Het Comité voor Wherrywedstrijden;Wisselbekers
Inleiding
In de loop der jaren heeft het Comité voor veel wedstrijdnummers wisselbekers ingesteld. Tot
in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren dat meestal (later zeer kostbare) zilveren
bekers. Het Comité had hiervoor een “Bekerfonds.”
De oorspronkelijke reglementen bepaalden dat (geldig zowel voor roei- als zeilwedstrijden)
de wisselbekers definitief door een équipe werden gewonnen als die équipe in dezelfde
samenstelling drie jaar achtereen of vijf keer in totaal de betreffende beker had gewonnen. In
november 1981 werd door het bestuur bepaald dat de wisselbekers, wegens de hoge
zilverprijzen, eeuwigdurend zouden zijn.
Voor zover gegevens te achterhalen waren, bevat dit overzicht de historie van wisselbekers
van het Comité voor Wherrywedstrijden.

(Wissel)beker uit het pre-Comité tijdperk
Amstelprijs, voor Liefhebbers van Wherryzeilen
Bloeimaand 1907, uitgeloofd door C. Philippona J. Hinke;
Zilveren beker, 26 cm hoog, met deksel, 10 cm hoog inclusief ivoren top
Er zijn geen andere inscripties op deze beker dan hetgeen hierboven is vermeld. Of er ooit in
1907, of daarna, een zeilwedstrijd is geweest waarop deze beker is gewonnen is dus niet
bekend. De heer C.H.M. Philippona was in 1915 secretaris van het Comité.
Deze beker staat in de prijzenkast van Willem III (2012).

Wisselbekers die niet meer in gebruik zijn
Lange Afstand wisselbeker, éénpersoons outrigged wherry;
Deze beker heeft de volgende inscripties:
1926 J.P. Coelingh Jr Mej.M.T.van der Kamp
1928 A.J. Lulofs C.H.J.Haag
1929 J.J.L. Ellerkamp Mej. A.M.P. Visser
1930 J.A. van Bergen H.H. Smits
1931 J. Zeegers Jr Mevr. M.v.d. Flier
1932 M.A.H. Schroeder Mej. A. van Houten
1933 M.A.H. Schroeder Mej. A. van Houten
inscriptie op voet:
1934 J. Zeegers Jr Mej. M.E.E. Zeegers
1935 J. Zeegers Jr Mevr M.J.v.d.Flier-v.d.Kamp
1936 J. Zeegers Jr Mej. M.E.E. Zeegers
Deze beker staat, onder nummer 187, in de prijzenkast van De Hoop (2012).

CVW Wisselbeker 1937, 1 pers. Outrigged Wherries Abcoude – Amsterdam
zilveren beker, 23 cm hoog, met deksel, 8 cm hoog, op houten voet van 5 cm dikte
Dit is de opvolger van de hiervoor genoemde beker die na drie keer achter elkaar door J.
Zeegers gewonnen te zijn in zijn bezit kwam.
Volgens de inscripties is deze beker gewonnen door:
1937 J. Zeegers Mej. Hermans St. Zwaan K.A.R. & Z.V. “De Hoop”
1938 D. Logger Mej. A. Rosenbach Poseidon
1939 niet verroeid
1940 en 1941 H Coerman en Mej. A. Heijink
Voor deze wedstrijd is in 1950 de Nico Meyer Beker in de plaats gekomen. De CVW
Wisselbeker 1937 staat in de prijzenkast van Willem III (2012).
Comité Beker 1936 Abcoude – Amsterdam tweepersoons outrigged wherry
zilveren beker met gegraveerde vlag
Deze beker heeft de volgende inscripties:
gewonnen door
1936 J. Wijsman Jr, A.P. Gaarlandt, Ir P.C. v. Niftrink
1937 J. Wijsman Jr, A.P. Gaarlandt, Mevr. M. Wijsman-Lulofs
1938 A.P. Gaarlandt, J.K. Kramer, Mej. M. Gaarlandt
Deze beker staat, onder nummer 35, in de prijzenkast van De Hoop (2012).
Noordzeekanaal Beker
Deze beker ter herinnering aan Luuc van Essen en Miep Hemmes dateert van 17 augustus
1929 en werd beschikbaar gesteld door G.J. Franken voor de wherry-zeilwedstrijd op het
Noordzeekanaal. Toen zeilen daar niet meer mogelijk was, werd de beker beschikbaar gesteld
voor de najaars zeilwedstrijd op Loosdrecht. In 1967 werd de laatste wedstrijd uitgeschreven,
maar ging helaas vanwege de storm niet door. Er hadden negen deelnemers ingeschreven. Het
bestuur heeft toen besloten deze beker, aangezien er geen zeilwedstrijden maar plaats zouden
vinden, te schenken aan de K.W.V. Loosdrecht. De gebroeders De Jong, leden van
Loostdrecht wonnen in de jaren 1955/56/57 definitief de beker, maar stelden deze opnieuw
beschikbaar. Het bestuur besloot echter na annulering van de zeilwedstrijd op Loosdrecht de
beker aan het Bestuur van de K.W.V. Loosdrecht te overhandigen, hetgeen op de
jaarvergadering 1986 geschiedde.
Loosdrecht Coupe
Inzet van deze beker (ex Rally Beker Kringvaart heren) waren de voorjaarszeilwedstrijden op
Loosdrecht. Het echtpaar Besseling won deze beker in de jaren 1963/64/65 en bleef daarmede
definitief eigenaar van deze beker. Aangezien kort daarna de zeilwedstrijden werden
geannuleerd wegens te hoge transportkosten, is er nimmer een nieuwe beker ingezet.
Amstel Omval Coupe
Deze was bestemd voor de zeilwedstrijden tussen Omval en het Kalfje. Na 1950 toen de beker
definitief in handen van de heren H.J. Bots en H. Janssen terecht kwam, is er vanwege de
bebouwing van de Amsteloevers en de daarmee gepaard gaande moeilijk te peilen wind
besloten dat deze wedstrijd niet meer zou worden uitgeschreven.

