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Zaterdag ‘Zoek het uit’ 
met 32ste Pramenrace
‘Zoek het uit’ is het thema van editie 
32 van de Aalsmeerse Pramenrace. 
Aanstaande zaterdag 9 september 
wacht alle deelnemers aan de tocht 
der tochten op de Ringvaart en de 
Westeinderplassen inderdaad een 
behoorlijke uitzoekerij. Het bestuur 
van SPIE en de heren en dames van 
de Raad van Twaalf hebben weken, 
zelfs wel maanden, zitten broeden 
op alle opdrachten. “Ze zijn pittig, 
maar te doen”, laat de organisatie 
weten. Gelukkig hoeven de teams de 
route niet zelf uit te zoeken, deze is 
voor hen uitgestippeld, evenals alle 
locaties van de opdrachten op de 
kaart aangegeven worden. 
Het thema lijkt wellicht een luchtige 
afwimpeling van SPIE om het aan 
de teams zelf over te laten. Zo, van 
doe je ding, zie maar. Maar, niets 
is minder waar. Er zijn juist allerlei 
regels de laatste jaren bijgekomen 
en dit heeft met name te maken 
met de veiligheid. Het heeft het 
bestuur van SPIE al met al heel veel 
extra vergaderuurtjes gekost en 

ook nog eens extra tijd om allerlei 
maatregelen te treff en om aan de 
nieuwe regels te kunnen voldoen. 
Met ‘Zoek het uit’ worden de teams 
vrij gelaten om zelf de keuze te 
maken over de aankleding van 
de praam of bok en natuurlijk de 
outfi t van de teamleden. ‘Zoek het 
uit’ gaf bij de bekendmaking enige 
verwarring, maar al gauw gingen de 
creatieve breinen aan de slag. Heel 
benieuwd hoe bont de stoet zaterdag 
is! 

Startschot bij Pontweg
Het wordt vast weer een gezellige 
drukte bij de Pontweg, alwaar om 
12.30 uur het startschot zal klinken 
voor eerst de snelle teams. Een 
uurtje eerder komen als deelnemer 
en kijker is overigens een aanrader. 
De Pontweg is geliefd bij kijkers en 
is een ‘doe-plek’ voor deelnemende 
teams. Allerlei extra acts worden 
meestal opgevoerd, grappige 
hebbedingetjes uitgedeeld en veel 
foto’s gemaakt. Het vertrek neemt 

zo’n uurtje in beslag en dat kan 
ook niet anders met deelname van 
meer dan 150 pramen en bokken. 
Aan boord per boot gemiddeld zo’n 
zes tot tien personen en allemaal, 
zo’n 1.200 totaal, stappen bij de 
Pontweg even uit om de benen te 
strekken en om gezien te worden. 
Maar als het vertrek nadert wordt 
weer plaatsgenomen in de pramen 
en bokken en neemt de concentratie 
toe. Het eerste ‘obstakel’ is al om 
zonder anderen te raken de Ringvaart 
op te kunnen varen. 
Na de snelle teams mogen de 
bokken de penta aanslingeren, 
gevolgd door de damesteams en als 
laatste mag de grootste categorie, 
de recreanten, starten. Onderweg 
dienen allerlei opdrachten vervuld 
te worden, attributen ingeleverd en 
aangenomen worden (druk, druk) 
en vergeet vooral niet te zwaaien 
naar de ouderen en de bewoners van 
Ons Tweede Thuis bij zorgcentrum 
Aelsmeer. Voor alles zijn punten te 
behalen en gecombineerd met de 

snelheid levert in iedere categorie 
drie winnaars op. 

Historische tocht
Pramen en bokken waren 
vroeger overigens in Aalsmeer de 
vervoersmiddelen voor kwekers om 
bloemen en planten naar de veiling 
te varen. Er varen nog veel ‘oudjes’ 
mee, maar meer en meer verschijnen 
er nieuwe pramen en bokken aan 
de start en niet meer alleen van 
hout, hot is momenteel aluminium. 
Naast in een praam of een bok mag 
alleen deelgenomen worden als de 
boot wordt voortgestuwd door een 
Penta motor, eveneens een oudje, 
afkomstig uit Zweden. Zodoende 
is de Pramenrace dus niet alleen 
maar gezellig varen en feest vieren, 
maar met dit evenement wordt ook 
de historie van Aalsmeer in stand 
gehouden. 

Applaus en complimenten
De Penta motor is overigens een 
taaie, maar eis is wel vertroetelen 
en goed verzorgen. De vaste 
deelnemers weten inmiddels wel 
dat de Penta veel onderhoud nodig 
heeft, maar dit wordt met liefde 
gedaan. In de loop der jaren is het 
aantal Penta-specialisten in Aalsmeer 
toegenomen. En dat is met name 
fi jn voor de teams met de twee 
linkerhanden en deelnemers, vooral 
recreantenteams, die het ieder jaar 
veel drukker hebben met het thema, 
de outfi t, de aankleding, de muziek, 
wie vaart er allemaal mee, hapjes, 
drankjes en ga zo maar door. Alle 
teams dragen op hun eigen manier 
een steentje bij aan wat velen het 
gezelligste feest van het jaar vinden. 
Geweldig, applaus voor jezelf! Een 
groot compliment in deze natuurlijk 
ook voor het bestuur van SPIE, de 
Raad van Twaalf en de ruim vijftig 
vrijwilligers, die allemaal heel veel 
tijd stoppen in de organisatie en een 
goed verloop van de Pramenrace. 
Toppers!

Praamplein
De Pramenrace is ook voor veel 
kijkende inwoners jaarlijks een 
feestje. Zij kijken met plezier naar de 
feestelijke stoet en de capriolen van 
alle deelnemers. Goede kijkplaatsen 
zijn langs de Ringvaart en het 
Praamplein. Het plein aan het water 
in het Centrum is ook de plek waar 
de fi nish is en waar in de feesttent 
rond vijf uur de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. Hier is ook publiek 
welkom. Enig om te zien hoe blij de 
winnaars zijn. Veel plezier allemaal 
zaterdag bij ‘Zoek het uit’.



Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, 
Bovenkerk, Kudelstaart, 
Oude Meer, Rijsenhout, 

Rozenburg

Redactie:
Jacqueline Kristelijn

In samenwerking met:
Erna v.d. Heuvel (SPIE)

Foto’s:
www.kicksfotos.nl
Yvonne van Doorn
Jacqueline Kristelijn
Jacqueline Blesgraaf

Acquisitie:
Brigitte Wels

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding/Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht

Praambode: Oplage 17.950 ex

Vrijdag in kantine FC Aalsmeer

Palaver: Startzakken en 
info over opdrachten
Vrijdag 8 september wordt weer 
de jaarlijkse captain-avond 
gehouden. Misschien beter als 
het Palaver of de Zwarte nacht. 
Het maakt niet uit, we hebben 
het over dezelfde avond. Op deze 
avond is het zeer belangrijk dat 
er in elk geval van elk team één 
persoon aanwezig is. De avond 
wordt gehouden in de nieuwe 
kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan. Het SPIE bestuur 
deelt deze avond de startzakken 
uit. In de startzakken bevinden 
zich diverse attributen welke 
nodig zijn tijdens de 32ste 
Aalsmeerse Pramenrace. 

Tijdens de avond worden ook de 
opdrachten nog eens duidelijk 
uitgelegd. Ook wordt de ene 
laatste opdracht bekend gemaakt. 
U weet wel de opdracht, wat U 
de volgende dag moet inleveren 
bij het pramenontbijt. Veel 
teams denken nog steeds dat 
deze opdracht niet zo zwaar mee 
telt, maar het bestuur van SPIE 
denkt hier heel anders over. Niets 
ingeleverd bij het Pramenontbijt, 
dan gelijk al een kruisje achter de 
teamnaam. Om dit te voorkomen 
wordt alle teams aangeraden om 
vrijdag 8 september vanaf 20.00 
uur vooral aanwezig te zijn.

Bekendmaking laatste opdracht

‘Iets’ inleveren tijdens 
het Pramenontbijt
Op zaterdagochtend 9 september 
organiseert SPIE weer het 
Pramenontbijt. Zonder een goed 
begin van de dag, kan niemand 
beginnen. Dus tussen 08.00 en 09.30 
uur zal het ontbijt weer geserveerd 
worden in het Drijfhuis aan de 
Uiterweg. 
Tijdens het Pramenontbijt maakt 
de notaris niet alleen de laatste 
opdracht bekend, maar moet er ook 
nog wat ingeleverd worden. Wat? 
Dat hoort iedereen bij het Palaver. 
Wat zal het dit jaar zijn, wordt het 
een boodschappentas van de Deen 
of een roze fietsbel, of een zak drop? 
Vanwege het bekend maken van 
de laatste opdracht is het voor elk 
team handig om aanwezig te zijn 
met minimaal twee personen. Het 
is tenslotte handiger als er iemand 
schrijft als jij zit te eten...
De ontbijt keuze is waarschijnlijk 
een stuk groter en moeilijker dan 
thuis, want gekozen kan worden 
uit bruin of wit brood, een hard of 
zacht bolletje, sesam of maanzaad, 
krentenbollen of croissantje. Heb 
je eindelijk een keuze kunnen 

maken is er ook nog een uitgebreid 
assortiment beleg, zoet hartig, 
kaas, worst en ga zo nog maar even 
door. Uiteraard hoort bij een ontbijt 
een lekker kopje koffie, thee, melk 
of sinaasappelsap, dus dat is ook 
aanwezig. Na het ontbijt, wordt 
iedereen verzocht zijn/haar afval te 
deponeren in de vuilnisbakken. 

Ook voor niet-deelnemers
Ook niet-deelnemers aan de 
Pramenrace wil SPIE laten genieten 
van het heerlijke ontbijt. Dit kan 
door een toegangskaart te kopen, 
deze kost 9,50 euro en is verkrijgbaar 
bij het Palaver op vrijdagavond in 
de kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan en zaterdagochtend 
aan de deur bij het Drijfhuis. Graag 
dan wel gepast betalen. Voor 
kinderen geldt dat zij een kaart 
nodig hebben als zij langer zijn dan 
1.08 meter. Dit wordt bij de deur 
gemeten. 
Spie wil nog wel even doorgeven, dat 
geadviseerd wordt om op de fiets te 
komen, aangezien er een beperkte 
parkeergelegenheid is. 

Na de finish uit, 
rustig wegvaren
Alleen muziek 
aan tijdens de 
Pramenrace!
Dat muziek bij de Pramenrace hoort, 
weten we allemaal. Bij de start 
aan de Pontweg is dat al goed te 
merken. Op de ene praam schallen 
jolige Hollandse hits uit de speakers, 
sommige pramen lijken uit elkaar 
te schudden van de stampende 
rockmuziek en andere pramen 
dreunen bijna naar de diepte door de 
housebeats. Daartussen varen dan 
ook nog vaak veel boten met ook 
nog eens muziek. Een dierentuin aan 
geluiden dus. Erg gezellig allemaal, 
maar net als vorig jaar geldt de regel: 
Het is niet toegestaan na de finish 
nog muziek aan te hebben op het 
vaartuig. Na de finish bij Otto dient 
de muziek uitgezet te worden. Bij het 
wegvaren na de prijsuitreiking in de 
feesttent mag de muziek natuurlijk 
wel weer aan, maar graag op een 
rustig niveau. Ga gelijk naar huis, 
geen feestje vieren onder de brug. 
Dit kan geluidsklachten opleveren 
en daar zit het bestuur van SPIE en 
alle andere deelnemers uiteindelijk 
ook niet op te wachten. Denk aan de 
buren en alle andere inwoners. Lees 
nog een keer het reglement door, 
muziek alleen aan tijdens de race, 
uit na de finish en geniet. Want dat 
is het belangrijkste voor aanstaande 
zaterdag: Genieten! De Pramenrace 
is een geweldig evenement en voor 
sommige zou het veel en veel langer 
mogen duren, is het weer te snel 
ten einde, dus geniet van iedere 
minuut! En met allemaal leuke foto’s 
na afloop kan nog lang nagenoten 
worden van de Pramenrace!





