het
admiraalzeilen.
Zo
begon
Voorop de
G roe n e Dra
e ck
van prinses
Beatrix,
gevolgd door
vijf andere
lemsteraken
en
zes
tjalken.
De tjalken
hebben
de
fok gestreken
als eerbetoon
aan
koningin
en prins
op de P iet
Hei n. Bij de lemsteraken
staat
hij al weer bij.

]{oningin
en pr ius beantwoorden
de groet
van
de voorbijvarende
divisics. Op de foto ziet men verder van links
naar
rechts:
mevrouw
Van Coeverden,
kapiteinluitenant
ter zee E. Roest, adjudant van de koningin,
de
heer
V. P. van Coeverden en mr. F. J.
]{ranenburg,
commissaris
der koningin in Noord-Holland.

(Foto's
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N.F.P.

en Oppenheim)

EN prachtige manifestatie en een
schitterend schouwspel: dat kan
men zonder overdrijving zeggen
van de vlootschouwen
het admiraalzeilen op de Westeinder Plas ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
Koninklijke Verbonden Nederlandsche
Watersport Vereenigingen op zaterdag
22 mei j.1. Het jubilerende Verbond
had deze dag alles mee, vooral het weer.
Dat had gewoon niet beter kunnen zijn:
het was warm, zonnig en er stond een
lekkere bries uit het zuidoosten. De
kleurenpracht van de honderden gepavoiseerde schepen en het admiraalzeilen kwamen daardoor volledig tot hun
recht.
Zaterdagmorgen was er al ijverig
geoefend door de deelnemers aan het admiraalzeilen met het gevolg dat 's middags alles voortreffelijk liep. Tegen
twee uur lagen de meer dan achthonderd aan de vlootschouw deelnemende
jachten op hun ankerplaatsen. De rijk
versierde vloot gaf een aardig beeld
van de watersport in Nederland: er
waren zeil- en motorjachten van vrijheidjes tot machtige tjalken en van runabouts tot superkruisers.
Even na half drie arriveerde het koninklijke jacht P iet Hei n, met aan
boord koningin Juliana, prins Bernhard,
de commissaris der koningin in NoordHolland, mr. F. J. Kranen burg, de burgemeester van Aalsmeer, de heer G. G.
Loggers, en de voorzitter
van
de
KVNWV, de heer V. P. van Coeverden, met hun echtgenotes, in het "kanaal" dat door de in twee linies ten
anker Iiggende schepen werd gevormd.
Koningin en prins inspecteerden eerst
de vloot door langs de twee (overigens
wel wat ver van elkaar liggende) linies
te varen, 'Waarbij hun een oorverdovend
welkomstconcert op scheepstoeters uen
deel viel. Het koninklijke jacht werd
gevolgd door drie escorte-schepen, de
C a r a veil e, de Boe ka n 'i er en
de V rou weG u u r t j e, waarop be-

E

stuursleden
en ereleden
van
de
KVNWV hadden plaatsgenomen.
Vervolgens ging de P iet Hei n ten
anker tussen de linies, waarna het admiraalzeilen
kon beginnen. Hieraan
werd deelgenomen door een dertigtal
divisies van zes schepen, waardoor dus
in totaal meer dan duizend jachten op
de een of andere wijze meededen aan
het eerbetoon aan koningin en prins.
De admiraalzeilende vloot werd aangevoerd door prinses Beatrix, die zelf
aan het stuurrad
van
haar fraaie
G roe n e Dra e c k stond. De eskaders naderden het kanaal tussen de ten
anker liggende jachten in kiellinie, waarna zij overgingen in frontlinie (zes jachten naast elkaar). Met ruime wind voeren zij langs de P iet He i n, waarbij
zij het generaal saluut brachten aan koningin Juliana, die als admiraal der
vloot fungeerde.
.
De bemanning van de jachten stond
aangetreden aan bakboord met het gezicht naar de P iet Hei n, de kapiteins
salueerden, terwijl de bemanningsleden
de houding aannamen. Tijdens het voorbijvaren werd gesalueerd door de fok
dan wel de nok van het grootzeil te
strijken. De boordkanonnen van de ronde en platbodemjachten
losten bovendien saluutschoten.
Aan het einde van het "kanaal" gingen de deelnemende jachten weer over
van frontlinie in kiellinie.
De admiraalzeilende vloot was ingedeeld in vier eskaders, te weten het
Oranje eskader, bestaande uit negen divisies ronde en platbodemjachten;
het
Blauwe eskader, bestaande uit drie divisies RORC-jachten; het Gele eskader,
bestaande uit negen divisies wedstrijdklassen der KVNWV, en het Groene
eskader, bestaande
uit acht divisies
wedstrijdklassen
der KVNWV. Eskadercommandanten waren respectievelijk
de schouts bij nacht F. G. Spits, L.
van der Steur, J. C. van der Velde en
E. A. Labouchere.
Koningin Jul.iana nam achtereenvol-

Prachtig feest van
Verbond op Westeinder
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Links, van boven naar beneden:
de randmeren, tjalken en lemsteraken tijdens het admiraalzeilen,
plus een luchtfoto van de G r 0 ene Draeck.