Rally- naar de Kaag;
zilveren beker met CVW logo, 17 cm hoog
Volgens de inscripties, op de achterzijde is deze beker gewonnen door:
1933 “Sophie Renée” R. & Z. Ver. “Poseidon”
1934 “Mascotta” R. Ver. “Willem III”
Deze beker staat in de prijzenkast van Willem III (2012).
Kringvaart-Beker (dames);
zilveren beker met CVW logo, 20 cm hoog
Deze beker was aangeboden door De Hoop, oorspronkelijk voor de Kringvaart wedstrijden,
voor het nummer dames tweepersoons vastebanken wherry. Volgens de inscriptie is deze
wedstrijd alleen in 1941 verroeid. Ingaande 1954 werd deze beker wisselprijs voor de lange
afstand roeiwedstrijd Amsterdam – Ouderkerk.
Deze wisselbeker had volgens de inscripties de volgende winnaars:
1941 De Hoop Mej. P. Nunnikhoven Mej. B. Silacas Mej. Mr. M.A. Suyling
1954 Mevr. W. Brunmayer Mevr. J. Helle
1955 Mevr. J. Helle Mevr. P.H. Simon
1956 niet verroeid
1957 Mevr. W. Brunmayer Mevr. J. Helle – van Tent
1958 Niet verroeid
1959 Mevr. W. Brunmayer – Schilt Mevr. J. Helle – van Tent
De wedstrijd Amsterdam – Ouderkerk wordt al jaren niet meer verroeid. Deze wisselbeker,
voor het nummer dames vastebanken wherry, staat in de prijzenkast van Willem III (2012).
CvW Dames tweepersoons rolbanken wherry Amsterdam-Ouderkerk;
zilveren beker met parelranden
Deze wisselbeker heeft de volgende inscripties:
Poseidon 1958 Mevr. L. v.d. Raaij Mej. I. Brans Mej.J.Witsen
De Hoop 1959 Mej. N. Gerding Mej. M. Bos Mevr. J.Mys-Levino
De Hoop 1960 Mej. N. Gerding Mej. M. Bos Mevr. J.Mys-Levino
De Hoop 1961 Mej. A. Bosscher Mej. M.Bos Mevr .J.Mys-Levino
De Hoop 1962 Mej. M.Bos Mej. M.Bosscher Mevr. J.Mys-Levino
De Hoop 1963 Mej. M.Bos Mej. M.Bosscher Mevr. J.Mijs-Levino
De Hoop 1964 Mej. M.Bos Mej. M.Bosscher Mevr. J.Mys-Levino
Doordat drie jaar achter elkaar deze beker door dezelfde équipe gewonnen werd, kwam deze
beker in 1964 in permanent bezit van De Hoop. In de prijzenkast van De Hoop is deze beker
te vinden (2012) onder nummer 243.
Lange afstand CvW wedstrijden; tweepersoons rolbanken wherries Dames;
zilveren klokvormige beker met houten nodus
Deze beker was de opvolger van de hierboven genoemde beker, en werd in 1964 uit het
bekerfonds van het Comité beschikbaar gesteld. Helaas bleken de inschrijvingen in de daarop
volgende jaren niet zo geweldig te zijn. Tijdens de bestuursvergadering van maart 1978 werd
de beker bestemd voor de meisjes 18 C2* keerboeien najaarswedstrijd. Aangezien deze
wedstrijden echter ter ziele zijn is de beker opnieuw beschikbaar gesteld voor het
oorspronkelijke nummer. In 1981 werd de beker door De Hoop gewonnen, maar helaas
mochten wij nadien geen inschrijvingen meer ontvangen, en daarna is dit nummer niet meer
uitgeschreven.
Deze beker staat (2012) in de prijzenkast van De Hoop, onder nummer 244, en heeft de
volgende inscripties:

1965 RIC Mevr. F. Voorn-van Rooijen, Mej. F. Klaasse, Mej. A. Bergkamp
1966 RIC Mevr. F. Voorn-van Rooijen, Mej. F. Klaasse, Mej. A. Bergkamp
1967 De Laak Mej. J.ter Braak, Mej. M.E.C. de Jong, Mej. C.F. Marrenga
1968 Mej. J. Wegener Sleeswijk, Mej. C. van Duuren, Mej. E. Vesseur
1981 De Hoop
Molenbeker
Deze beker was bestemd voor de mixed tweepersoons vastebanken wherry voor de afstand
Willem III naar de Molen de Zwaan bij Ouderkerk. Na drie overwinningen kwam de beker in
1964 definitief in handen van Poseidon. Daarna is de gehele wedstrijd van Willem III naar de
Molen de Zwaan wegens te weinig inschrijvingen uit de wedstrijdkalender genomen.

Nog in gebruik zijnde wisselbekers; Abcoude - Amsterdam
Kringvaart-Beker (heren)
De door De Hoop ter beschikking gestelde beker voor het nummer heren tweepersoons
vastebanken wherry werd in 1950 door de Hoop gewonnen. Aangezien de Kringvaart
wedstrijd nadien niet meer werd uitgeschreven, werd deze beker vanaf oktober 1962
beschikbaar gesteld voor het nummer heren tweepersoons rolbanken wherry AbcoudeAmsterdam. Voor 1962 bestond voor dit nummer de CvW Wisselprijs, die na drie
overwinningen volgens het toen geldende reglement definitief in handen kwam van Willem
III. De Kringvaart Beker is daarna de wisselprijs voor het nummer heren tweepersoons
rolbanken wherry geworden bij de Abcoude-Amsterdam wedstrijden.
Deze courante wisselbeker van het Comité staat te gast in de prijzenkast van Willem III, in
2012 links bovenaan.
Ellerkamp Beker
Deze in 1949 door de heer H.H. Ellerkamp, voorzitter van het Comité, beschikbaar gestelde
beker is bestemd voor de heren tweepersoons vastebanken wherry Abcoude – Amsterdam.
Toen gedurende tien jaar van 1968 tot 1978 geen deelname binnenkwam voor het
vastebanken nummer werd besloten de beker beschikbaar te stellen voor het nummer jongens
18 C2*. Helaas kwam dit nummer niet van de grond, zodat alsnog besloten werd de beker
weer voor het oorspronkelijke numer in te zetten. Het bleek namelijk dat er toch weer
belangstelling voor dit wedstrijdnummer bestond.
Deze courante wisselbeker van het Comité staat te gast in de prijzenkast van Willem III, in
2012 links bovenaan.
Nico Meyer Beker
Op 14 november 1950 werd door de heer Nico Meyer van Roei- en Zeil Vereniging De
Amstel een beker beschikbaar gesteld voor het nummer heren eenpersoons rolbanken wherry
Abcoude – Amsterdam. Na de diefstal in 1979 bij De Hoop waarbij de beker werd ontvreemd,
stelde voorzitter Arie Landaal een nieuwe beker beschikbaar. Wim van der Zee, commissaris
van het Comité, verzorgde de gravures van de oud-winnaars. In de jaren negentig is de Nico
Meyer Beker opnieuw verdwenen, vermoedelijk door een winnaar niet meer aan het Comité
teruggegeven.