Deelnemerslijst 32ste Pramenrace ‘Zoek het uit’

Black Pearl, Vol Gas en het 
Vaar-Tuig aan de start
Geweldige namen allemaal van teams die 
deelnemen aan de Pramenrace. Er zijn teamnamen 
die verwijzen naar vroeger, naar bijnamen 

van families, afkomst van buurten, maar ook 
veel namen die ‘gewoon’ uit meligheid zijn 
geboren. Toch wordt er veelal goed over de 

Aaltje Bagger H. Jansen
Aprameja A. Leegwater
Mozes K. Alderden
Historische Tuin 2 J.W. Wegman
De Meubeltjes J. van der Schilden
Allegaertje  C. Piet
Dirrekies Gaatje J. Arendse
De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken
Tuuteblik H. Strampel
The Beachbikkels R. Vismans
The last minute A. Weening
De Vlijtbuiters R. de Vries
Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen
Mixed team van ‘t End K. Kramer
Ladies of the Westeinder W. v.d. Have
Heerenmetijd J. Molema
New Kids on the Bok R. Volkers
Optimale Achterblijvers S. Kooij
Poeltoeters J. Zandstra
De Tollemetuiten S. Kramer
De Poelbandits A. v.d. Hoorn
Ome Dirk V. Jongkind
Prins Albert R. Verkerk
Het Witte Hek A. Ceelen
Meiden van Staal Y. ten Hoeve
De Meides Van… N. v.d. Meer
Team Waterpas D. Bouman
La Banane Bordeaux T. Eveleens
Oversharing J. v.d. Voort
Team Turbana J. Tukker
X-qlusive Holland N. Koster
Het Seringenland A. Buis
Bejaardenclub ‘de Anjers’ O. Houtkamp
Over tijd N. Beijnvoort
De Gouwe Rokken M. Vermeulen
Legale Beppies M. v.d. Schilden
De Witte Wieven M. den Hartog
Bubbels A. Fijn
Kees K en de Gotmajoor W. Groen
Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens
Gemengd Douchen J. Jongkind
Titanic J. v.d. Jagt
De Nachtwacht E. Verbeek
Pitspoezen B. Visser
De EerebajePlokkers C. v.d. Schilden
De Gemiste Kans R. Onclin
Sweetisch Penta Mafia J. Engel
Lelijke Eendjes S. van Weerdenburg
De Luie Donders M. Dol
Boerrito’s J. Bastian
De Zwarte Ruiter P. Stokman
Pino M.L. Verbruggen

Bovenlanden G. Nooter
De Kornuiten J. Engel
De Vreemdgaanders P. Moolhuysen
De Kale Zak F. Rinkel
Dattifloat-team R. Mäkel
Undateables J. de Kruijff
De Farregatters B. de Vries
Op de Valreep A. van Bostelen
Kurkdroog S. Penne
Blick Black & Bjoetifoel M. Offerman
Spraam B. Sparnaaij
Praam van Piet van Pa J. Bos
Union Junior R. van Leeuwen
De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen
Team Vol Gas R. Schreurs
Pr-ôôst J. van der Ban
De Prutpraam M. van Vuren
Bledje 016 D. Penha
Team Joppe 
voorheen Aquaprama J. van Schuppen
De Rode Schoentjes R.J. Winters
Team Good Life M. Wiesener
De Kloothommels H.J. van Leeuwen
Aalsmeer Import R. Noordman
Praam XXL J. v.d. Velde
Puntjetaartleven B. Eveleens
Beun & Kleun B.V. E. Kramer
De Achterste Zaal H. Freling
‘t Molmmegoedje C. de Moor
Raketjes S. Tromp
Nee, jij vaart lekker! F. Janssens
De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
Von Penta B. van Baal
Heavy Dreamers C. Springintveld
Aangeschoten Wild B. Straathof
Team Polder Power R. Noordhoek
Tik ‘m aan D. Alderden
‘t Kacheltje R. Endhoven
Ast maar drijft K. Janssens
Praamangels F. Molema
Rode Lantaarns II M. Könst
De Tur-bootjes P. Dijkstra
Team Steur P. Steur
De Drijvende Diva’s L. de Wilde
‘t Tietenblik N. Droog
Peditum Pramos J. Oosterhof
Vitanic S. Koster
Zeeuws Meisje J. Weij
Voor de Gein R. Zitvast
Team Hatseflats R. Winters
De Turftrekkers B. Been
De Baggerbanjers J. Bosman

Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser
Kurkentrekkers S. van Arkel
Het Eerste Deuntje A. Pauw
Piet Keuregies Preem J. van Ackooy
Blood Sweat & Beers C. Alderden
Black Pearl M. Braakman
DPB’s M. Piet
Alupra W. Fokker
De Drifters A. v.d. Drift
Rentapraam M. Kesting
De Lillike Draeck A. Rijkmans
Het Vaar-tuig D. Geleijn
De Kleine Brug W. Heeren
De Barrel K. Bus
After-Dorst H. Spaargaren
De Buertskippers R.J. Pannekoek
Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom
Speedfish S. Baardse
Kees Bonkezak M. Maarse
Stenhuismaatjes J. Brouwer
Wrakhout B. Zwart
‘t Schip K. van ‘t Schip
De Poddeworsten D. Keessen
Stoppies D. v.d. Heuvel
Kung Fu Penta’s M. Tas
Frau Schöderbuck A. Verduyn
10 PK M. Pauw
De DekZwabbers M. Koopmans
ABRACAHADIBA H. Boer
Buijte Durrup A. Maarse
De Bierbaron W. van Leeuwen
De Barreltjes F. de Vries
Het D(r)onkere End E. van den Beitel
Rondje Omweg M. Harting
Herinnert u zich deze nog? C. Kooij
Gang is Allus J. Knobbout
All Stars G.J. Meijer
De Dubbele Bojum R. Vermeulen
Bij mekaar geraapt zooitje J. v.d. Polder
Hermamixers P. Buijs
Team 188 R. Tas
De Harde Bezems P. de Vries
De Ideale Schoonzonen J. van Arkel
‘t Witje W. van Tol
De Natte Snorretjes L. Peetoom
DIP H. v.d. Meer
Simpel Zat P. Vreeken
Correctie veld 2 J. Peters
Tied Zat I. Blauwhoff
Eén pot nat I. van Arkel
De Linkeballers R. van Leeuwen
Ons Praem M. de Vries

naam nagedacht. In een enkel geval wordt 
de naam jaarlijks aangepast aan het thema, 
maar over het algemeen blijft de eenmaal 
gekozen naam gehandhaafd. Onderstaand de 
lijst met deelnemers, maar let op: Dit is niet de 
startvolgorde. Deze is afgelopen maandag 4 
september bepaald tijdens de SPIE sportavond in 
de feesttent. De Praambode lag toen al te drogen 
bij de drukker. Weten wie er al eersten mogen 
vertrekken in de categorieën snellen, bokken, 
dames en recreanten? Kijk dan snel in de Nieuwe 
Meerbode van donderdag 7 september.

 NAAM CAPTAIN  NAAM CAPTAIN  NAAM CAPTAIN









Opdrachten ‘Zoek het uit’
De route dit jaar is hetzelfde als 
vorig jaar. Alleen de opdrachten 
zijn anders. Let er wel even op dat 
alleen onderstaande opdrachten 
de officiële opdrachten zijn van 
de Aalsmeerse Pramenrace. Mocht 
je een andere opdrachtpost 
tegenkomen, dan moet je gewoon 
doorvaren. SPIE heeftdit jaar 
geen geheime post. Hieronder in 
willekeurige volgorde Ach, zoek het 
uit...

Post Ballonnen: 
 Laat hier twee ballonnen op.
Post Wikipedia: 
 Laat op je mobiel de pramenrace 
 pagina zien op Wikipedia.
Post Spijkers op laag water: 
 Neem een spijker mee van 12 cm. 
 Bij de post hoor je wat je moet 
 doen.
Post Zoek de verschillen: 
 Lever twee teamfoto’s in waarop 
 zeven verschillen staan. De 
 winnaar wint een etentje met 
 SPIE.
Post Spoorzoeken: 

Hier krijg je de uitleg en een hes 
voor de Schipper. De Schipper dient 
het hesje de gehele route aan te 
hebben. De schipper is de persoon 
die de Penta bestuurt.

Post Vossejacht: 
App je selfie met een vos naar de 
SPIEfone: 06-30996112.

Post Enkhuizer Almanak: 
Laat de Enkhuizer Almanak zien.

Post Bellen: 
Al bellenblazend vaar je hier 
voorbij.

Post Willem Wever: 
Lever hier je controlekaart in.

Post Speld in een Hooiberg: 
Hoe, wat en waar hoor je bij het 
Palaver.

Post Rebus: 
Los de rebus op.

Post Checkpoint: 
Lever hier je controlekaart in.

Post Gevonden Voorwerpen: 
Werp een tijdens deze Pramenrace 
zo bijzonder mogelijk gevonden 
voorwerp in de daarvoor bedoelde 
bak. Uiteraard staat je startnummer 
erop. 

Post Het Klokhuis: 
Lever hier je controlekaart in.

Post Begin Speurtocht: 
De start is om 12.30 uur, zorg dat je 
op tijd bent...

Post Western: 
Lever hier je controlekaart in.

Post Pinto: 
Schrijf op je controlekaart je GPS 
coördinaten.

Post Winkler Prins: 
Laat hier duidelijk een 
encyclopedie zien.

Post Toeteren: 
Drie keer toeteren naar de jarige 
Westend.

Post De Weg naar Hamelen: 
Dit hoor je bij het ontbijt.

Post Wat zit er onder de dop: 
Lever hier minimaal 1 kilo aan 
plastic doppen in, maar is de 1 kilo 
per persoon of per team…

Post t Geluk: 
Hier mogen de deelnemers gaan 
zingen, welk liedje? Zoek dat maar 
terug via uitzending gemist op 
Radio Aalsmeer, het lied is tijdens 
SPIE radio bekend gemaakt.

Post Antwoord gevonden: 
Afmeren op aanwijzingen van het 
SPIE bestuur en muziek uit. Let 
wel op, bij niet luisteren kunnen 
er maatregelen worden genomen 
door het SPIE bestuur. Na afloop 
vaar je rustig en rechtstreeks naar 
huis toe. 
SPIE heeft op de route diverse 
mogelijkheden om te plassen, dus 
ga niet wild plassen, maar doe dit 
bij de hiervoor geregelde plaatsen.

• Aalsmeer
• Dip
• Kleinebrug
• Peuren
• Praam
• Route
• Spietje
• Vossegat
• Zoekhetuit

• Aardbeienbrug
• Grotebrug
• Koddespoel
• Pinto
• Praamplein
• September
• Teer
• Watertoren

• Boezemschop
• IJzerenbrug
• Penta
• Pontweg
• Pramenrace
• Spie
• Thema
• Zaterdag

Hij is er weer: de SPIE-fone
Vorig jaar was hij er voor het 
eerst bij, de SPIE-fone. Reuze 
spannend vond het bestuur dit. 
Want zou de SPIE-fone werken en 
zou hij aanslaan? De antwoorden: 
volmondig ja en ja. Dus ook dit 
jaar is de SPIE-fone van de partij. 
Wederom bij het Vossegat. En de 
opdracht luidt, stuur een selfie 
naar de SPIE-fone met een vos. 

Het nummer van de SPIE-phone 
is 06-30996112. De ontvangen 
foto’s van vorig jaar waren 
geweldig en de bestuursleden van 
SPIE kunnen bijna niet wachten 
op al die mooie en leuke foto’s. 
Uiteraard komen alle selfies (als 
deze voor publicatie geschikt zijn) 
op de facebook pagina van de 
Aalsmeerse Pramenrace te staan. 

Het SPIE prijzenpakket
Jury prijzen
1. Wisselprijs: Hagelnieuwe Penta
  Wordt uitgereikt aan het team 
 welke het meest heeft 
 bijgedragen om de Pramenrace 
 in Ere te houden.
2. Wisselprijs: De Boezemschop
  Wordt uitgereikt aan het meest 
 ‘spraakwater’ makende team.
3. Wisselprijs: De meer Geluk 
 toegewenst trofee 
 De pechprijs.
4. Wisselprijs: De Joppe Trofee
  Wordt uitgereikt aan het meest 
 gezellige team.
5. Wisselprijs: Ik heb eerbied voor 
 jouw grijze haren trofee
  Voor het team wat het beste 
 het publiek kan vermaken.
6. Wisselprijs: De watertorenprijs
  Voor het team welke het beste 
 het thema uitbeeldt.
7. Wisselprijs: Het Roer om
  Voor het team wat het de 
 grootste omschakeling heeft 
 meegemaakt.
8. Wisselprijs: Westeindergate
  Voor het team welke het SPIE 
 bestuur het meest Voutief 
 omkoopt.
9. Wisselprijs: Kappie Silivius Prijs
  Voor het team met het mooiste, 
 …., dit is elk jaar weer anders

10. Wisselprijs:  Het GouweRokkie
 Voor het team met de 
	 mooiste/leukste	outfits
11. Het Etentje
 Voor het team met de 
 leukste/origineelste item bij 
 de Zotte Wilg opdracht

Prijzen n .a.v. de race
1. Prijs: De Zilveren Praam
  Wordt uitgereikt aan het 
 snelste team.
2. Wisselprijs: 
 Paul Hogervorst Trofee
  Wordt uitgereikt aan de 
 snelste Bok.
3. Wisselprijs: 
 Jan Stokkenland Trofee
  Wordt uitgereikt aan de 
 snelste Praam.
4. Wisselprijs: 
 Juffrouw Albertien Trofee
  Wordt uitgereikt aan het 
 snelste damesteam.
5. Wisselprijs: 
 Foto van praam richting.
  Wordt uitgereikt aan het 
 snelste recreantenteam.
6. Wisselprijs: Rode lantaarn
  Wordt uitgereikt aan het laatste 
 team wat binnenkomt.





