Jaarverslag van het Comité voor Wherry wedstrijden over 2018
Het was een ongecompliceerd jaar voor het comité. Zowel de zeil- als de roeiwedstrijd
verliepen probleemloos.
In maart ontvingen wij het bericht dat ons erelid Victor Bernhard is overleden. Wim van der
Zee heeft namens het comité de begrafenis bezocht. Namens het bestuur is er een
condoleance bericht geschreven in het register op internet.
Er werd weer een bordje ‘Rondvaart door Nederland’ aan de historische verzameling van het
comité toegevoegd”, dankzij een schenking van de heer Schulte (bijlage).

De penningmeester is op zoek gegaan naar nieuwe verzilverde bekertjes en is daarin
geslaagd.
De Zeilwedstrijd 10-05-2018 Nederhorst Den Berg
De laatste jaren zijn we vergeven met mooi weer. Zo ook de wedstrijd van 2018:
zonovergoten maar wel met een mooi strak windje.
Het gaf nog wel wat problemen om weg te komen. Maar nadat alles weer was gevonden en
opgetuigd, voer de vloot onder een heerlijk zonnetje naar de startlijn. Het was voor iedereen
wel wat onwennig maar na wat oefeningen om het zeil te hijsen en goed uit te komen
voor de startlijn zat de vaart er goed in.
In de ochtend hadden we 4 heats, in de middag hadden we er 5.
In de middag hadden we een windschifting. Niet iedereen kon daar goed mee overweg, de
finishlijn werd daardoor soms niet gehaald, waardoor er teruggevaren moest worden en een
boot bijna omsloeg.
Al met al was het weer een fantastische dag mede mogelijk gemaakt door de leden van de
zeilvereniging de Spiegel.
De Behoudsprijs was voor Cor Splinter. De Overall prijs ging naar Frank ter Meulen met de
Harp
Abcoude – Amsterdam 14-10-2018
Aflevering 101 van Abcoude - Amsterdam verliep in lenteachtige omstandigheden, met 35
ploegen aan de start. Er waren gelukkig geen incidenten met nog van het mooie weer
genietende motorboten bij de bruggen. Nieuw was het spontaan uitgeschreven nummer
boord-geroeide vaste-banken wherry’s. Deze innovatie lijkt goed uit te pakken en in dit
nummer werden snelle tijden gevaren. Ook mooi was het dit jaar een vaste banken wherry
van het Galjoen te mogen verwelkomen. De verenigingsprijs is dit jaar gewonnen door RIC.