Victor Bernhardbeker
Oud-voorzitter van het Comité Victor Bernhard heeft deze wisselprijs ter beschikking gesteld
voor het nummer HC4* bij Abcoude-Amsterdam, het snelste boottype op deze wedstrijd. In
het begin van de eenentwintigste eeuw hebben zowel verenigingsploegen, met name van De
Hoop en RIC, als combinatieploegen om deze beker gestreden.
Wim van der Zee Wisseltrofee
Deze beker heeft de roeivereniging RIC het Comité geschonken in 2011, voor het nummer
Heren C4+ op Abcoude-Amsterdam, ter ere van het honderdjarig bestaan van het Comité. In
de jaren voorafgaand aan dit jubileum was er veel belangstelling voor dit wedstrijdnummer,
zowel door verenigingsploegen als snelle combinaties van toproeiers op internationaal niveau.
Voorzitter Marcel Vervloet van RIC heeft deze beker bij de prijsuitreiking van de wedstrijd
Abcoude – Amsterdam aan het Comité overhandigd.
Deze courante wisselbeker van het Comité staat te gast in de prijzenkast van Willem III, in
2012 links bovenaan.
Verenigings Coupe Abcoude-Amsterdam
Deze prachtige zilveren tulpen bokaal is in november 1979 uit de vitrines bij De Hoop
gestolen. Deze vereniging stelde een beker uit 1911, ons oprichtingsjaar!, uit haar
bekerbestand beschikbaar. De overwinningen na de tweede wereldoorlog werden er in
gegraveerd.
Deze courante wisselbeker van het Comité staat te gast in de prijzenkast van Willem III, in
2012 links bovenaan.

Nog in gebruik zijnde wisselbekers; Spiegelpolder Zeilwedstrijden
Muider Wisselprijs
De prijs is beschikbaar gesteld door de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging in Muiden, voor
de 10 m² klasse op de jaarlijkse zeilwedstrijden van het Comité, al jaar en dag op de
Spiegelpolderplas. Het bijzondere van deze prijs is dat deze niet door de snelste équipe maar
door de snelse boot gewonnen wordt. Verder is bepaald dat dezelfde boot deze prijs maar
éénmaal kan winnen. De Muider Wisselprijs is dus, jaar na jaar, voor de snelste boot die deze
wisselprijs nooit eerder heeft gewonnen.
COMITÉ BEKER AMSTEL ZEILWEDSTRIJD
Van oorsprong was deze wisselprijs verbonden aan zeilwedstrijden van het Comité op de
Amstel. Deze zilveren wisselbeker is in 1929, 1930 en 1931 gewonnen door de heer Gert Jan
Schütte in de wherry Lizan. Volgens de toen geldende reglementen werd hij daarmee eigenaar
van de wisselprijs. Na zijn overlijden is in 2006 deze beker door zijn kleindochter, mevrouw
Anita H. Altena-Schütte aan het Comité teruggegeven. Daarna is besloten deze beker jaarlijks
uit te reiken aan de winnaar van de 10 m² klasse bij de Spiegelpolder zeilwedstrijden.
Tot en met 2010 staan de winnaars op de beker gegrafeerd; latere winnaars staan vermeld op
een (losse) voet.

Bronnen
Het grootste gedeelte van dit document is ontleend aan een in 1987 gemaakte beschrijving
(vermoedelijk door Victor Bernhard samengesteld) van de wisselbekers van het Comité.
De informatie over de bekers die sinds 1987 zijn uitgeloofd is afkomstig van Willem
Boeschoten en Wim van der Zee.
Diverse wisselbekers die niet meer in gebruik zijn staan in de prijzenkasten van De Hoop en
Willem III. De wisselbekers die op De Hoop staan zijn gedocumenteerd met behulp van de
Artenfactengids (2012) van De Hoop, samengesteld door Rob Melchers.
Een verkorte tekst van een eerdere versie van dit document is opgenomen in de CvW
jubileumuitgave “100 jaar Eenvoudige Onderonsjes”, september 2011.
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie over wisselbekers van het Comité kan gestuurd worden naar de
secretaris, zie www.cvw.adriaan.org onder “bestuur.”
Oktober 2015