Reistip van de redactie van de Praambode

Naar Göteburg in Zweden

Zo ruim een week voor aanvang 
van alle september festiviteiten is 
de redactie van de Praambode een 
weekendje naar Zweden geweest, 
om precies te zijn naar Göteburg. 
En het doel was de Volvo fabriek 
in deze overigens prachtige, 
heuvelachtige stad. De busrit voerde 
langs grote terreinen met enorm veel 
containers, maar eindelijk kwamen 
de gebouwen van Volvo in zicht. Ze 
waren overigens niet te missen, echt 
een heel groot complex met letters 
op de panden die menig praam 
en bok tot zinken zou brengen. 

In het gebouw is een speciale 
tentoonstelling ingericht met het 
complete wagenpark van Volvo vanaf 
de jaren vijftig tot nu. Bezige bijtjes 
deze Zweedse fabrikant en wel voor 
zowel particulier- als bedrijfsvervoer. 
Prachtige ‘karretjes’ gezien. Hoe 
ouder, hoe mooier de vorm overigens 
(sorry Volvo). Volvo is ook het merk 
van motoren en natuurlijk maken 
deze ook onderdeel uit van de 
tentoonstelling. Allerlei grote en 
ingewikkelde motoren gezien, maar 
het oog bleef steken op, jawel, de 
Penta. Klein maar fijn, blinkend 
en stoer tussen alle ‘grote broers’. 
Eentje maar. Tjonge, dat was wel een 
beetje een tegenvaller. Helemaal 
naar Göteburg om één Penta te zien, 
terwijl op de tweede zaterdag in 
september er in Aalsmeer zeker zo’n 
150 ‘in het wild’ draaien. Zouden 
ze bij Volvo in Zweden wel eens 
gehoord hebben van de Pramenrace 
en de liefde van veel Aalsmeerders 
voor ‘hun’ Penta-motor? 
Geen foto gezien van de 
Pramenrace, wellicht nog een 
taak voor het bestuur van SPIE of 
andere liefhebbers om de fabriek 
te trakteren op een mooie prent 
voor in de tentoonstellingsruimte. 
Zou prachtig staan! Misschien ook 
een idee voor de gemeente om 
een stedenband aan te gaan met 
Göteburg, een band is er zeker: de 
Penta!

Gemoedelijke strijd tussen 
deelnemers Pramenrace
Grootste bekers voor Uniek 
en 50 is het nieuwe 30?
Het is al jaren een gemoedelijke 
strijd aan de top van de 
Pramenrace in de categorie 
snellen. De teams ‘SLK’, ‘Uniek’ 
en ‘Speedfish’ zijn in opmars 
en weten de laatste races hoge 
ogen te scoren. De teams zijn 
blij met de derde plaats, de 
tweede is beter, maar de hoogste 
eer, plek één, dat is uit je dak 
gaan, je (bijna) schor juichen, 
een extra proost met elkaar en 
kussen en knuffels voor de heren 
en dames van het SPIE-bestuur! 
Ieder jaar geweldig om te zien 
hoe blij alle teams zijn met hun 
prijzen. Zelfs de bokaal voor het 
team met de meeste pech en de 
Rode Lantaarn voor het team dat 
het langste over de tocht der 
tocht heeft gedaan worden met 
brede glimlachen en gejuich in 
ontvangst genomen. 

Snelle dames
In de categorie snellen heeft 
‘Team Uniek’ in 2016 de 
Pramenrace gewonnen. Het jaar 
daarvoor werd dit team nog 
tweede, dus alles werd uit de 
kast gehaald om de grootste 
prijs in ontvangst te kunnen 
nemen. En met succes, goud 
voor slechts 1 uur en 45 minuten 
varen. En dat is snel hoor, de 
nummer twee, ‘Union Junior’, 
had hiervoor 2 uur en 20 minuten 
voor nodig en nummer drie, ’t 
Molmmegoedje’ 2 uur en 26 
minuten. Opvallend is daarom de 
eindtijd in de categorie dames 
vorig jaar. De meiden van ’50 is 
het nieuwe 30’ klokten af na 2 
uur en 12 minuten, nog sneller 
dan de nummer twee en drie in 
de categorie snellen. De dames 
hadden er sowieso de vaart in. 
De nummer twee, ‘Herinnert 
u zich deze nog’, volbracht de 
tocht in 2 uur en 31 minuten. En 
de nummer drie bleef nipt onder 
de 3 minuten: Team ‘Eén pot nat’ 

finishte na 2 uur en 57 minuten 
varen. Wellicht kiezen de dames 
van ’50 is het nieuwe 30’ er dit 
jaar wel voor om deel te gaan 
nemen in de categorie snellen. 
Een nieuwe uitdaging en zeker 
een concurrent erbij!

Dromen van prijs
 In de categorie bokken wordt 
de laatste jaren ook met schuine 
ogen naar alle deelnemers 
gekeken. Ook hier teams die 
ervan dromen om op het podium 
te worden geroepen. In deze 
categorie is ‘Rentapraam’ een 
veelvuldige winnaar, ook in 
2016 was 2 uur en 46 minuten 
varen goed voor de eerste prijs. 
De ‘Lilleke Draeck’ liet 2 uur en 
50 minuten noteren en dit was 
goed voor zilver. Slechts een 
kleine drie minuten langer deed 
nummer drie, ‘Gang is Alles’, er 
over. Dit team wist in 2015 een 
treetje hoger te eindigen, op 
twee. 
En dan is er nog de categorie 
recreanten. Die doen toch alleen 
mee voor de gezelligheid, het 
avontuur en de lol met elkaar? 
Dacht het niet. In deze categorie 
zijn de teams ‘Ome Dirk’, ‘Ast 
maar drijft’ en onder andere de 
‘Farregatters’ uit op prijzen. Het 
is twee van hen vorig jaar gelukt. 
‘Ast maar drijft’ werd eerste voor 
2 uur en 33 minuten varen. Op 
twee ‘Dirrekies Gaatje’ (2.40) en, 
jawel, op drie de ‘Farregatters 
(2.42). 

Heel benieuwd wie in 2017 
allemaal prijzen in ontvangst 
mogen nemen. Let the games 
begin, maar hou het leuk, geniet 
van het spektakel, hou rekening 
met elkaar en, als nodig, help 
elkaar. Het belangrijkste blijven 
de gezelligheid en de veiligheid! 
Allemaal een behouden vaart 
gewenst. 





Dit jaar ook een opdracht voor alle kijkers!

Over politiek en de race...
Vorig jaar laaide de discussie 
flink op, mag de gemeente 
wel meedoen aan de 
Pramenrace? Geeft dit geen 
belangenverstrengeling? 
Integriteit in gevaar? Al met al 
een heel ‘gedoe’ en dat na een 
behoorlijk zwaar politiek jaar. 
Ook dit jaar kunnen de heren en 
dames van de fracties, evenals 
de vijf van het college best een 
verzetje gebruiken. Ze hebben 
weer van alles meegemaakt en 
heel wat weg moeten slikken. 
Nee, in de politiek zitten is in 
Aalsmeer niet saai. Sterker nog, 
menig politicus en politica hoopt 
stiekem dat het iets saaier wordt. 
Gewoon lekker vergaderen, 
beetje kibbelen met elkaar, ja 
of nee zeggen en ongedwongen 
napraten met elkaar. Maar ja, 
vooralsnog heeft bestuurlijk 
Aalsmeer nog een paar ‘stevige’ 
maanden voor de boeg. 

Verkiezingen
Met gretigheid wordt uitgekeken 
naar de verkiezingen, vanaf maart 
wacht het nieuwe besturen. 
De zinnen worden nu al gezet 
op de campagnes. Wat worden 
de slogans, hoe zo origineel 
mogelijk voor de dag komen? Oh 
nee, het is niet de Pramenrace... 
De verkiezingen zijn een serieuze 
aangelegenheid. Wie gaat/mag 
Aalsmeer vier jaar besturen?

Veiligheid
Terug naar dit leuke verkleed-
evenement op het water en het 
feit dat de gemeenteraad en de 
bestuurders niet deelnemen 
aan de Pramenrace met de 
eigen praam. Vorig jaar klonk 
al niet het startschot voor de 
gemeente. Volgens de roddels 

was de praam lek en kon niet 
meegevaren worden. Gezien 
het aspect veiligheid natuurlijk 
ontoelaatbaar. Nu heeft de 
gemeente, als het goed is, 
geen praam meer. Een maand 
voor aanvang van de ‘tocht der 
tochten’ te koop gezet, inclusief 
de Penta en Honda motoren. 
Einde discussie. 

Geen praam meer hebben als 
gemeente wil overigens niet 
zeggen dat de burgemeester, de 
wethouders en de raadsleden 
niet meer te vinden zijn op het 
water op de tweede zaterdag 
van september. Burgemeester 
Jeroen Nobel is weer lid van de 
jury en, maar hou dit een beetje 
stil, vorig jaar nam de wethouder 
verkleed als eend deel. Ja, ja. 
Niet als vertegenwoordiger van 
natuurlijk, maar op persoonlijke 
voet en dat mag en kan. Toch?!

Zoek het uit...
Misschien een idee voor een 
fractie, met z’n allen de praam in 
en alvast campagne gaan voeren 
voor de naderende verkiezingen. 
Geheid aandacht van velen. Het 
thema van de Pramenrace is wat 
dit betreft wel een beetje lastig: 
Zoek het uit. Of misschien toch 
niet: Zoek uit waarom de VVD, 
PvdA, D66, CDA of AB aan het roer 
zouden moeten komen... 
Denk wel dat de slogan ‘Voor 
een feestelijk Aalsmeer’ meer 
kiezers gaat opleveren! Voor alle 
kijkers dit jaar ook een opdracht: 
Zoek uit op welke pramen en 
bokken de politici van Aalsmeer 
incognito feest vieren... Succes 
allemaal en heel veel plezier! Alle 
deelnemers een behouden en 
veilige vaart gewenst!

Geld voor opleidingsinstituten 
blindengeleidehonden

Dopjes sparen voor 
SPIE-pup
Elk jaar heeft SPIE een opdracht 
waarbij iets moet worden ingeleverd 
voor een goed doel. Deze post is bij 
de IJzeren Brug en dit jaar moeten 
de teams plastic doppen inleveren 
voor Dopjes actie Nederland. Deze 
vereniging is opgezet door Anouk 
van Egmond en Fred De Bruin. Anouk 
heeft in 2010 haar gezichtsvermogen 
verloren. Sinds november 2012 zijn 
zij en haar blindengeleidehond en 
maatje Maarten onafscheidelijk! 
Het krijgen en hebben van Maarten 
deed Anouk beseffen dat er heel wat 
aan vooraf gaat voordat een hond 
een volwaardig blindengeleidehond 
is. En niet alleen tijd en training. Het 
opleiden van een geleidehond kost 
geld, heel erg veel geld! Daarom zijn 
Anouk en Fred met de Dopjesactie 
begonnen. Kort gezegd: zij zamelen 
dopjes in, leveren deze bij een 
verwerkingsbedrijf in tegen een 
vergoeding, en de vergoeding gaat 
naar de opleidingsinstituten voor 
geleidehonden. 
SPIE vindt dit geweldig en hoopt een 
klein beetje te helpen, door de teams 
de opdracht te geven om plastic 
dopjes in te leveren bij de IJzeren 
Brug. 