Boven: de rijk gepavoiseerde vloot
bood een zeer feestelijke aanblik.
(Foto's Oppenheim en N.F.P.)
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gens het generaal saluut in ontvangst
van de volgende divisies van telkens zes
schepen: lemsteraken, tjalken, botters,
vissersschepen, boeiers, tjotters, bollen,
zeeschouwen, Staverse jollen, drie divisies RORe-jachten, regenbogen, draken, f.d.'s, 12 m2 sharpies, randmeren,
finnjollen, olympiajollen, schakels, zestienkwadraten, pampussen, sterns, hornets, solo's, flying juniors, vauriens, 12voetsjollen en jeugdboten.
Koningin
en prins genoten zichtbaar van het indrukwekkende schouwspel en wuifden
enthousiast naar de deelnemers.
Omstreeks kwart over vier was het
feest op de Westeinder ten einde en
voer de Piet
H e n n terug naar het
clubgebouw 'Van de 'Watersportvereniging "Nieuwe Meer". Prins Bernhard
was midden op de Westeinder overge-

stapt op een luchtkussenspeedboot van
de heer J. Dutilh, waarmee hij nog een
extra rondje over de plas maakte. In
het club gebouw werden de drie ereleden
van de KVNWV, dr. Ernst Crone, ir.
J. Loeff en A. J. Dragt, evenals de voorzitter van de voorbereidingscommissie,
de heer P. van Kranen, aan koningin
en prins voorgesteld.
Een groot aantal afgevaardigden van
verenigingen
en andere genodigden
kwam na het festijn op de Westeinder
het bestuur van de KVNWV gelukwensen tijdens een stijlvolle receptae in de
fraaie hal van het Aalsmeerse raadhuis.
De eerste spreker was de oud-voorzitter
{thans erelid) van
de KVNWV, dr.
Ernst Crone. Hij zei van mening te zijn
dat watersportminnend Nederland zich
deze dag op zijn best bad laten zien.

De manifestatie op de Westeinder was
een bewijs van de oprechte verbondenheid, die in de loop der jaren is ontstaan tussen de verenigingen en het bestuur van de KVNWV. Hij bood daarvoor namens de verenigingen een geschenk aan dat deze verbondenheid duidelijk symboliseert: een tableau (vervaardigd door verbondsmeter J. Mussert) met in het midden de verbondsvlag
en daaromheen enkele jachten.
De heer H. F. van 'Iti Hoogerhuys, voorzitter van de Rotterdamsohe Zeilvereeniging, bood het tweede cadeau van
de verenigingen aan: een jeugdboot.
Deze zal ook de verenigingen zelf
weer ten goede komen, want de boot
zal na loting telkens voor de duur van
één seizoen aan een der verenigingen
worden toegewezen. De heer Van 't
Hoogerhuys wilde aan dit cadeau ook

nog een symbolische betekenis toekennen. Het kan er toe bijdragen dat de afstand tussen bestuur en leden overbrugd wordt.
Namens de oudste aangesloten vereniging, de Koninklijke
Nederlandsche
Zeil- en Roeivereeniging, bood de voorzitter, ir. J. Loeff, een ingelijste antieke kaart van de Nederlandse
kust
aan rter plaatsing in het Verbondsgebouw. De heer Loeff wenste hiermee
tot uitdrukking te brengen de blijvende
belangstelling van de Koninklijke voor
alles wat het Verbond doet.
Prof, Hugo van Kuyck bood de gelukwensen aan van het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond. Hij zei zeer
onder de indruk te zijn van het gebeuren op de Westeinder.
dat hij "een
magnifieke
manifestaeie van nationale
eenheid en fierheid en van verbondenheid met het vorstenhuis" noemde.
Spreker bracht de hartelijke groeten
over van de Belgische zeilers, maar heel
in het hij zonder van die uit Gent en
Antwerpen, die destijds mede de Verbonden Zeilvereerrigingen
van Nederland en België hebben opgericht. Hieraan is na verloop van tijd een einde
gekomen, maar op het ogenblik werken Belgen en Nederlanders weer nauw
samen bij wedstrijden in Zeeland.
Als blijk van waardering voor de
"enorme verdiensten van de KVNWV
voor de vooruitgang
van de watersport" bood prof. Van Kuyck het Ver-

