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— Zaterdag heerschte alhier een recht gezellige drukte. De Zaanlandsche Zeilvereeniging 

gaf haar eerste feest, een Zeilwedstrijd in de Voorzaan. Geen wonder dat op het vernemen 

van de tijding dat ruim een veertigtal vaartuigen voor den wedstrijd ingeschreven waren, 

ieder liefhebber zich haastte zich ten 11 uur aan den Hoogendijk te bevinden, waar het 

station der stoombooten geheel belangeloos door den heer Bosman was afgestaan als 

plaats voor de regelings-commissie en de leden der Vereeniging. Het weder hield zich vrij 

goed, de flinke koelte deed den regen, die in stroomen dreigde neder te storten tot na den 

wedstrijd over de hoofden der feestvierenden heen drijven en dikwijls werd door de 

tusschen de wolken heen schietende zonnestralen een alleraardigst effect verkregen op de 

massa vaartuigen welke zich op het water bewogen. Ten 11 uur, toen de leden van elders 

en de genoodigden aangekomen waren, nam de Wedstrijd een aanvang. Acht klassen van 

vaartuigen namen er aan deel. Zie onder voor de uitslag. 

De kapel van Sonnemann weerde zich dapper, en toen ten 3 uur de strijd beslist was en de 

regen van den hemel goot, werden de nationale liederen met kracht geblazen en uit volle 

borst gezongen. Noode scheidde men van deze plaats waar een Zeilwedstrijd gehouden is 

een echt vaderlandsche liefhebberij — zonder dat eenig ongeval van belang de deelnemers 

overkomen is, niettegenstaande den vaak zeer sterken wind; vele vaartuigen voeren twee 

reven.  

‘s Avonds ten 7 ½uur vereenigden zich de deelnemers met hunne dames in de bovenzaal 

van „Café Suisse,” daartoe door het Bestuur der “Sociëteit Trouw aan Verbindtenissen” 

afgestaan en smaakvol en toepasselijk voor deze gelegenheid door den heer van de Werve 

gedecoreerd. Een cadeau, dat de jonge Vereeniging tot eer verstrekt, werd door een viertal 

dames, de dames C. R. Grootes, Grootes - de Jong, G. M. Leenhart Avis en G. J. M. 

lortanier aan het Bestuur der Vereeniging aangeboden, namens de vele Zaansche dames 

die het streven der Vereeniging waardeeren. Een prachtig bewerkte Vereenigingsvlag, 

waarvan het anker en de initialen van zilverdraad vervaardigd zijn, werd door den 

president dankbaar aanvaard, en als vaandel omhoog geheschen, ontsnapte menige kreet 

van bewondering over dit zoo welkom geschenk. Sonnemann’s fanfares maakten een einde 

aan de toejuichingen. Door den heer A. Zijlstra werd een vlag overhandigd, die gediend 

had bij de oprichting der vroegere Zeilvereeniging.  

Ten 8 ½uur had door den president de prijsuitreiking plaats, met een woord van dank aan 

allen die medegewerkt hadden tot het welslagen van dit feest, in het bijzonder aan den 

Raad der gemeente Zaandam, den heer Bosman, den heer Suyver, die belangeloos een 

stoomboot ter dispositie gesteld had van de jury, enz. Een tot laat in den nacht 

voortgezet, zeer geanimeerd bal besloot deze Réunie.  

Den volgenden dag werd aan den aangekondigden tocht naar Wormerveer door een groot 

aantal groote en kleine zeil- en roeivaartuigen deelgenomen. Het was een verrukkelijk 

gezicht, die bonte rij vaartuigen getooid met nationale- en vereenigingsvlaggen in statige 

rij bij den wind op te zien sleepen, met de groote vlag der Z. Z. V. in den mast der boot en 

die der R. & Z. V. ,”de Amstel” en “Hollandia” onder den langen sleep boven de andere 

uitgestoken. Ten 2 uur hield de tocht halt te Wormerveer vóér de Jonge Prins”, waar door 



het bestuurslid aldaar woonachtig, aan het geheele gezelschap dames en heeren de eerewijn 

werd aangeboden.  

Het muziekgezelschap de Harmonie van Zaandam, dat den tocht vergezelde, deed ook hier 

zich hooren, ja, men kon zich niet weerhouden het bal van den voorgaanden avond voor 

een korte poos voort te zetten. Door den president en den heer C. J. van Eeghen van 

Oudshoorn werd daarop een dronk gebracht aan Wormerveer en de Zaanlandsche 

Zeilvereeniging en de terugtocht aanvaard onder leiding van het tot admiraalschip 

benoemde spiegeljacht van den heer I. G. Koster HGz. van Nieuwer-Amstel. Duizenden 

toeschouwers begroetten den tocht, saluutschoten knalden door de lucht en in de 

aangenaamste stemming arriveerde de rij ten 4 ¾uur te Zaandam. De Zaanlandsche 

Zeilvereeniging heeft door deze uitmuntend geslaagde feestvieringen getoond hier recht 

van bestaan te hebben. Wij wenschen haar een steeds toenemenden bloei toe, en hopen dat 

het bestuur, dat met zooveel zorg en stiptheid de feesten leidde, nog lang lust moge 

gevoelen de Vereeniging op zulk een wijze voor te staan. 

 

De uitslag van den wedstrijd dien wij reeds in een afzonderlijk bulletin aan onze lezers 

hebben medegedeeld , was als volgt:  

Klasse I. (Kielbooten of andere scherpe vaartuigen, lang 6 tot 8 meter). Prijs: P. A. 

Bundten te Amsterdam. Premie : H. Molenpage te Amsterdam.  

Klasse II. (Als voren, lang 4.25 tot 6 meter). Prijs: Ch. J. van Eeghen te Oudshoorn. 

Premie D. J. Wolfrat te Amsterdam.  

Klasse III. (Jachten, Boeiers, enz., mits geen scherpe vaartuigen, lang 6 tot 8.50 meter.) 

Prijs: C. Jurrjens te Amsterdam. Premie: J. C. Keg alhier.  

Klasse IV. (Als voren, lang 4.75 tot 6 meter). Prijs: C. A. Volk te Amsterdam. Premie: 

Gebs. Schouten te Gouwsluis.  

Klasse V. (Als voren, lengte onder 4.75 meter). Prijs: J. A. van Straten te Amsterdam. 

Premie J. Wolfrat te Amsterdam.  

Klasse VI. (Gondels, lang 4.25 tot 5 meter). Prijs: A. Zijlstra alhier. Premie: Jb. de Vries 

Pz. alhier.  

Klasse VII. (Gondels, visschersvaartuigen of andere niet in de voorgaande klassen 

genoemde vaartuigen, tehuis behoorende aan de Zaanstreek, lengte 4.25 meter en daar 

beneden). Ie Prijs : J. Kleijn alhier. 2e Prijs P. Prins alhier. 3e Prijs: J. G. Kleijn alhier.  

 

Klasse VIII. (Bijgevoegde partij van vaartuigen om prijs en premie, onderling te bepalen). 

Prijs. P. Altink Jr. te Amsterdam. Premie niet uitgereikt. 