Het gewicht, wat de teams in 
moeten leveren? Zoveel mogelijk! 
Want hoe gaaf zou het zijn als er 
van alle ingeleverde doppen een 
SPIE-pup kan worden aangeschaft. 
Uiteraard kunnen (of moeten) 
ook na de Pramenrace doppen 
blijven worden gespaard. Op www.
dopjesactienederland.nl
Dat heel Aalsmeer en Kudelstaart 
als een dolle dopjes gingen sparen, 
bleek wel bij diverse horeca 
gelegenheden waar emmers met 
plastic doppen stonden. Een aantal 
supermarkten haalden van de 
ingeleverde flessen de doppen eraf 
(als deze er al niet af waren). Zelfs op 
vakantie werden door veel mensen 
de doppen verzameld.

Dopjes inleveren in Feesttent
Heeft u als niet-deelnemer aan de 
Pramenrace ook fanatiek gespaard 
en wilt u de doppen kwijt? Kijk dan 
even op www.dopjesactienederland.
nl waar de inleveradressen zijn 
of lever de doppen aanstaande 
zaterdag 9 september in bij de 
Feesttent. Een medewerker van 
SPIE staat klaar om de doppen in 
ontvangst te nemen.

SPIE-handdoek 
in Italië
De SPIE handdoek was natuurlijk mee naar Italië 
en belandde in Porlezza, net over de Zwitserse 
grens. Op de foto staan de families Nijholt en 
Koster bij de Blauwe Muur, berucht bij de jeugd 
op de campings in de buurt. Bij de Blauwe Muur 
kun je namelijk vanaf 7 meter hoog in het water 
springen en dat was voor de kinderen en de 
papa’s een hele leuke uitdaging. Bij zo’n prestatie 
hoort natuurlijk een foto voor het nageslacht en 
natuurlijk een mooi plekje in de Praambode.





Hoosblik voor mooi startnummer...

Team Dubbele Bojum wil 
CO2 neutraal praam racen
Omdat de mannen van de Dubbele 
Bojum het beste voor hebben met 
ons aardbolletje doen ze werkelijk 
alles om zo milieu vriendelijk 
te varen. Zo doen de mannen 
uiteraard mee met de grote 
schoonmaakactie die jaarlijks door 
SPIE wordt georganiseerd. Maar ook 
met gebruikte materialen ligt hun 
voorkeur duidelijk bij duurzaamheid. 
In plaats van zeer milieu vervuilende 
koolteer op hun oude bok te smeren 
kozen ze voor een nieuw exemplaar. 
Aluminium was het toverwoord. Er 
werd een 2D tekening van een van 
Aalsmeers oudste pramen gemaakt. 
Deze werd omgezet in 3D en hiervan 
werd een snijpakketje (stapeltje 
aluminium platen) afgeleverd die 
de mannen in een weekje samen 
met een uit Schotland overgekomen 
aluminium lasser in elkaar hebben 
gezet. Het resultaat was dat één 
van Aalsmeer oudste nog levende 
houten praambouwers letterlijk zei: 
“Wauw, eindelijk een aluminium 
praam die op een echt Aalsmeers 
praampie lijkt.”

Aluminium erkennen
De mannen willen de organisatie 
van harte adviseren om mee te gaan 
in duurzaamheid en de aluminium 
pramen te erkennen en hier zelfs 
een prijs voor in het leven te 
roepen. Zelf denken de mannen 
aan ‘het aluminium hoosblik’, een 
hoosblik heb je immers niet meer 
nodig op een aluminium praam. 
Ze hebben in dezelfde stijl een 
aluminium hoosblik gefabriceerd, 
maar ze kwamen er al snel achter 
dat deze niet nodig was op hun schip 
en willen deze graag als prijs ter 
beschikking stellen, eventueel voor 
een mooi startnummer...

Hergebruik
Ook recycling zijn de mannen niet 
vies van. Hergebruik is goed voor 
het milieu. Hoe dit in zijn werk gaat 
houden ze nog even als verrassing 
tot 9 september. Zo proberen ze te 
compenseren voor de pruttelende 
penta waarvan de heerlijk geurende 
uitlaatgassen iets minder CO2 
neutraal zijn.

Jongeren Rode Kruis

Pramenrace kijken in tuin 
zorgcentrum Aelsmeer
Het Jongeren Rode Kruis zal weer 
met een grote groep mensen 
met een beperking en hun 
begeleiders gaan kijken naar 
de Aalsmeerse Pramenrace. De 
groep gaat weer plaats nemen in 
de achtertuin van zorgcentrum 
Aelsmeer, grenzend aan de 
Ringvaart. Er wordt al uitgekeken 
naar deze feestelijke dag met alle 
mooi versierde boten.

Het Jongeren Rode Kruis zoekt 
nog jongeren en scholieren die 
zich vrijwillig willen inzetten 
om mensen te helpen. Wil jij 
het Jongeren Rode Kruis helpen 
bij activiteiten voor ouderen of 
mensen met een beperking of 
wil je meer informatie over wat 
de organisatie doet? Mail naar 
jongerenrodekruis@hotmail.nl of 
kijk op facebook.

Alcoholverbod voor schippers

Wie is de BOC vandaag?
De heren en dames van het 
bestuur van SPIE horen iedereen 
al denken: BOC. Ja, wie is de BOC 
oftewel De Bewust Onbeschonken 
Captain? Want zoals het in het 
reglement al staat beschreven, 
mag de schipper geen alcohol 
nuttigen tijdens het varen. Om 
discussies voor te zijn: Wie is 
nou de Schipper. Volgens de 
dikke van Dale, is de schipper 
de gezagvoeder op een boot/
schip. Volgens SPIE is de Schipper, 
diegene die de Penta bestuurd. 
Heeft jouw praam/bok, meerdere 
penta’s dan heb je ook meerdere 
schippers en meerdere mensen 
die géén alcohol mogen nuttigen. 
De schipper (of één van de 
schippers) moet ook het hesje 
aantrekken welke het team krijgt 
bij post 2, De Vlijt. Dus, voor de 
duidelijkheid; de persoon met 
het hesje staat voor de Penta 
en drinkt tijdens de pramenrace 
géén alcohol. Mocht blijken 
dat de schipper bij de controle 
door de politie toch alcohol 
heeft gedronken, kunnen en 
worden er door de organisatie 
van de Aalsmeerse Pramenrace 
(SPIE) maatregelen genomen. 
Welke worden later bekend 

gemaakt. Uiteraard, geldt het ook 
voor de toeschouwers, dat de 
combinatie alcohol en varen niet 
is toegestaan, dus stel zaterdag de 
vraag: Wie is de BOC vandaag?





Pramenrace al jaren een familie-uitje

32 jaar Witte van Leeuwens
In het jaar 1987 tijdens de eerste 
illegale Pramenrace hebben de 
broers van Leeuwen (Piet, Henk, 
Klaas, Willem, Joop, Opa van 
Leeuwen en de zoon van Piet, Hans 
van Leeuwen) met hun witte haren 
besloten om mee te doen aan de 
Pramenrace. Onder de naam Witte 
van Leeuwens zijn zij vanaf het 
eerste jaar aanwezig geweest tijdens 
de Pramenrace. Het jaar daarna zijn 
de vrouwen van, met een eigen 
praam, gestart met als kapitein 
Joop van Leeuwen. In dit jaar zijn 
de mannen voor het eerst eerste 
geworden en hebben zij de Jan 
Stokkenland trofee binnen kunnen 
slepen. In 1991 werden ook de Witte 
Wieven voor de eerste keer eerste 
en kregen zij de Juffrouw Alberdien 
trofee. Vanaf dit jaar was er voor 
beide teams geen stoppen meer aan 
en werden ze fanatieker dan ooit. 
Over de jaren heen zijn steeds meer 
kinderen van de broers van Leeuwen 
mee gaan doen met het team en 
werden de teams iets minder wit. 

In 2011 is een deel van het 
vaste team verder gegaan als de 
Vreemdgaanders. In dit jaar moesten 
twee pramen gemist worden en 
werd besloten met twee teams 
verder te gaan op de praam van de 
Witte Wieven. Hierdoor werd het tot 
2015 de Witte van Leeuwens/Witte 
Wieven. In 2011 heeft ook captain 
Hans van Leeuwen gezegd niet meer 
mee te willen doen, waardoor zijn 
zonen Nils en Tim het team moesten 
leiden. Ondanks het gemis, werd 
het deze jaren een groot feest op de 
praam, want voor het eerst in toen 
26 jaar, hoefden de familieleden 
niet gescheiden van elkaar te varen. 
In 2015 was het eindelijk zo ver 
dat Tim en Nils een praam hebben 
gekocht en helemaal hebben 
kunnen opknappen. Hierdoor kon 
de familie door op twee pramen 
en wilden Hans en Herman weer 
mee varen als echte Witte van 
Leeuwens. In dit jaar werden de 
Witte Wieven meteen verrast met 
de derde prijs bij de vrouwen! 

Ook Karin van Leeuwen vaart tot 
de dag van vandaag nog mee als 
captain van de Witte Wieven. Beide 
teams mogen best eens een beetje 
in het zonnetje gezet worden, de 
Pramenrace-prijzen zijn de trots van 
de familie en jaarlijks deelnemen 
inmiddels een traditie, al 32 jaar 

lang! Een speciaal applaus verdienen 
Hans en Karin van Leeuwen, omdat 
deze twee de familieteams in stand 
hebben weten te houden. De Van 
Leeuwens blijven elk jaar weer met 
veel plezier mee varen en gaan altijd 
voor de winst, want fanatiek zijn ze 
wel... 

Ondanks slechte weer

Zes teams op weegavond
Woensdag 30 augustus is de 
derde SPIE Weegavond gehouden 
bij het Drijfhuis. Het was slecht 
weer, de regen bleef stromen, 
maar toch zijn zes teams geweest 
om hun praam te laten wegen 
en op te laten meten. Alle zes 
hoopten natuurlijk dat hun praam 
goed genoeg zou zijn voor het 
APK (Algemene Praam Keurings) 
certificaat. Bij één praam was 
het lang wikken en wegen, maar 
uiteindelijk zijn alle pramen goed 
gekeurd en hebben zij allemaal 
hun certificaat ontvangen. 
Opvallend was dat één team, 

SPIE noemt geen namen, hun 
praam op een bananen dieet 
hebben gezet waardoor de praam 
lichter is geworden. Uiteraard 
gaat SPIE binnenkort aan de 
slag met een commissie om te 
onderzoeken of dit niet valt onder 
de dopingregels. Het laagste cijfer 
wat gegeven is aan een praam is 
een 6 en het hoogste cijfer tot nu 
toe was een 9. Het is overigens 
niet bekend of hier sprake is van 
smeergeld. Na het wegen was 
er de gelegenheid om alles te 
bespreken en even gezellig met 
elkaar een drankje te nuttigen.





Patatverkoper Marvin is ook zanger!

Plaatje uitzoeken en meezingen met 
de Joekbok van Tuuteblik 

“Heb je wel eens meegevaren 
met de Pramerace?”, werd vorig 
jaar gevraagd bij de patatkraam. 
Jarenlang kom je in de feestweek de 
tent uitstrompelen en voordat je op 
je fiets naar huis stapt, sluit je toch 
altijd maar weer aan bij de dikke rij 
voor de patatkraam. Inmiddels zijn 
de twee heren in de kraam bekende 
gezichten en zo raak je dus wel eens 
aan de praat. En zo gebeurde het 
dat deze vraag werd gesteld. Tot 
ieders verbazing was het antwoord 
negatief en dat vonden de heren 
van Tuuteblik natuurlijk eigenlijk 
helemaal niet kunnen. Twintig jaar 
in de feestweek staan en dan nog 
geen één keer meegevaren met de 

Pramenrace. Daar moest maar eens 
verandering ingebracht worden. 
“Nee ik sta hier al vele jaren met 
mijn patatkraam bij de feesttent, 
maar ik heb nog nooit mee gevaren 
in al die jaren.” Nou, dan wordt het 
eens tijd. Bij deze ben jij uitgenodigd 
bij Tuuteblik aan boord het volgende 
jaar. Dat was natuurlijk een 
uitnodiging met een bakkie op en 
dan weet je het wel, daar komt niks 
van terecht. Na de feestweek is het 
natuurlijk weer 51 weken wachten 
voordat je elkaar weer ziet. 
Weken verstrijken en het thema van 
de Pramenrace wordt door de SPIE 
bekend gemaakt in maart. ‘Zoek het 
uit’, wat kan je daar nu weer mee? 

