
Jaarverslag van het Comité voor Wherry wedstrijden over 2016 
 
Het verenigingsjaar werd ook dit jaar gemoedelijk afgesloten met een bestuursdiner op ‘De Hoop’. Dit 
werd direct gevolgd door de algemene ledenvergadering. Er waren geen lastige vragen van leden en 
de vergadering verliep in een goede sfeer. 
 
Het bestuur is het afgelopen jaar een beperkt aantal keren bijeen geweest, met name ter voorbereiding 
van de wedstrijden. Verder zijn er nog enkele zaken uit het afgelopen verenigingsjaar speciaal te 
noemen. 
 
In januari 2017 is de Molenbeker, die lang als vermist te boek stond, teruggevonden door Ems Fray, 
weduwe van ons overleden erelid Hans Fray. De beker is inmiddels weer in ons bezit. 
 
Roeiwedstrijd 
De roeiwedstrijd werd in 2016 gehouden op 9 oktober, en verliep gemoedelijk bij goede en lenteachtige 
omstandigheden. Er werd dan ook met blote armen en blote benen geroeid. Het bestuur is tevreden 
met het aantal van 37 gestarte ploegen. Het heren C4+ veld was met 10 inschrijvingen het grootste en 
meest competitieve veld, Leuk was dat er drie ploegen waren in de mixed twee persoons rolbanken 
wherry. Jammer is het dat in het kroonnummer van het wherry roeien, de vaste banken wherry’s, in het 
geheel geen inschrijvingen waren. Ook dit jaar was het weer een mooie mix van toproeiers en alle 
andere niveaus die denkbaar zijn. Het verenigingsklassement is dit jaar gewonnen door Nereus met 
16,6 punten, gevolgd door RIC met 15,5 en De Hoop met 6 punten. Baanrecords werden er dit jaar niet 
gevaren. Er was dit jaar helaas geen aanval op het lang staande record in de tweepersoons rolbanken 
wherry uit 1955 van (Neumeijer en Van der Meer). Het bestuur daagt de Nederlandse toppers ook het 
komend jaar uit om dit 62 jaar oude record te verbeteren. 
 
Het wedstrijdsecretariaat was weer gesitueerd op de oever bij de start. De weersomstandigheden 
waren zo gunstig dat de partytent niet eens opgezet hoefde te worden. De weging en inschrijving 
konden aangenaam in de openlucht afgehandeld worden. Er hebben zich ook dit jaar geen incidenten 
tijdens de wedstrijd voorgedaan. Punt van aandacht is de situatie bij de bruggen. We zouden voor 
stremming officieel toestemming bij de gemeentes moeten vragen. Dit kan mogelijk tot problemen 
leiden met het oog op vergunningen. Het bestuur bekijkt dit jaar de mogelijkheden hoe hier mee om te 
gaan. 
Dit jaar verliep de tijdwaarneming dankzij Adriaan van der Zee weer probleemloos en waren de 
stopwatches weer van nieuwe batterijen voorzien. Na de prijsuitreiking, voorzien van geweldige 
catering door Willem III, kijkt het comité terug op een mooie wedstrijd. Het bestuur heeft veel 
waardering voor de steun van de vele vrijwilligers die elk jaar weer helpen bij de organisatie van de 
wedstrijd. 
Alle uitslagen staan op de website. 
 
Zeilen Hemelvaartsdag 
Afgelopen jaren waren de weergoden ons welgezind maar 5 mei 2016 overtrof onze verwachtingen. De 
week er voor was het al prettig weer maar met iets teveel wind om lekker te kunnen varen. Maar op de 
dag zelf was er een windje van 3bf, met een prachtige zon. Het beloofde een heerlijke dag te worden. 
’s Morgens was het als vanouds een rommelig gebeuren om de boten in het water te krijgen om op tijd 
op het palaver aanwezig te zijn. 
Om 11.00 begonnen we met de eerste heat, en er zouden er nog 8 volgen. Een ongekend aantal: in de 
ochtend 4 en in de middag 5 heats.  
In de middag wakkerde de wind iets aan en begon te schiften. In de laatste 3 heats moest er nog 
gekruist worden. Voor sommige boten een handicap, wat er in resulteerde dat ze achter de finishlijn 
uitkwamen. Maar voor anderen was het een uitdaging om met de wind te spelen. 
Om 17.00 uur was er de prijsuitreiking. Al met al was het een zeer geslaagde dag mede mogelijk 
gemaakt door zeilvereniging De Spiegel. 
  
Uitslagen: 
10 meter Philip Drontman 
07 meter Sybren Kingma Boltjes 
04 meter Ronald Raadschelders 
De Muidenwisselprijs ging dit jaar naar Ronald Raadschelders. 
 



 

 
 

 
 
 


