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1  Algemene ledenvergadering op 11 april 2006 
Dinsdag 11 april zal vanaf 20.30 uur op De Hoop de algemene ledenvergadering worden gehouden. Zie voor 
nadere informatie bijgevoegde uitnodiging. 
   
2  Algemene ledenvergadering  2004 
Op 30 juni 2005 vond op De Hoop de 94e algemene ledenvergadering van het Comité plaats. Na de goedkeuring 
van de notulen van ALV van 2004 en het jaarverslag kwam het financiële jaarverslag aan de orde. Het vermogen 
van het Comité is in 2004, exclusief kosten van uitgereikte glaasjes en bekertjes, EUR 822 toegenomen tot EUR 
6.787, met name als gevolg van de contributieverhoging tot EUR 5 per jaar en het wegwerken van de achterstand 
in de contributie-inning. Zie verder punt 8 voor het jaarverslag over 2004.  
 
3  Ledenbestand & lidmaatschap 
Het ledenaantal blijft een belangrijk aandachtspunt. Momenteel telt het Comité een kleine 150 leden, waarvan 12 
de laatste twee jaren lid zijn geworden. Als lid steunt u het Comité en haar wedstrijdgevende activiteiten, waar-
over u via Nieuwsbrief en website wordt geïnformeerd. U kunt zich als lid opgeven via de website of bij Sonja 
van der Meulen (020-6793433).  
 
4  Website van Comité   
De website (www.cvw.adriaan.org) is verder verfraaid en geeft wedstrijdinformatie, uitslagen en foto’s, en is 
voor de wherrywedstrijd Abcoude-Amsterdam een onmisbaar instrument geworden. 
 
5  Overlijden van ereleden Frans Jansen en Dop Logger 
In het afgelopen jaar zijn ons twee ereleden ontvallen, die beiden een belangrijke rol hebben gespeeld in het na-
oorlogse Nederlandse roeien. Op 17 augustus overleed Frans Jansen in zijn 84e levensjaar. In totaal is hij bijna 
20 jaar vice-voorzitter geweest van het Comité, eerst (1977-1979) vanuit RIC, waar hij enorme bijdragen heeft 
geleverd en reeds in 1948 tot lid van verdienste werd benoemd, en nadien vanuit Willem III. Hij is voor het 
Comité van groot belang geweest en heeft jarenlang een essentiële rol gespeeld bij de totstandkoming van het 
deelnemersveld voor Abcoude-Amsterdam. Samen met zijn vrouw Henny was hij de laatste jaren een trouwe 
bezoeker van de algemene ledenvergaderingen, waar hij niet schroomde een kritische noot te kraken. Wij zullen 
Frans en zijn betrokkenheid missen. 
 
Op 29 november overleed Dop Logger, op 90 jarige leeftijd. Hij was voorzitter van het Comité van 1959 tot 
1976. Velen zullen zich hem herinneren als een uiterst aimabel, zeer betrokken mens. Daarbij was hij, zoals 
Victor Lebesque in zijn In memoriam schreef, op en top een sportman, een ijzersterke kerel met een torso van 
een Romeins worstelaar. In de jaren vijftig was hij dan ook een belangrijke en gevreesde deelnemer aan Abcou-
de-Amsterdam. Als voorzitter van het in de oorlog zwaar getroffen Poseidon had hij toen reeds een belangrijke 
rol gespeeld bij de wederopbouw van zijn vereniging. Al met al was het voorzitterschap van Dop van het Comi-
té, hoe lang en betrokken ook, slechts één van de bijdragen die hij aan de Nederlandse roeisport heeft geleverd. 
Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid en de humor die hij daarbij steeds weer aan de dag heeft 
gelegd.               
 