Het is altijd weer stoeien en veel te 
laat beginnen met het opbouwen van 
je praam. Wel stond er een activiteit 
gepland. Met de praam met z’n allen 
naar de Toppers in de Arena en raad 
eens wie het team daar tegen kwam? 
Marvin, die éne van de patatkraam 
bij de feestweek. Mooie gelegenheid 
om hem nog eens te polsen om 
mee te varen met de praam. En 
wat leuk, hij weet het zich nog te 
herinneren en zegt dat ie nog steeds 
interesse heeft. Telefoonnummers 
worden uitgewisseld en in nuchtere 
toestand wordt Marvin twee weken 
later opgebeld. Marvin is, naar waar 
later werd achter gekomen, naast 
patatverkoper de ene helft van 
het Meezingteam en heeft al eens 
opgetreden in de feesttent en was 
ook aanwezig bij de bruiloft van 
Dave en Dorien, welke in de feesttent 
werd gehouden. Eerst meezingen en 
daarna lekker met z’n allen aan de 
frietjes. Dat Meezingen stond het 
Tuuteblik-team wel aan. Vorig jaar 
is Mark Fledderman cadeau gedaan 
aan de jarige SPIE en werd er na de 
finish tot aan de prijsuitreiking een 
optreden verzorgd. Gedurende de 
race heeft Mark aan boord gestaan 
op de bok en de teamleden kregen 
de lach niet meer van hun gezichten. 
Het was heel gezellig om een zanger 
aan boord te hebben. Hij zorgde 
namelijk dat niet alleen de crew aan 
boord, maar ook het publiek aan de 
kant heeft kunnen genieten van zijn 
zangkunsten. De hele dag was het 
natuurlijk weer groot feest en mede 
doordat het mooiste cadeau was 
gegeven als opdracht bij de Zotte 
Wilg mocht Tuuteblik uit eten met de 
SPIE. Het team vond dit een geweldig 

toetje en wil SPIE langs deze weg 
nog bedanken voor de heel gezellige 
avond. 
Hierop terug kijkend werd het 
idee geboren om misschien een 
Meezingpraam te bouwen. Dit 
idee werd aan het Meezingteam 
voorgelegd en de deal werd al 
snel gesloten. Het was namelijk 
een win-win situatie. Marvin vaart 
eindelijk een keer mee met de 
pramenrace en hij kan samen met 
Stephan, de andere helft van het 
Meezingduo, de animatie aanboord 
van de Tuuteblik voor zijn rekening 
nemen. Twee vliegen in één klap! 
En vandaar dat Tuuteblik dit jaar 
een ‘Joekbok’ heeft gebouwd en 
kunnen plaatje ‘uitgezocht’ worden. 
De volgende titels zijn onder andere 
in de Joekbok te vinden: Het kleine 
café, Het is een nacht, Zijn het je 
ogen, Liever te dik in de kist, De 
Vrolijke Koster, Jij bent de zon, 
Mooi Volendam, Jij krijgt die lach 
en natuurlijk nog vele andere leuke 
plaatjes die iedereen aan boord bij 
Tuuteblik kan meezingen. Wil je ook 
een plaatje uitzoeken en meezingen 
op de Joekbok? Geef je plaatje 
door via de facebookpagina: www.
facebook.com/Tuuteblik-sinds-1992. 
Dus, zoek je plaatje uit, geef ‘m 
door en zing mee bij Tuuteblik, de 
Joekbok tijdens de pramenrace! Er 
zal vast wel een artiest aan boord 
staan die jouw liedje voor je wilt 
‘meezingen’. Het belooft weer een 
mooi feest te worden.

Poddeworsten 
gaan in bad
Het afgelopen jaar is wat je noemt, een 
bewogen jaar geweest voor de Poddeworstjes. 
Vorig jaar vergaarde het team eeuwige 
roem en faam tijdens de 31e editie van de 
grootste race der lage landen door deze 
met overtuiging te winnen. Maar zoals vele 
grootheden kwamen ook de teamleden 
er achter dat het leven op zulke eenzame 
grote hoogte niet alleen over rozen gaat. 
Overal om je heen bevinden zich valkuilen. 
Gebleken is dat, zelfs zulke grootheden als de 
Poddeworsten, hier toch vatbaar voor waren. 
Door het jaar heen zijn zij langzaam maar 
zeker veranderd van idolen en beroemdheden 
in ware BAD-boys! Daarom zullen zij dit jaar 
proberen om het afgelopen jaar van zich af te 
wassen om weer een schone start te maken. 
Om dat te doen zullen ze zeep nodig hebben. 
Maar heeft iemand die misschien gezien?









Wie zoekt bij u de was uit?
De ‘Wasvrouwkes’ helpen graag
Na een geslaagd 
verjaardagsfeestje bij het team 
The Last Minute van vorig jaar 
tijdens de Pramenrace. Gevolgd 
door een dagje (of twee) rust 
achteraf, ging daarna het gewone 
dagelijkse leven weer verder 
voor de dames en heren van 
deze praam. Iedereen kent het 
wel, het werk roept weer en 
het huishouden moet worden 
bijgehouden. Zo moeten de 
boodschappen worden gedaan, 
het huis moet worden gepoetst, 
de administratie dient te worden 
bijgehouden, de ramen worden 
gelapt. En zo kunnen we nog veel 
meer huishoudelijke klussen 
opnoemen.
Ook Berry en Jur van The 
Last Minute voeren deze 
huishoudelijke klussen over het 
algemeen zonder mopperen uit. 
Er is het afgelopen jaar echter 
ook gebleken dat er een klus is 
waar deze mannen niet zo goed in 
zijn: het uitzoeken van de was! 
Een aantal keer is dit behoorlijk 
mis gegaan. Zo hebben ze het 
bijvoorbeeld gepresteerd om 

een rode sok bij de witte was te 
stoppen, waarna ze in ‘mooie’ 
roze shirtjes liepen. Om nog 
meer herhaling te voorkomen 
hebben de mannen een wijs 
besluit genomen: ze huren sinds 
kort ‘Wasvrouwkes’ in om hun 
was uit te zoeken. Deze dames 
zijn bijzonder bedreven in het 
uitzoeken en doen van de was. 
Sinds deze vrouwkes hun was 
doen lopen de mannen niet meer 
voor schut. Jur en Berry zijn zo 
tevreden over de capaciteiten van 
hun ‘Wasvrouwkes’ dat de dames 
tijdens de pramenrace op praam 
The Last Minute mogen laten zien 
hoe de was uitgezocht dient te 
worden. 
Dus als er nog Aalsmeerders 
zijn die tips willen of nog was 
hebben om uit te zoeken, kom 
op 9 september naar de praam 
van The Last minute en stel uw 
vraag of neem uw was mee, want 
op z’n Aalsmeers gezegd, de 
wasvrouwkes zoek’n met liefde 
uw was uut!

Door Eveline Hogerwerf

Waar blijft de rode Lantaarn

Worden Drijvende Diva’s 
de huilende Diva’s?
Wat een feest, toen op 13 september 
2016 bekend werd gemaakt in een 
Facebook bericht van de Aalsmeerse 
Pramenrace dat de Drijvende 
Diva’s een prijs hadden gewonnen, 
driewerf hoera de Diva’s wonnen 
de rode Lantaarn prijs. Groot feest, 
maar ze hielden zich in... De prijs 
zou worden uitgereikt tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de 
Zotte Wilg. Opgetogen en wel, daar 
zou het feestje aan gaan, handjes 
in de lucht, alles! De rode Lantaarn 
wordt uitgereikt aan het team wat 
als laatste binnen is tijdens de 
Pramenrace. Kijk als de Drijvende 
Diva’s iets doen, dan doen ze het 
goed, voor niets minder .
Helemaal klaar voor de uitreiking, 
confetti kanonnen in de aanslag, 
de speech was al geschreven, 
zakdoeken in de aanslag dit zou 
een emotioneel momentje worden. 
Komtie, komtie dan hè. Maar hij 
kwam niet. De prijs werd uitgereikt 
aan een ander team. Huh? Foutje? Ja 

foutje gaf het bestuur aan, ze zouden 
het gaan onderzoeken, “we komen er 
op terug.” Tijdens de bekendmaking 
van het thema dachten de Drijvende 
Diva’s antwoord te krijgen. SPIE zal 
het vast en zeker nu wel uitgezocht 
hebben. Maar niets was minder waar, 
de kaken bleven stijf op elkaar. Daar 
ging de moed, diep in de schoenen. 
Hebben de Drijvende Diva’s 
getwijfeld om dit jaar wederom mee 
te doen? Zéker niet, zoek het uit!
Dit jaar gaan de Diva’s er wederom 
voor. Captain Maris en diva to be 
slaan dit jaar een rondje over (ze 
hopen dat die mini Diva nog even 
een paar weken blijft zitten) en 
met nieuwe schipper Dennis en 
Diva Roy, gaan de meiden er voor 
de volle 100% voor. Dit jaar wordt 
de pramenrace één groot cadeau! 
Tot 9 september, in volle vaart. 
“Oké, iets minder, want we gaan 
dit jaar wederom voor die laatste 
plaats”, willen de Diva’s tot slot wel 
verklappen.





Pirates of the Poel : 
“Belediging voor onze praam”

Wrakkenwet? Zoek ‘t uit!
Op een zomerse avond op het 
terras van Joppe ontstond vier jaar 
terug het idee om mee te doen 
met de Pramenrace. Een team van 

vriendinnen, zussen en een broer 
als kapitein was snel gevormd. Nog 
vijf weken om een praam te regelen. 
Er stonden er drie te koop. Ze kozen 

de goedkoopste, lek waren ze vast 
allemaal. Er werd nog een proefvaart 
gemaakt en het viel reuze mee. Een 
penta was via Kees Alderden zo 
geregeld. En van zijn verhalen werd 
de groep nog enthousiaster. Met 
als thema ‘Moet & Chic’ deed de 
groep de eerste keer mee als team 
Bubbels. Chic was het niet, de hele 
route hebben ze staan hozen. Het 
water spoot naar binnen. Help, toch 
een wrak gekocht!
De praam werd die winter erop 
bij de Lijnbaan afgezonken. Een 
mooie plek, een groot deel van 
het team woont daar. De volgende 
zomer was het tijd voor groot 
onderhoud. Er werd druk geklust op 
de parkeerplaats van Drijfhuis. Voor 
een krat bier kon de praam daar een 
week staan. Penta-expert Willem van 
den Polder kwam regelmatig kijken. 
Hij voorzag de klussers van advies, 
gevraagd en ongevraagd. Alles wat 
ze konden vinden van hout, kit en 
teer werd gebruikt voor de boot. Na 
veel vergaderingen werd het thema 
van de tweede race ‘Jagermeister, 
alleen als hij ijs- en ijskoud is’. Het 
wrak had drijfvermogen, het bleef 
droog in de praam. En ja, de nieuwe 
pomp hielp ook. 
Vorig jaar deed de groep voor het 
eerst mee als damesteam. Met een 
vrouwelijke kapitein werd ‘Onze 
verjaardag is er altijd eentje lam’ een 
groot succes. In de winter werden 
de meiden onaangenaam verrast. 
De Lijnbaan werd geschoeid. In 
een sloot vol ijs werd de mooie 
praam tijdelijk weggehaald. Voor 
het bovenhalen was inmiddels een 
prima methode ontwikkeld. Oude 
schoenen of waadpak, grote emmers 
en hozen maar. Niet op zondag, want 
een enkele kerkbezoeker stoorde 
zich als de groep in de berm van de 
Lijnbaan hun ‘parkeerplaats’ bezet 
hield. 
Een paar maanden later kreeg het 
team opnieuw een vervelende 

verrassing, de Wrakkenwet. Via 
facebook (bedankt jury) vernamen de 
meiden dat de Gemeente Aalsmeer 
de afgezonken praam als wrak had 
bestempeld. “Wat een belediging 
voor onze prachtige praam”, werd 
als eerste gereageerd. Maar, het 
bleek allemaal heel serieus. Het 
team handelde in strijd met artikel 1 
van de Wrakkenwet, stond er op het 
bordje, dat naast de ligplaats was 
getimmerd. Hij moest onmiddellijk 
weg. Een telefoontje naar de 
ambtenaar leerde dat de Gemeente 
had besloten, dat een afgezonken 
praam niet in het aanzicht van de 
Dorpshaven paste. Nee stel je voor, 
een Dorpshaven met boten, geen 
gezicht toch! 
Geen probleem, de praam was zo 
weer weg. Bij deze wil het team de 
Gemeente nog wel even bedanken, 
voor het houten paaltje (komt altijd 
van pas bij het klussen) en voor 
het thema voor de vierde tocht der 
tochten. Als ‘Pirates of the Poel’ 
wil het team bij deze de Gemeente 
vertellen: Wrakkenwet? Zoek ‘t uit! 

