
Woord voorzitter
Het lustrumjaar is bruisend van start gegaan. Helaas 
zonder Nieuwjaarsduik maar wel met de primeur van 
het lustrumlied. In deze nieuwe mailing vind je een 
overzicht van wat ons in de komende maanden te 
wachten staat en hoe je daaraan kunt deel nemen, als 
(mede-)organisator en/of als deelnemer. Want het 
Spaarne is er voor en door leden, het lustrumjaar biedt 
een kans om dat beginsel een nieuwe invulling te geven 
en de onderlinge band te versterken. Veel plezier!

Dick van der Laan, voorzitter

Spaarne Lente Race
De SLR vindt plaats op 30 mei 2010. Vanwege het 
jubileum jaar wordt het een extra groot en extra 
gevarieerd SLR.
Het aantal uitgeschreven nummers is uitgebreid met 3 
categorieën. Er komt een nummer voor bedrijfsachten, 
één voor aangepast roeien, en last but not least een 
nog niet eerder vertoond nummer. En wel een wedstrijd 
van ex-jeugd-wedstrijdroeiers die in hun toenmalige 
bezetting nog een keer laten zien wat ze kunnen. Oude 
vetes kunnen opnieuw worden bevochten, en het levert 
natuurlijk ook een geweldige reünie op.
Over reünie gesproken; een belangrijke sfeer-bepaler 
van de SLR is natuurlijk het weerzien van vele 
bekenden van de verschillende verenigingen. De SLR 
zal voor de opluistering hiervan met taart, barbecue 
en live muziek haar goede reputatie weer zeker gaan 
waarmaken.
We zijn al een aantal maanden druk bezig om met 
flyers en mailberichten in binnen- en buitenland het 
nieuws over deze speciale SLR te verspreiden, maar 
wij willen bij deze toch graag een oproep doen aan alle 
leden om in het eigen relatienetwerk van wedstrijd-
roeiers reclame te maken voor de 30e Mei. Wij hopen 
dat wij alle blokken vol zullen krijgen zodat wij er een 
onvergetelijk spektakel van kunnen maken.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  
Hielco Sinnema: Hielco.Sinnema@KeyPeople.nl.

Zeilen
Voor het lustrumjaar staan een drietal zeil-evenemen-
ten in het programma. Zo worden er wedstrijden 
gehouden in zeilwherries, valken en voor de echte 
liefhebbers in de eenmansboot Sunfish.
Dit alles zal plaatsvinden op zondag 19 september en 
een integraal onderdeel vormen met de onderlinge 
(roei)wedstrijden.
Als extra activiteit wordt een wedstrijd georganiseerd 
voor Spaarne leden met een eigen kajuitzeilboot. Deze 
wedstrijd zal in het lustrumweekend plaatsvinden op 
het Markermeer, daarna zal gezamenlijk naar Haarlem 
worden gevaren met als sluitstuk het Admiraalzeilen 
voor de Loods. Het spreekt vanzelf dat hier een 
prominente ligplaats bij hoort aan de Tooropkade met 
borrel en hap tijdens de onderlinge (roei)wedstrijden 

Agenda 2010

februari
13 jeugdgala

april
11  openingstocht
21 midweek bollentocht
25 nationale bollentocht

mei
 8  ringvaart estafette (4) 

& rondje ringvaart (8)
21 luilaktocht
30 Spaarne Lente Race

juni
 3 sponsor activiteit
19 nacht van kees

juli
18 oprichtingsborrel

augustus
22 sail amsterdam toer

september
17 nachtwedstrijd
18 botendoop
18 vlootschouw
18  receptie
18 start verkoop DVD
19   onderlingewedstrijd 

met na afloop BBQ
19 oudleden / high tea
19 zeilwedstrijd
23  wedstrijd voor 

ondersteuners Spaarne
30 sponsor activiteit

oktober
 3 sluitingstocht
16 lustrumfeest
28 sponsor activiteit

op zondag 19 september. 
Deze extra activiteit zal 
alleen doorgaan bij minimaal 
14 aanmeldingen. Medio 
februari wordt besloten of 
deze extra activiteit wel/ 
niet kan doorgaan. Daarom 
nu een laatste oproep: heb 
je belangstelling meld je 
dan voor 15 februari aan 
bij Ruud van de Kasteele; 
ruudvandekasteele@xs4all.nl



Lustrumwinkel

Wijn
Hoe troggel je je leden zo makkelijk en zo veel moge lijk 
geld af om een jaar lang feest te financieren?  
De lustrumcie kent haar leden en hoefde niet lang na te 
denken over deze vraag, de zilvervloot was snel gevonden. 
Spaarneleden houden wel van een glaasje, een wijnpakket 
was het beste antwoord. De lustrumcie heeft daarom een 
mooi en vooral lekker wijnpakket samengesteld. Leuk om 
te kopen, leuk om te krijgen en heerlijk om te drinken! Je 
kunt de wijnen bestellen via lustrum@hetspaarne.nl of per 
fles afnemen aan de bar. Alles wat je over dit wijnpakket wil 
weten vindt je op de website.

Kunstwerk
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de 
Koninklijke roei en zeil vereniging is door Kees de Boer een 
kunstwerk gemaakt. ‘Het Spaarne’ in het jaar 2010.
Het kunstwerk is een collage van beeldelementen van de 
huidige vereniging. Het wordt in een exclusieve oplage 
gereproduceerd op fotopapier, in een zwarte houten lijst 
achter echt glas. Totale maat 326x326 mm. Kosten: € 30,– 
waarbij de opbrengst ten goede komt aan het lustrum. 
Intekenen kan op twee manieren: via een e-mail naar 
lustrum@hetspaarne.nl of telefonisch bij Jaap Jan van 
Nielen. Op de website kun je een korte uitleg over het 
kunstwerk vinden van de maker.

DVD
Dit lustrum geen gedenkboek maar een DVD. Daarin 
kun je veel meer stoppen dan in een boek. Talloze foto’s 
en films – ook met geluid – van recente, maar ook 
historische hoogtepunten van onze vereniging worden 
daarin opgenomen. Om alvast een kijkje te nemen kun je 
naar www.spaarne125jaar.nl. Daar zie je in ‘Toelichting op 
inhoud’ een aantal voorbeelden van wat er gaat komen. 
Onder andere informatie over een prachtige mozaïekfoto 
gemaakt van duizenden foto’s. Het is een uitdaging om 
jezelf daarin terug te vinden. Als je dit lukt kun je die 
foto in een mooie lustrumpasse-partout bestellen. Voor 
het mozaïek kunnen we nog steeds foto’s gebruiken. 
Dus heb je een leuke foto waarop je goed herkenbaar 
bent: stuur die in. Voor slechts € 14,95 heb je de DVD 
al! De voorinschrijving is gestart via de genoemde site. 
De presentatie en verkoop start in het lustrumweekend 
van 18-19 september 2010. Dus surf snel naar www.
spaarne125jaar.nl, vul daar je mailadres in en bestel alvast 
de Herinnerings DVD.

T-shirt
Geen lustrum zonder Shirt. Dit is je kans! Koop een speciaal 
ontworpen ‘125 jaar Het Spaarne’ T-shirt. Er is een stoer 
herenmodel en een ‘super fit’ damesmodel.
Als veel leden snel intekenen dan kunnen we het T-shirt 
eenmalig voor € 15,– aanbieden. De eerste intekenperiode 
loopt tot 1 februari. Wees dus snel met bestellen! Dit kan bij 
het het Spaarnewinkeltje en via de website.