5  Wherryzeilen Hemelvaartsdag 25 mei 2006  
De zeilwedstrijden op de Spiegelpolder bij Nederhorst den Berg vinden plaats op 25 mei. Er is een uitnodiging 
tot deelname bij deze Nieuwsbrief bijgevoegd. Vorig jaar bleef deze wat achter bij de verwachtingen enerzijds 
omdat het evenement zeer vroeg in mei viel, waardoor onder andere het water nog ijskoud was, en anderzijds 
omdat de nodige boten in restauratie waren. Maar dit jaar zien we weer uit naar een grote deelname. 
 
6  Abcoude Amsterdam op 8 oktober 2005 
Op zondag 8 oktober zal de lange afstandwedstrijd Abcoude Amsterdam plaatsvinden. De eerste start, van  de 
gestuurde mannen C-dubbelvier, is om 14.00 uur.  
 
7  Impressie van Abcoude-Amsterdam op 9-10-2005  (door Wim van der Zee;  zie website voor uitslagen) 
Voorbereidingen in Abcoude.  
Een heel enkele ploeg zorgt voor botentransport naar Abcoude; de overgrote meerderheid roeit zelf de boot op 
vanuit Amsterdam, of vraagt niet-deelnemende clubgenoten om de boot de ruim 12 kilometer over te roeien. De 
vastebanken wherries van Willem III, in totaal  zeven stuks, worden met een motorbootje naar Abcoude gesleept. 



De ruim vijftig boten leggen aan in de nauwe sloot bij de ingang van Abcoude. Dan moet iedereen zich melden 
voor rugnummer en weging. De meeste stuurlieden zijn niet veel zwaarder dan de minima van 50 en 55 kilogram 
voor dames- en herenploegen. Twee stuurlieden vallen op:  respectievelijk 105 en 115 kilogram. Ze horen bij 
twee C-tweeën die door hun coaches gestuurd wilden worden – dat hebben ze dus wel geweten. Een van die C-
tweeën presteert het om bij het aanleggen in Abcoude om te slaan.  
 
Start:  geen tegenstand voor Göbel cs 
De start is vanaf twee uur, met zestig seconden tussen de ploegen. Het enige wedstrijdnummer waar geen in-
schrijvingen voor zijn is de Heren C-dubbelvier. De combinatieploeg met Frans Göbel, Ronald Florijn, Nico 
Rienks en Rinze Krol had geen tegenstand gekregen, dus hebben ze zich maar teruggetrokken. Als alternatief 
roeit Frans Göbel in de C-een. Opvallend zijn de drie dames boord C-vieren van Skøll, op hun verzoek aan de 
wedstrijd toegevoegd. Ook het grote aantal zestienjarige junioren valt op, voor het merendeel van de vereniging 
Willem III. De start is vanuit stilstand en sommige ploegen spuiten weg alsof het een twee-kilometer wedstrijd 
is. 
 
De brug bij Ouderkerk 
In Ouderkerk, ongeveer halverwege, zijn er twee vernauwingen in de baan, vlak bij elkaar. Eerst een brug, en 
dan een sluisje. De brug is dusdanig hoog dat zelfs lange roeiers hun hoofd niet zullen stoten. Toch neemt nie-
mand risico, en gaan de roeiers liggend in de boot onder de brug door. Bij brug en sluis zijn vele seconden te 
winnen of te verliezen. Slippen met de bladen op het water (remt de boot erg af) is de grootste fout die gemaakt 
kan worden. Die wordt dan ook veelvuldig gemaakt. De meeste boordploegen weten hoe het moet, en slippen 
niet maar trekken de riemen in. Door de nauwe doorvaart is iedere ploeg extra goed te bekijken. Er is de stuur-
man met koptelefoon en met een ghettoblaster op schoot; er is de eenzame C-skiffeur met de walkman-dopjes in 
zijn oren; er zijn de vastbanken roeiers met Engelse strohoedjes op; het C-een veld van vier roeiers komt na zes 
kilometer roeien in volledig omgekeerde volgorde door, met als eerste de als laatste gestarte Frans Göbel. 
 