bond de ere-penning van het Koninklijk Belgisch Yachting Verbond
aan.
Voorts overhandigde hij een schilderij
van Maurice
Pauwaert,
voorstellende
een gezicht op Veere.
Drs. C. E. van der Ploeg sprak namens de Nederlandse
Sport Federatie
en het Nederlands Olympisch Comité.
Hij zei dat de zeilers in de Nederlandse sportwereld
een enigszins
aparte
plaats innemen; mogelijk ligt dat aan
het water, mogelijk aan de schepen,
maar mogelijk ook aan de zeilers zelf.
Hij bracht de waardering van de N.S.F.
over voor de grote bijdrage die de
KVNWV aan de onnwikkeling van de
watersporten
de sport in het algemeen
heeft gegeven. Ook het N.O.C. is tevreden over de KVNWV, aldus de heer
Van der Ploeg, omdat de door haar aangewezen deelnemers voor de Olympische
Spelen sinds 1920 steeds met minstens
één medaille
of eervolle vermelding
zijn teruggekomen.
Dit kan maar van
drie sportbonden
worden gezegd. Hij
zei te hopen das het Verbond ook voor
Mexico weer een ploeg zal formeren,
waarvan de resultaten met blijdschap
kunnen worden begroet.
De heer C. Huisken, hoofdbestuurslid,
vertegenwoordigde
met
hoofddirecteur
A. Blankert de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond
ANWB. Hij zei
dat de KVNWV ook dn de toekomst
nog heel veel taken Ite wachten staan.
Hij dacht hier met name aan de strijd
tegen de verontreiniging
van lucht en

water. Hij hoopte dat de KVNWV tezamen met "big brother"
ANWB de
strijd zou willen verdubbelen voor eerlijk water om op te varen. Namens de
ANW,B (en dus ook mede namens De
Waterkampiocn)
overhandigde
hij het
boek Offshore van John Illingworth en
een bedrag van f 2.500 voor een door
het Verbond te stichten vakbibliotheek.
Als laatste spreker voerde het woord
de heer C. J. W. van Waning, voorzitter van de Stielming Stamboek Ronde en Platbodemjachten.
Hij bracht het
Verbond hartelijk dank voor alle medewerking, want zonder deze hulp zou
het de Stichting nooit zijn gelukt meer
dan zeshonderd
ingeschreven
jachten
te krijgen. De heer Van Waning bood
een schilderij van de bekende schilder
van oud-Hollandse schepen W. J. Dijk
aan.
Voorzitter Van Coeverden dankte tenslotte alle sprekers voor hun goede
woorden en hun fraaie cadeaus, terwijl
hij bovendien
dank bracht aan alle
verenigingen, de deelnemers aan vlootschouwen
admiraalzeilen,
en in het
bijzonder aan de heren P. van Kranen en T. Kasemier voor hun grote
aandeel in het welslagen van dit feest.
Het jubileum werd besloten met een
feestavond in de Aalsmeerse veilinghallen, waar vele deelnemers aan vlootschouwen
admiraalzeilen
tot 's nachts
één uur dansten op de muziek van twee
orkesten.
F.H.E.

Prachtig
feest van
Verbond

J~inJ,S: de P iet
Hei
naar zijn ankerplaats
twee linies.

n op weg
tussen
de

Rechts,
van boven naar
beneden:
1. met volg bootjes prnbeerûen
velen zo dicht mogelijk bij de P iet
Hei n te komen;
2, een
aantal
bestuursleden
en
gelukwensers
tijdens de receptie
in
het
Aalsmeerse
gemeentehuis;
3,
het
fraaie
tableau,
dat
het
bestuur
ontving
van de aangesloten
verenigingen
en dat werd
vervaardigd door veI'bondsmeter
P. Mussert.
(Foto's
Oppenheim
en
KLM - Aerocarlol

DANKBETUIGING
Het is het bestuur
van de
Koninklijke
Verbonden Nederlandsche
Watersport
Vereenigingen een behoefte zijn hartelijke dank te betuigen voor de
spontane en voorbeeldige medewerking verleend door al/en, die
aan vlootschouwen
admiraalzeilen op 22 mei jl. deelnamen of
op andere wijze aan het welslagen daarvan hun beste krachten gaven. Mede daardoor werd
de viering van het 75-jarig
bestaan een onvergetelijk
gebeuren.
HET BESTUUR
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