Jaarverslag van het Comité voor Wherry wedstrijden over 2015
Bijna traditioneel werd het verenigingsjaar 2014 weer afgesloten met een gemoedelijk bestuursdiner voorafgaand
aan de ALV.
De algemene ledenvergadering op de eerste maandag van maart verliep gemoedelijk. Het bestuur is het
afgelopen jaar een beperkt aantal keren bijeen geweest, met name ter voorbereiding van de wedstrijden. Behalve
de georganiseerde wedstrijden zijn er een aantal belangrijke zaken uit het afgelopen jaar speciaal te noemen.
-

In 2015 is ons erelid Arie Landaal overleden
In mei heeft de vereniging een wimpel gekregen van het CvW uit het bezit van de familie Zeegers,
aangeboden door de heer Overing uit Amsterdam (Kringvaart scheehouten 9-7-1950).
De voorzitter heeft twee delfts blauwe bordjes gekocht ter gedachtenis aan de door het comité
georganiseerde rondvaart door Nederland in 1918 door de wherry’s Gondola en Meerkoet.
De vermiste Victor Bernhard beker is teruggevonden in de prijzenkast van De Hoop en is weer in ons
bezit gekomen, met dank aan de archivaris van De Hoop. De beker staat nu weer bij Willem III.

De penningmeester is dit jaar druk geweest met de zoektocht naar een aanvulling op de bekertjesvoorraad. Hier
werd uiteindelijk, en op tijd voor de roeiwedstrijd, een oplossing gevonden. Tevens zijn de inscripties op alle
bekers weer up-to-date gemaakt.
Verslag zeilwedstrijd 14-05-2015
Ook dit jaar hadden we geluk met het weer. De week voor de wedstrijd zag het weer er niet goed uit. Regen en
net iets teveel wind.
’s Ochtends op de dag zelf, brak het wolkendek en een zonnetje brak door. Een onvergetelijke dag zou het
worden met een hele mooie bolle wind. Wel een beetje koud maar dat kon de dag wel hebben.
Al vroeg waren er al boten op het water om een slagje te maken op het bijna rustige water.
Het was een mooie zuidwesten wind, waardoor de wedstrijdbaan schuin in de breedte van de plas gelegd werd.
Dit was weer goed georganiseerd door de wedstrijdleiding van “De Spiegel”, sinds jaren onze gastheer.
Om elf uur werd er gestart. Eerst de 10 meter klasse, daarna de 4 meter klasse. In de ochtend hadden we 5 heats
en in de middag 4.
Er deden weer in totaal 8 boten mee. Het was een prachtig gezicht om de wherry’s te zien strijden om als eerste
aan te komen. Vol fanatisme maar met respect voor elkaars antieke bootjes.
Na de prijsuitreiking werd er nog lang nagenoten op het terras.
Hierbij willen we de vereniging de “Spiegel” bedanken voor hun inzet om deze mooie dag te doen slagen.
UITSLAG
10 meter klasse: Jan Willem Langeveld met de Netta Refuna
4 meter klasse: Frans van Zomeren met de Ra
Jeugdprijs 10 meter klasse Minke Mare
Jeugdprijs 4 meter klasse: Vincent van Zomeren
Overall prijs Jan Willem Langeveld met de Netta Refuna
Roeiwedstrijd 11-10-2015
De roeiwedstrijd verliep gemoedelijk bij goede en droge omstandigheden. Het bestuur is tevreden met het aantal
van 33 gestarte ploegen. Ook dit jaar was het weer een mooie mix van toproeiers en alle andere niveaus die
denkbaar zijn. De verenigingsprijs werd gewonnen door RIC. Baanrecords werden er dit jaar niet gevaren. Voor
de aanval van de heren van Schie en Uytenbogaard in de tweepersoons rolbanken wherry op het langstaande
record uit 1955 (van Neumeijer en Van der Meer) was het weer helaas niet snel genoeg. Het bestuur daagt de
Nederlandse toppers uit om dit 61 jaar oude record in 2016 sensationeel te verbeteren.
Alle uitslagen staan op de website.
Nieuw bij de wedstrijden was dat we dit jaar het secretariaat niet meer bij restaurant De Eendracht was maar in
een partytent bij de start. Wedstrijdleider Frank Termeulen had ook voor een mobiel toilet gezorgd, waar
dankbaar gebruik van werd gemaakt. Tijdens de wedstrijd waren er een paar spannend momenten bij de
bruggen, maar dankzij de medewerking van de brugwachter verliep alles gelukkig goed.
Dit jaar verliep de tijdwaarneming dankzij Adriaan van der Zee weer probleemloos, en de stopwatches waren
weer van nieuwe batterijen voorzien. Na de prijsuitreiking, voorzien van geweldige catering door Willem III, kijkt
het comité terug op een mooie wedstrijd!
Het comité hoopt op een mooi verenigingsjaar 2016!

.

