijden op de Spiegelpolder en een record deelname aan de
wherrywedstrijden Abcoude-Amsterdam.
Alvorens het wedstrijdjaar goed en wel was begonnen bereikte het bestuur 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. Hij heeft zich een kwart eeuw voor het
Comité ingezet 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.
Aan de 26ste Spiegelpolder Zeilwedstrijden op Hemelvaartsdag 8 mei, deden 22 boten mee,
waarvan vier in de 5 m² klasse, twaalf in de 7 m² klasse en zes in de 10 m² klasse. Behalve
door het prachtige weer, werden de wedstrijden opgeluisterd door ballonnen, taart, muziek,
toepasselijke kussens en zeer feestelijk geklede deelnemers.
Tijdens de twee ochtendwedstrijden zorgde de zwakke en draaiende wind voor moeilijke
omstandigheden. Maar ’s middag konden bij een flink aangewakkerde wind nog vijf
spannende heats worden gevaren. In de 5 m² klasse gaf Rogier Klop in de Ral de concurrentie
het nazien. De 7 en 10m² werden gewonnen door respectievelijk Hugo de Jong Schouwenburg
in de King’s Cup en Jaap Itterson in De Harp.
Abcoude-Amsterdam was ondanks de niet meewerkende weergoden eveneens een groot
succes, met een bijzonder groot en enthousiast deelnemersveld. Liefst 60 ploegen met meer
dan 200 deelnemers gingen op het 12 kilometer lange parcours met elkaar de strijd aan. Er
verschenen 9 C-4 boordvieren aan de start waarmee dit nummer zijn opmars verder
voortzette. De winnende ploeg van Gyas/Orca/Skadi/Skøll/Proteus verpulverde het
baanrecord en bracht het op 44.07. Het was dan ook zeer toepasselijk dat de voorzitter van
RIC, Marcel Vervloet, bij de prijsuitreiking voor dit nummer de Wim van der Zee
wisseltrofee instelde. De deelnemers, die reeds bij de start speciale jubileum rugzakjes en het
jubileumboekje hadden ontvangen, werden bij de finish opgewacht door een complete
muziekband en vervolgens voorzien van een nog meer dan anders aangeklede borrel en
speciale jubileum glaasjes.
2011 was daarmee een zeer succesvol jaar en heeft nogmaals bevestigd dat de door het
Comité georganiseerde wedstrijden een unieke plaats innemen binnen de steeds voller
wordende wedstrijdkalender. Wat dit aangaat is de het tij na wat gekwakkel in de jaren
negentig duidelijk gekeerd, en heeft het Comité zich voor de zoveelste keer in zijn
geschiedenis veerkrachtig en strijdvaardig getoond. Daarbij hebben paradoxaal genoeg de
professioneel bespeelde nieuwe media voor een flinke steun in de rug van het 100 jaar oude
Comité gevormd. Een recentelijk blijk van erkenning van dit al is de schenking van de
Stichting De Gouden Riem als tegemoetkoming in de kosten van het Jubileum boekje
“Honderd jaar eenvoudige onderonsjes”.Voorwaar een bijzondere geste!
Ik wil allen die aan deze opleving van het Comité hebben bijgedragen, met name mijn
medebestuursleden, Aleid Meulenhoff en Adriaan van der Zee, danken voor hun inzet. Het
Comité kan zo vol vertrouwen zijn volgende honderd jaar intreden.
Willem Boeschoten