Zoek de zeven verschillen
‘Zoek de verschillen’ is de naam 
van één van de vele opdrachten 
tijdens de Pramenrace. Deze is 
bij de Zotte Wilg en hier moet 

elk team een zoek de verschillen 
foto inleveren. Mocht je afvragen 
wat SPIE hier nou precies mee 
bedoeld, bij deze een verdere 

uitleg: Je maakt een foto van je 
team, dan verander je iets (pruik 
op, bril af, etc.) en gaat weer op 
de foto. De foto’s moeten zeven 
verschillen hebben. Uiteraard 
moeten de ingeleverde foto’s 
voorzien worden van teamnaam 

en van startnummer. Het team 
met de leukste, origineelste en 
moeilijkste foto wordt uitgenodigd 
om samen een keertje te dineren 
bij kaarslicht met het SPIE-bestuur. 
Op onderstaande foto’s het bestuur 
met zeven verschillen. Zie jij ze?





Rapport weeramateur Alphons

Hoge waterstand zaterdag, 
bruggen te laag? Bukken!
De Stichting Pramenrace in Ere 
heeft een verontrustend bericht 
ontvangen van Alphons van 
Winden. Alphons is weeramateur 
en de drijvende kracht achter 
de website www.waterpeilen.
nl. Door middel van enkele 
webcams, die hij overal in 
Nederland heeft geplaatst, 
houdt Alphons zich bezig 
met de waterpeilen. Alphons 
van Winden heeft in oktober 
vorig jaar contact opgenomen 
met SPIE. Hij had namelijk 
ontdekt dat het waterpeil in de 
Westeinderplassen flink was 
gestegen. Als weeramateur vindt 
hij het geweldig om uit te zoeken 
hoe het komt dat een waterpeil 
daalt of stijgt. SPIE heeft 
diverse gegevens doorgespeeld 
aan de weeramateur. Na vele 
berekeningen is Alphons er 
achter gekomen dat het waterpeil 

in de Westeinderplassen op 
de tweede zaterdag hoger is 
dan normaal. Hij weidt dit door 
de vele bootjes die in enkele 
uren tegelijk varen. Doordat 
iedereen dezelfde richting vaart 
is de waterstand ook hoger in de 
diverse sloten welke uitkomen 
in de Poel. Dit betekent dat 
de bruggen lager liggen dan 
normaal. In het rapport wat 
Alphons heeft opgestuurd naar 
SPIE geeft hij het advies dat er 
goed gebukt moet worden bij 
elke brug. SPIE neemt zijn advies 
dan ook van harte aan en gaat 
dit bericht communiceren naar 
alle deelnemers. Voor publiek 
dat op bruggen gaat kijken naar 
de Pramenrace: Allemaal extra 
‘bukken’ roepen zodat de heren 
en dames dit niet vergeten, ook 
echt doen, om ongelukken te 
voorkomen. 

“Een praam van aluminium is geen praam”

De Drifters bouwt 
nieuwe praam van hout!
De heren van De Drifters maken 
er gezellige teamavondjes van, 
maar het is wel keihard werken. 
Dit Pramenrace-team is een kleine 
twee maanden voor de tocht der 
tochten gestart met de bouw van een 
nieuwe praam. In de kerstvakantie 
(december) was enthousiast 
begonnen, maar door drukte en 
meer lag daarna de klus lange tijd 
stil. De gemaakte spantjes hebben 
behoorlijk lang moeten wachten 
op aanvulling. De mannen hebben 
overigens wel ervaring, vorig jaar is 
meegewerkt aan de bouw van een 
nieuwe praam voor de Farregatters 
en enkele leden van dit team staan 
De Drifters nu ook met daad en 
advies bij. De praam is van hout, 
multiplex om precies te zijn, 7,5 
meter lang en naar ontwerp van 
pramenbouwer Hoogervorst. De 
bodem is liefst tien millemeter 
dik en uiteraard gaat de praam in 
een dikke laag zwarte verf. Van 
een aluminium praam willen de 
heren van De Drifters niets weten. 
“Een praam van aluminium is geen 
praam”, aldus het team. “Ja, en 
we zijn handiger met hout.” De 
laatste weken voor de Pramenrace 

kwamen de heren alle doordeweekse 
avonden bijeen en soms zelfs ook 
op zaterdag. Uiteraard werd het 
wel gezellig gehouden en werd na 
afloop een gezellig drankje gedaan 
op weer een avondje ‘goed bezig’ 
zijn. De Drifters bestaat in de huidige 
samenstelling uit André, Rob, Dennis, 
Ricardo, Jelle, Emil en Michael en 
de zeven hebben een jubileum te 
vieren: Ze varen voor de vijfde maal 
mee. 
Overigens hebben de ‘oudere’ 
trouwe Drifters wel al veel meer 
ervaring. De meeste van hen 
verschijnen zeker voor de twintigste 
keer aan de start. De naam De 
Drifters is bedacht door André van 
der Drift, van het gelijknamige 
bouwbedrijf. Weet u/jij ook 
gelijk waarom gekozen is voor 
hout… Hopelijk is de bouw van 
de praam voorspoedig verlopen 
en is dit glimmende exemplaar 
aanstaande zaterdag 9 september te 
bewonderen in de ‘stoet’. De zeven 
lieten weten veel zin te hebben in de 
Pramenrace, dus ze zijn er vast bij. 
Zoek ze op en feliciteer hen met de 
‘geboorte’ van weer een prachtige 
houten praam!

Duiken vikingen op 
tijdens de Pramenrace?
Vrijdag is bij het SPIE-bestuur een 
dreigbrief binnen gekomen van 
Vikingen uit Zweden. Zij claimen 
dat de penta’s (gemaakt in Skövde 
in Zweden) nooit betaald zijn! 
Vanuit het Koninklijke ambt is nu 
opdracht gegeven om de penta’s 
terug te halen naar Zweden. Alle 
middelen zijn hierbij geoorloofd.
De Vikingen kwamen tot deze 
ontdekking na een brief die het 
SPIE-bestuur vorig jaar naar alle 
deelnemers van de Pramenrace 
heeft gestuurd. Hierin stond 
dat ze het naar hun mening 
maar moesten uitzoeken... En 
dit hebben de Vikingen dus ook 
gedaan en wel tot op den bodem! 
Verwacht wordt dat tijdens 

de pramenrace de beruchte 
baardmannen zullen opduiken 
onder leiding van hun beruchte 
kapitein John Breedbaard! De 
Vikingen schijnen aan wal te 
liggen in de haven bij de Helling 
(dock van de Polder). Voor wie 
nieuwsgierig is geworden en de 
vikingen wil bezoeken: Doe dit 
uiterst voorzichtig. Beter is het 
misschien om van te voren een 
postduif naar dit bij elkaar geraapt 
zooitje te sturen. Benadering 
tijdens de Pramenrace is geheel 
op eigen risico, zo heeft het SPIE-
bestuur inmiddels laten weten... 

Team een bij elkaar geraapt 
zooitje





Zilver voor Vreeselijke Vreekens
Bij het lezen van de titel zullen 
ongetwijfeld velen zich afvragen: 
“Zilver voor de Vreeselijke Vreekens? 
Hoe weten zij nu al dat ze een 
tweede plaats gaan halen nog 
voordat er überhaupt gestart is? 
Dat riekt naar matchfixing!” Welnu, 
het heeft niets met matchfixing te 
maken, het gaat hier niet om een 
prijs, geen tweede plaats, maar een 
jubileum! De Vreeselijke Vreekens 
varen dit jaar voor de 25e keer mee! 
Een zilveren jubileum en dat mag 
gemeld worden! Eén op de drie in 
Nederland is niet in staat om met 
slechts één ander persoon zo lang 
bij elkaar te blijven, maar voor 
de vriendengroep de Vreeselijke 
Vreekens zijn de vijfentwintig jaar 
als vanzelf gegaan. Vijfentwintig 
jaar onderbroken meedoen aan 
de pramenrace, vijfentwintig 
jaar als vanzelfsprekend die race 
ook uitvaren. Vijfentwintig jaar 
Vreeselijke Vreekens!

Het begin
Het begon allemaal in 1993. Reeds 
enkele jaren daarvoor vroegen 
de drie zoons toestemming aan 
pa en moe om de praam van het 
familiebedrijf te mogen gebruiken en 
deel te nemen aan de pramenrace. 
Die praam was rond 1937 voor 
700 guldens gekocht, wat voor een 
kweker die in die tijd 6 à 7 tientjes 
per week verdiende een enorme 
investering was. Geen wonder dat 
men niet zo maar akkoord ging 
met deelname aan de pramenrace. 
“Wat als er wat mee gebeurt?” De 
praam werd in die tijd ook nog eens 
dagelijks gebruikt om seringen te 
vervoeren en was onmisbaar voor 
het bedrijf. Tot 1963 voer de praam 
nog dagelijks naar de veiling en 
daarna vrijwel dagelijks tussen 
de akkers op de kleine Poel en de 
kassen aan de Buurt.
Niet gek dat het antwoord op de 
vraag van de drie zoons om de 

praam voor de race te mogen 
gebruiken jarenlang heel duidelijk 
was: “Ut beurt niet, we hije ‘m zelluf 
nôdug!” Maar na veel aandringen 
werd in 1993 dan toch besloten 
om in te schrijven. Uiteraard met 
vader Jaap zelf als kapitein. Maar 
ja, pramenrace? Dan heb je naast 
een praam ook een Penta nodig Laat 
die nou net na de oorlog voor twee 
Johnsons te zijn ingeruild. Voor die 
eerste race werd daarom een Penta 
van Willem van de Polder geleend 
en voor de race uit de veiligheid nog 
maar een oud tankie op gezet. “Dur 
zal toch een krassie op komme!” 
Zonder ook maar één keer een 
schoeiinkie of een andere praam 
te raken liet de ervaren kapitein de 
praam door de sloten gaan. In 2004 
stopte vader Jaap als kapitein. “Ben 
vaifenzeventig en ’t is môi geweest. 
Heb alle jaren met veul pluzier 
gevaruh hoor. Maar ‘k stop er met!” 
Jarenlang heeft het team met deze 
praam gevaren totdat in 2012 
een bok aangeschaft werd. Een 
pronkstuk, het vlaggenschip van de 
race! 

Vreeselijk
Dat inschrijven was destijds een 
vreeselijk goed besluit en ook de 
naam bleek al snel vreeselijk goed 
gekozen. Het team presenteerde zich 
vanaf de eerste deelname vreeselijk 
goed en vreeselijk origineel! Als 
een van de eersten waren alle 
bemanningsleden keurig gekleed 
in een donkerblauwe sweater, wat 
niet alleen het handelsmerk van 
de Vreekens is geworden, maar ook 
menig team heeft geïnspireerd om 
teamkleding aan te schaffen. Jaren 
later zou dit kleden uitgroeien tot 
een waar verkleedfestijn voor alle 
deelnemers. Je kan rustig stellen dat 
de Vreekens hun tijd vreeselijk ver 
vooruit waren en hier trendsetters 
zijn geweest. Zelf blijven de heren 
vasthouden aan de donkerblauwe 

outfit. Never change a winning team 
en tradities zijn er om te behouden! 
Wel zorgen de heren elk jaar voor 
een extra tintje met een knipoog 
naar het thema. Sweaters, polo’s, 
overhemden op maandag tijdens de 
sportavond met een originele opdruk 
is typerend voor de Vreeselijken! 
Dat het team op diverse vlakken 
haar tijd ver vooruit en vreeselijk 
innovatief is, mag blijken uit het feit 
dat er een eigen website is (www.
devreeselijkevreekens.nl) en via 
facebook tijdens alle activiteiten alle 
volgers geïnformeerd worden.
Als Vreeselijke Vreekens hebben de 
mannen zich ook als opleidingsteam 
zeer verdienstelijk gemaakt. In totaal 
hebben 31 personen meegevaren. 
Enkelen zijn geïnspireerd geraakt om 
ook een team te beginnen of in elk 
geval de juiste pramenrace-sfeer te 
implementeren. Wegens empathie, 
integriteit en respect voor privacy 
worden geen namen van personen 
genoemd, maar op Titanic, de Kale 
zak en Rentapraam varen leden 
mee die de kneepjes van dit feest 
op de praam van de Vreeselijke 
Vreekens hebben meegekregen. 
Men mag dan ook rustig zeggen dat 
deze teams min of meer in het zadel 
zijn geholpen door de Vreeselijke 
Vreekens. Behalve teams in het zadel 
helpen hebben de heren zich ook 
alle jaren voor integratie ingezet. 
Bruggenbouwers! Niet over de 
Ringvaart, maar tussen Oost en het 
Dorp. De bemanning bestaat zowel 
uit geboren Farregatters als Buurters. 
De bok overwintert in het Oosten, 
maar wordt geteerd op de Buurt.