De vastebanken wherries:  driemaal is scheepsrecht 
In totaal acht vastebanken dubbelwherries – zeven van Willem III en één van De Hoop – doen dit jaar mee. De 
strijd gaat, voor het derde jaar, tussen de ervaren veteranen Michiel Cortlever en Cees Traanberg en de jongere 
internationale oudwedstrijdroeiers Stephan van Dongen en Gijs Kind. Al twee jaar achter elkaar heeft de oudste 
ploeg gewonnen, zij het met een kleiner wordend verschil. Dit jaar is toch echt de prijs voor de jongere ploeg, 
ondanks de verwarring veroorzaakt door de wedstrijdleiding die in eerste instantie een rekenfout maakt. Nog 
twee vastebanken ploegen verdienen een vermelding; de vader-zoon ploeg van Rogier Klop senior en Rogier 
Klop junior, en de J16 ploeg van Jaap van der Biessen en Mick de Lange. Deze twee ploegen worden respectie-
velijk vijfde en zevende. 
 
8  Verslag van de voorzitter over 2004 
Het 93e levensjaar van het Comité is er een geweest van consolidatie, voortbouwend op de twee pijlers, zijnde de 
zeilwedstrijden in het voorjaar en roeiwedstrijden in het najaar. Het financiële fundament werd verstevigd door 
de jarenlang gelijk gebleven contributie te verhogen van EUR 3,50 naar EUR 5. Het op peil houden en liefst 
vergroten van het aantal leden blijft echter een punt van aandacht. De website, een inmiddels onmisbaar funda-
ment voor de communicatie, werd verder uitgebreid met een veelheid aan informatie over de wedstrijden en 
verlevendigd met fotomateriaal. Vrijwel alle ploegen van Abcoude-Amsterdam hebben zich in het verslagjaar 
per e-mail aangemeld en via die weg informatie over inschrijvingen, starttijden etc. terug ontvangen. De uitsla-
gen stonden reeds dezelfde avond op de website. Een woord van dank is hier op zijn plaats voor onze website 
beheerder Adriaan van der Zee. 
Op Hemelvaartsdag 20 mei vonden onder ideale omstandigheden de jaarlijkse zeilwedstrijden op de Spiegelpol-
derplas plaats. Gedurende de hele dag was er op de zonovergoten baan een wat vlagerige wind met kracht 3 à 4. 
Er startten in totaal 18 boten. Bij de 4-7m2 klasse lag na de eerste heats Marcel Linssen ruim op kop. Na een 
forse aanvaring in de vierde race, waarbij één van de deelnemers dwars over de startlijn voer, moest hij het ech-
ter voor gezien houden. Winnaar van deze klasse werd Kingma Boltjes. In de 10m2 klasse liet Joost Dikken een 
aantal steken vallen, door onder andere een boei verkeerd te ronden en bij één race te laat aan de start te ver-
schijnen. Toch was hij blijkens het definitieve klassement zijn concurrentie toch nog net te snel af.  
Bij de op 10 oktober gehouden wherrywedstrijden Abcoude-Amsterdam was sprake van een record opkomst. Er 
deden 55 ploegen mee en zo’n 200 deelnemers, nog eens bijna 50% meer dan het jaar ervoor. Verheugend is dat 
de junioren inmiddels bijna 40% van het deelnemersveld uitmaken. Evenzo is bemoedigend dat de enkele jaren  
geleden geïntroduceerde boordnummers verder aan populariteit winnen. Dit jaar opteerden voor het eerst ook 
vrouwen voor deze categorie. Het nummer met de meeste ploegen was wederom de vaste-banken-wherry, waar 
Michiel Kortlever en Kees Traanberg, gestuurd door Juliette Vering, de rest van het veld het nazien wisten te 
geven. De Verenigingsprijs ging naar Willem III. De wedstrijden werden  besloten met de traditionele, door het 
Comité aangeklede, borrel op Willem III.  
Gelet op de doelstelling van het Comité, het organiseren van wherrywedstrijden, was 2004 wederom een succes-
vol jaar. Mijn dank gaat uit naar al degenen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Willem Boeschoten         


