
Jaarverslag van het Comité voor Wherry wedstrijden over 2017 
 
 
Opnieuw was op de eerste mandag van maart de geanimeerde ALV en het inmiddels 
traditionele bestuursdiner. Dat diner was als altijd gezellig en goed verzorgd.  
 
Aanwezig op de vergadering waren vijf bestuursleden, erelid Wim van der Zee en vijf leden. 
Tijdens de weer vlot verlopen vergadering werd de teruggevonden Molenbeker getoond, en 
werd besloten die in het vervolg toe te wijzen aan de eenpersoons rolbanken wherry.  
 
Bijzonder in 2017 is dat we dit jaar de 100e aflevering van Abcoude - Amsterdam 
organiseerden. Het bestuur kwam in 2017 nog twee keer in korte vergadering bijeen ter 
voorbereiding van de wedstrijden. 
 
 
Hemelvaartsdag 25-05-2017 Nederhorst Den Berg  
Een strak blauwe lucht lachte ons in de ochtend ons toe. De wind was afgezwakt en had een 
kracht van 3 knopen. Dit zou wel eens dag kunnen worden om nooit te vergeten. Gelukkig 
was er een zeer goede opkomst en iedereen was vol goede moed.  
De 7m2 was vertegenwoordigd met 8 boten. De verwachting was dat hier de meeste strijd 
zou losbarsten. Dat bleek ook het geval!  
Doordat de heats snel gingen konden in de morgen en in de middag totaal 10 ronden 
gevaren worden.  
Na afloop was er een zeer goede sfeer en liepen verschillende bemanningsleden met rode 
hoofden geblakerd door de zon rond.  
Mede door de goede ontvangst en organisatie van zeilvereniging de Spiegel is het inderdaad 
een fantastische dag geworden. 
 
 
Abcoude – Amsterdam 08-10-2017 
Net als op Hemelvaartsdag was het op de zondag van de 100e Abcoude - Amsterdam 
geweldig weer. De wedstrijden verliepen probleemloos, Uiteindelijk verschenen er 39 
ploegen aan de start. Bijzonder was de deelname van 5 scheerhouten wherry’s van onze 
zustervereniging Het Zeilend Scheehout. Speciaal is nog te vermelden dat de ploeg van 
Skoll D C4+ een baanrecord wist te roeien met deze niet snelle tegenwind.  
 
De prijsuitreiking verliep zoals altijd feestelijk. De aanwezige deelnemers kregen tere ere van 
de 100e editie en speciaal glas met opdruk ter herinnering. Het verenigingsklassement is dit 
jaar gewonnen door RIC met 12 punten, gevolgd door Nereus met 10 punten en Willem III 
met 7,5 punt. 
 
In het blad roei van december verscheen een mooi artikel over de unieke wedstrijd 
Abcoude - Amsterdam. Dit zullen we aan ons archief toevoegen. 
 
We zien weer uit naar mooie evenementen in 2018! 
 