Passende thema’s
Waar het woord vreeselijk ook 
voor mag staan, (vreeslijk goed, 
innovatief, origineel, modern, de 
tijd vooruit lopend, trend-zettend of 
creatief) het team was vooral altijd 
weer “kloar veur ‘t thema!” Naadloos 
pasten de thema’s jaar in jaar uit bij 

het team of het team bij de thema’s. 
Onze verjaardag, Commercials, Chic, 
de wereld rond met 150 pramen of 
vroeger toen? Alle thema’s waren 
op het lijf geschreven. Over voeger 
gesproken. Vroeger toen er nog werd 
gestart bij de Watertoren, toen je 
nog finishte bij het gemeentehuis, 
toen je nog niet hoefde na te denken 
over muziek aan boord, omdat 
Fanfare Flora een gezellig moppie 
muziek speelde op een vlet en 
tussen de pramen en bokken door 
voer. De Dippers, Spie, de start aan 
de Pontweg. De Vreeselijke Vreekens 
waren er bij.

Prijzen
Hoewel het nooit om de prijzen te 
doen is geweest, won de Vreeselijke 
Vreekens in 2012 de derde prijs. Wat 
werd daar toen veel over gesproken. 
De teamleden beseften dat als het 
je niet om de prijzen te doen is, af 
en toe voor je fans een ommetje 
maakt maar toch prijzen wint het 
weerstand of zelfs frustratie bij 
anderen oproept. Dat deze derde 
prijs destijds veel emoties opwekte 
en zelfs op radio Aalsmeer aandacht 
kreeg, zegt wel iets over de wijze 
waarop de Vreeselijke Vreekens 
worden gevolgd. Sommigen vonden 
de prijs onterecht, omdat er met 
twee Penta’s gevaren zou zijn, iets 
wat tot op de dag van vandaag nooit 
bewezen is. En zolang dat bewijs niet 
wordt geleverd voelen de Vreeselijke 
Vreekens zich nog steeds de terechte 
winnaar van die prijs. Misschien dat 
SPIE dat bedoelt met het huidige 
thema? Zoek het uit! Is het brons in 
2012 onterecht afgenomen? Zoek 
dat nou eens uit zou je denken, maar 
het maakt het team niet uit. 

25 jaar
Vreeselijke Vreekens houwe d’r 
van om gewôôn mee te varuh! 
Meedoen is al vijfentwintig jaar echt 
belangrijker dan winnen. Pjer de Koe 
en Bert de Ren zeiden het al. Voor 
de Vreekens geldt dat nog altijd. Of 
het team dit jaar vanwege haar 25 
jarig jubileum extra uitpakt is nog 
de vraag. Wordt het een zilver pak, 
een polo of overhemd? Of blijft het 
donkerblauw? Het maakt allemaal 
niet uit. Van endere van is ‘t un grôôs 
gevoel durbai te zain. EenVreeselijke 
Vreeken te zain. Wai benne d’r 
alstemet weer kloar veur! Kloar veur 
de 25e race! Kloar veur zilver! 
Een Vreeselijke Vreeken





Team Oversharing tijdens de Pramenrace 2016: De kop van de kat is jarig en zijn 
pootjes vieren feest. 

Zoek het uit: 

Woordzoeker van Team 
Oversharing
De meiden van Team Oversharing 
zagen de oproep voor een bijdrage 
in de nieuwe Praambode. Speciaal 
voor de Praambode maakten 
zij - geheel in het Pramenrace thema 
van dit jaar (Zoek het uit) - de enige 
echte Pramenrace woordzoeker! 
Zoek alle woorden, streep ze door en 
de overgebleven woorden vormen 
een hint naar het thema van Team 
Oversharing! 

De woorden uit de 
woordzoeker: 
• Aalsmeer 
• Bier
• Bloemenveiling 
• Boezemschop 
• Bok

• Botenparade 
• Botenshow 
• Feest
• Feestweek
• Gezelligheid
• Juryboot
• Muziek
• Optocht
• Penta 
• Pontweg 
• Praam
• Praamplein 
• Pramenrace 
• Prijs 
• Spie 
• Trofee 
• Watertoren 
• Westeindergate 
• Westeinderplas

Begrijpelijk:

Zoek het uit!
Tja, en dan zit je vol spanning op 
de veilingtribune in The Beach, 
wat zou dit jaar het thema van 
de Pramenrace zijn? ‘Zoek het 
uit’, hè? Daar maakt het bestuur 
zich er makkelijk mee vanaf. Het 
klinkt bijna alsof de heren en 
dames van SPIE geen zin meer 
hebben in de organisatie, klaar 
zijn met dit feest op het water. 
Gelukkig is dit niet zo, absoluut 
niet zelfs. Het bestuur is zelfs 
verjongd en uitgebreid en de 
groep heeft alle taken perfect 
verdeeld. 
Tot in de puntjes wordt alles 
rondom de Pramenrace geregeld 
en dat moet ook wel, want 
het zo’n beetje het grootste 
evenement in Aalsmeer. In ieder 
geval groot met veel deelnemers 
en kijkers. Gelukkig heeft het 
bestuur ook nog haar trouwe Raad 
van 12, die allen eveneens fl ink 
de handen uit de mouwen steken 
voor, tijdens en na de ‘tocht der 
tochten’ en dan zijn er ook nog 
eens zo’n vijftig vrijwilligers die 
inmiddels allemaal instructies 
gekregen hebben wat hun 
takenpakket voor, tijdens en na 
de Pramenrace inhoudt. 
Het heetste hangijzer is eigenlijk 

wel ieder jaar de vergunning. 
Er gelden allerlei regels om de 
veiligheid te waarborgen en 
deze zijn niet mis. Ze vergen in 
ieder geval meer inspanning en 
meer inzet van personen. Zo’n 
vijftig vrijwilligers lijkt misschien 
veel, maar allen zijn meer dan 
gewenst. Eén iemand van het 
SPIE-bestuur heeft slechts één 
taak, zo’n beetje de belangrijkste, 
want zonder gaat het feest niet 
door. Juist, de vergunning. Reken 
maar dat hier heel wat uurtjes 
‘werk’ in zitten (veel praten ook), 
voordat het felbegeerde papiertje 
ook daadwerkelijk afgegeven 
wordt. Dus, ‘Zoek het uit’. Een 
heel begrijpelijk thema. Als er 
van te voren zoveel geregeld 
moet worden, kunnen de 
deelnemers zelf ook wel eens iets 
doen, heeft het bestuur gedacht. 
Zoek het zelf maar eens uit. 
Best een heel leuk thema 
trouwens, heel benieuwd 
hoe de ruim 140 teams hier 
‘uitleg’ aan gaan geven. 
Zaterdag de ‘onthullingen’ 
tijdens alweer de 32ste editie 
van dit echte Aalsmeerse 
evenement op de Ringvaart en de 
Westeinderplassen.

Heerlijk genieten van/met elkaar

Zonder (zwaaiend) publiek 
geen Pramenrace!
De Pramenrace is ieder jaar een 
Aalsmeers feestje en er komen 
heel veel mensen kijken naar dit 
mooie evenement. En laten we 
eerlijk zijn, zonder publiek geen 
Pramenrace, dan zou er niets aan 
zijn. Je vaart met de bok of de 
praam langs mooie plekken op 
de Westeinderplassen en daar 
heeft werkelijk iedereen wel een 
plekje ingenomen om de stoet 
langs te zien komen. De eilandjes 
druk bewoond, bejaardenhuis 

in beweging, jong en oud is met 
de pramenrace in de weer. Langs 
het kanaal zie je partytentjes 
met leuke tuinsetjes, statafels 
en versieringen. Overal wordt 
gezwaaid en zie je gezellige 
genietende mensen, dat 
maakt het zo leuk om met 
de Pramenrace mee te doen. 
Nog vele jaren genieten, voor 
iedereen. Maak er ook dit jaar 
allemaal een gezellig feestje 
van!





Limburgse geniet mee 
met feestje op het water!
Limburg en de Pramenrace, die 
hebben toch niets met elkaar? En 
inderdaad, de pramenrace hoort bij 
Aalsmeer en gedacht wordt dat zo’n 
99,9% van de Limburgers nog nooit 
van de Pramenrace heeft gehoord. 
Op één enkele uitzondering na.
“Tot een paar jaar geleden hoorde 
ik ook bij de grote groep niet-
Aalsmeerders die nog nooit van de 
pramenrace had gehoord”, begint 
Edith Hegtermans. Ze vertelt verder: 
“Tot ik, tijdens ons grote Limburgse 
feest, carnaval, een paar mensen uit 
jullie regio tegen het lijf liep, die 
het waagden om de gezelligheid 
van ons carnaval te vergelijken met 
die van de pramenrace. In eerste 
instantie deed ik daar een beetje 
lacherig over, wat kan er nu net zo 
sfeervol zijn als ‘ons’ feestje? Nadat 
ik een paar jaar op rij had gehoord 
over die befaamde pramenrace, 
werd mijn nieuwsgierigheid toch 
geprikkeld (ik ben tenslotte een 
vrouw). Gelukkig leverden Google 
en Youtube voldoende plaatjes en 
impressies op, maar daarmee werd 
mijn nieuwsgierigheid alleen maar 
groter. 
In september 2014 besloot ik 
spontaan om ‘s ochtends in de auto 
te stappen, de rit naar het verre 
westen te ondernemen en met eigen 
ogen te gaan bekijken wat er nu zo 
leuk was aan een optocht op het 

water. Ik werd niet teleurgesteld. 
Onder een stralend zonnetje zag ik 
de mooiste, grappigste en meest 
vindingrijke uitvoeringen rond 
het thema ‘Chique’ aan me voorbij 
trekken. Eerst aan de Pontweg met 
de gecontroleerde chaos voor de 
start en later bij de jachthaven 
Nieuwe Meer, waar de hele parade 
een aantal keren komt langsvaren.
De vrolijkheid die de deelnemers 
uitstraalden, miste zijn uitwerking 
niet op de toeschouwers langs de 
kant en ik genoot volop van de sfeer, 
de pramen, de mensen om me heen.
En ja, schoorvoetend moest ik 
toegeven dat dit evenement, qua 
originaliteit en sfeer, zeker niet 
onderdeed voor carnaval. 
Sinds 2014 kom ik elke tweede 
zaterdag van september met jullie 
meegenieten van dit feestje op het 
water. Het blijft elke keer weer een 
plezier om te zien wat een werk de 
meeste deelnemers er van maken om 
zo origineel mogelijk aan het thema 
te voldoen. En aangezien fotografie 
een hobby van me is, kom ik steeds 
weer thuis met heel veel foto’s, 
die ik altijd graag met jullie deel. 
Dus dank jullie, SPIE, deelnemers, 
toeschouwers, dat ik elk jaar die 
onbekende gast mag zijn op jullie 
feestje! Lieve groeten uit Limburg.”

Foto’s: Edith Hegtermans

Weer Koninklijke prijs 
voor team ‘t Witje?

Team ’t Witje heeft met trots 
de Watertorenprijs 2016 in 
ontvangst mogen nemen. Dat 
ging als volgt. Het team ontving 
een uitnodiging van SPIE om 
haar dertigste verjaardag mee 
te komen vieren. Het was tevens 
een mooi jaar voor ’t Witje, 
omdat het team al ruim 25 jaar 
mee vaart. Dit heuglijke feit kon 
het team natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Besloten 
werd om dit samen met SPIE te 
gaan vieren door iets speciaals 
te organiseren. Na vele avonden 
vergaderen, slapeloze nachten 
en veel brainstormen durfden 
de teamleden het toch aan, 
terug in de tijd; 1987, de tijd 
van de gulden, de tijd van de 
oud Hollandse spelen en de tijd 
van koningin Beatrix en prins 
Claus. Team ’t Witje trok de 
stoute schoenen aan en nodigde 
het koninklijke paar uit om dit 
heuglijke verjaardagsfeestje 

van de SPIE in Aalsmeer mee 
te komen vieren samen met 
het Nederlandse volk. Op deze 
prachtige dag werden er oud 
Hollandse spelen gespeeld, 
zoals koekhappen, sjoelen, vier 
op één rij, blik gooien, stelten 
lopen en nog vele andere spellen 
en er was natuurlijk ook een 
vrijmarkt. Nadat het Koninklijk 
paar was aangekomen op het 
vaste land werd het al snel 
duidelijk dat deze presentatie 
beloond zou moeten worden 
met een prijs. De teamleden van 
‘t Witje werden bekroond met 
een Koninklijke onderscheiding, 
genaamd de Watertorenprijs. 
Met veel trots heeft de Koningin 
met het Nederlandse volk deze 
prijs in ontvangst mogen nemen. 
Team t Witje is nog steeds intens 
gelukkig met het behalen van 
deze prijs. En ziet deze graag 
weer tegemoet in 2017. Wie 
weet...





De Wijzen uit het Oosten: 

“Zoek het lekker zelf uit”
Er zijn soms van die dingen 
waarvan je je afvraagt hoe komen 
ze in godsnaam aan hun naam. Je 
neemt jezelf dan voor, dat zoek ik 
nog weleens uit, maar vervolgens 
gebeurt dit nooit. Van sommige 
dingen is het evident hoe zij aan 
hun naam komen, maar voor andere 
dingen is de herkomst van hun 
naamgeving vaak een volkomen 
raadsel. Eén van de objecten waar 
dit zeker voor geldt, al helemaal 
met het oog op de aankomende 
pramenrace, is toch wel de bok. Hoe 
komt deze uit de kluiten gewassen 
praam eigenlijk aan zijn naam? Heeft 
het iets te maken met de vrolijk 
blatende mannelijke bewoners van 
de geitenboerderij? Of komt de naam 
uit een totaal andere hoek? Is er een 
relatie met bokbier en/of bokworst 
of moeten we onze toch meer richten 
op de boktor? Of is er misschien een 
relatie met het populaire koekje de 

bokkenpoot? Allemaal legitieme 
vragen en gezien het thema van dit 
jaar hadden de Wijzen uit ‘t Oosten 
natuurlijk kunnen zeggen: Zoek 
het uit. Maar omdat de teamleden 
zelf ook benieuwd waren, is het 
uitgezocht voor alle Praambode 
lezers. 
Om te beginnen eerst maar eens 
de gouwe ouwe Dikke van Dale 
geraadpleegd. (Voor de jongere 
generaties, dat is het woordenboek! 
Voor de nog jongere generaties dat 
is hetzelfde als google, maar dan 
in boekvorm, het zoekt alleen een 
stuk lastiger en niet alles staat erin). 
Dit toch wel klassieke boek leverde, 
naast de te verwachten mannelijke 
geit de volgende ietwat cryptische 
omschrijving op voor een bok: “Een 
platboomd vaartuig waarmee men 
op de binnenwateren gezonken 
schuiten licht, optrekt, waarin men 
hooi, turf, veen, modder en stadsvuil 

vervoert.” Met andere woorden, een 
bok is een soort werkschuit, maar dit 
was eigenlijk wel bekend en bracht 
dus niks dichter bij de vraag waarom 
een bok een bok wordt genoemd. Tijd 
om naar een wat moderner medium 
te switchen, naar de bron van alle 
digitale kennis, het almachtige 
Wikipedia (Voor de oudere 
generaties dat is de Winkler Prins 
maar dan online en neemt daarom 
geen plaats in in de boekenkast). Ook 
Wikipedia kwam helaas alleen met 
de volgende beschrijving: “De bok is 
een vaartuig dat behoort tot de grote 
familie van de pramen. Een bok heeft 
als algemeen kenmerk een vlakke 
of nagenoeg vlakke bodem, hoekige 
kimmen, weinig of geen zeeg en het 
ontbreken van een dek, en een gelijk 
blijvende breedte over het grootste 
deel van de lengte van het schip.” 
Op zich een prima omschrijving maar 
wederom zijn de Wijzen geen streep 
wijzer geworden. 
Tijd om van strategie te veranderen. 
Gezien het feit dat pramen en 
dus ook bokken al een lange tijd 
bestaan leek het een goed idee om 
het voorkomen van de bok eens 
in spreekwoorden te bestuderen. 
Hopelijk geeft dit enigzins inzicht 
in de herkomst van het woord bok. 
Het is trouwens opvallend hoe 
vaak het woord bok voorkomt in 
spreekwoorden: Zo kan je namelijk 
de bokkenpruik op hebben. Je 
kan een bok schieten. Je kan erop 
zitten als een bok op de haverkist. 
Je kan de bokken van de schapen 
scheiden. Daarnaast hebben oude 
bokken stijve horens en kun je van 
de bok op de ezel gaan. En dan is er 
nog de klassieker en meteen ook de 
favoriet van de Wijzen: “Die oude 
bok lust nog wel een groen blaadje.” 
Helaas zijn dit voornamelijk allemaal 
verwijzingen naar wederom de 
mannelijke geit en dat brengt weer 

niks verder. Je kan misschien nog 
aanvoeren dat de bokkenpruik een 
onderdeel is van de uitdossing die 
je aandoet als je aan de pramenrace 
meedoet, maar dat houdt ook niet 
erg lang stand. Dus wederom een 
doodspoor in de zoektocht. 
Als laatste redmiddel kan wellicht 
de etymologie uitkomst bieden. 
De etymologie van een woord is 
de historische verklaring voor de 
manier waarop de vorm van het 
woord tot stand is gekomen. Dit zou 
weleens kunnen verklaren waar de 
naam bok vandaan komt. Officieel 
is de etymologie het deelgebied 
van de taalkunde dat de herkomst 
van woorden bestudeert. Maar ‘off 
the record’ is het waarschijnlijk 
de meest oubollige en saaiste tak 
van de wetenschap die er bestaat. 
Maar als de Wijzen uit ‘t Oosten 
iets uitzoeken dan laten ze geen 
middel onbeproefd ook al betekent 
dit dat met gevaar voor eigen 
leven door stapels documenten 
en manuscripten geworsteld 
moet worden. Na een uitgebreide 
speurtocht door de stoffige krochten 
van de Nederlandsche taal stuitten 
de teamleden op een oude boekrol 
met het volgende zinnetje: Een bok 
ontleende wellicht zijn naam aan 
de scheepsbok (hijstoestel), maar is 
misschien eerder afgeleid van het 
werkwoord bokken en wel omdat de 
boeg bij het lichten (van een schuit) 
bokt of voorover helt. 
Jammer genoeg een verklaring 
met daarin een ‘wellicht’ en een 
‘misschien’ maar het is tenminste een 
verklaring. Niet te min een beetje 
een teleurstelling dat resulteert in 
dit weinig bevredigende antwoord, 
maar het was het enige dat de Wijzen 
konden vinden. Mocht iemand het 
er niet mee eens zijn dan kunnen 
de Wijzen uit ‘t Oosten alleen maar 
zeggen: “Zoek het lekker zelf uit!”

Team Van begin tot ‘t end 
en De Witte Markies
Tijdens de vergadering bij de 
Praam op het terras ving Silvana 
Borsato op dat het team Van begin 
tot ‘t end zes bruidjes aan boord 
heeft dit jaar. 
Silvana weet wat een spektakel 
de Pramenrace elk jaar weer is 
en twijfelde daarom ook geen 
moment en nodigde de meiden uit 
in haar bruidswinkel in Alkmaar. 
Wat een feest! Zes dames in deze 
prachtige zaak en aangekleed 
worden door Mary Borsato. Mary 
kwam met de mooiste jurken, 
sluiers, kroontjes, etc. op de 
proppen om de meiden er perfect 
uit te laten zien! Van de week staat 
de laatste doorpas gepland, en dan 
zijn de meiden van Van begin tot ‘t 
end helemaal klaar voor de grote 
dag! De Witte Markies bedankt 
voor alles! Tot 9 september! 

SPIE: Illegale opdrachten 
zijn verwarrend
Sinds enkele jaren heeft 
SPIE gemerkt, dat er illegale 
opdrachtposten langs de route 
zijn. Dit is niet alleen verwarrend 
voor de deelnemers, maar 
ook voor het bestuur. Het SPIE 
bestuur wil daarom via dit bericht 
nadrukkelijk vertellen dat alleen 
de opdrachtposten die op de 
routekaart staan en tijdens het 
palaver worden uitgelegd de 
echte opdrachtposten zijn.  Dus 
geen opdrachten voor de Dirk 
Baardse Brug, geen onverwachte 
stempelposten op de poel, etc. 
Waarom meldt SPIE dit? Joost de 
Vries legt uit: “Bij SPIE gaat het 
ook om de veiligheid, dus wij 
plaatsen de opdrachtposten zo 
dat het voor iedereen veilig is. 
Helaas hebben we gemerkt dat 
er bewoners zijn die er hun eigen 

feestje van gaan maken tijdens 
de pramenrace. Helemaal leuk 
natuurlijk. Maar, er moet wel gelet 
worden op de veiligheid. Als men 
een eigen opdrachtpost gaat 
bedenken voor een brug. Kan dit 
vragen om problemen, ongelukken 
of opstoppingen. Wij vragen dan 
ook met klem aan de bewoners om 
geen opdrachten te gaan bedenken 
voor de teams. De teams moeten 
deze in ieder geval negeren en 
gewoon doorvaren naar de SPIE 
posten, zoals deze staan op de 
routekaarten.“ Joost wil tot slot 
nog even doorgeven dat SPIE hier 
en daar mensen gaat plaatsen 
die controleren op afsnijden of 
doorvaren. Deze vrijwilligers staan 
niet vermeld op de routekaart en 
zijn niet herkenbaar met een SPIE 
vlag, maar ze zijn er wel.









Vragen aan de dames en heren van het bestuur

Wie ben je, wat doe je en 
hoe lang zit je al bij SPIE?
Vragen aan het SPIE bestuur. 
Wie ben je, wat doe je binnen het 
bestuur en hoe lang zit je bij SPIE?

  Mijn naam is Jan Millenaar en 
ben binnen ons bestuur nog steeds 
voornamelijk verantwoordelijk 
voor het ontbijt en voor onze 
trouwe medewerkers. Zonder deze 
medewerkers geen pramenrace. 
Onze medewerkers offeren zich 
op om niet mee te doen, maar 
om te zorgen dat een pramenrace 
bijna vlekkeloos kan verlopen. 
Elk jaar weer rust op hen een hele 
verantwoordelijkheid. Vergeten zij 
een streepje, een kruisje of mooie 
krul betekent dit een verkeerde 
winnaar, verliezer, uitsluiting 
of zelfs diskwalificatie. Maar 
het belangrijkste wat zij doen: 
pramenracers de mogelijkheid geven 
om er een  fantastische dag van te 
maken.
Het praamontbijt is natuurlijk iets 
heel anders, daar moeten we als 
bestuur er voor zorgen dat voor 
aanvang van de pramenrace zeker 
de captains een goed gevulde maag 
hebben. Zij staan aan het roer en 
de basis van de race en zij dragen 
een niet te onderschatten grote 
verantwoordelijkheid voor hun 
bemanning. Wat was het laatste wat 
je hebt gezocht? Ik zocht het laatst 
naar een hooiberg, maar die kon ik in 
Aalsmeer niet meer vinden, want de 
spelt had ik namelijk al.
Waar ben je het meest naar op zoek?, 
Deze vraag is best moeilijk, en ik 
ben dus op zoek gegaan naar een 
antwoord. Maar waar ik ook zocht, 
ik kon het antwoord niet vinden. 
Wat is je favoriete puzzel? Ik heb 
helaas geen favoriete puzzels, ik 
ben wel fan van Jan van Haasteren, 
zijn puzzels vind ik gruwelijk om 
te maken, daar raak je bijna aan 
verslaafd.

  Ik ben Erna van den Heuvel, 
ben alweer een tijdje de voorzitter 
van deze geweldige club. Als 
voorzitter probeer ik een beetje 
aan de lijntjes te trekken en zo alle 
neuzen alle kanten op te krijgen. 
Wat was het laatste wat je hebt 
gezocht? Ik heb verder geen idee, 
ben niet zo vaak iets kwijt. Waar 
ben je het meest naar op zoek? Naar 
leuke vakantie’s. Met mijn functie 
heb ik altijd wel behoefte aan 
vakantie, helaas heb ik binnen SPIE 
niet zo veel vakantiedagen. Wat is je 
favoriete puzzel? Sinds de vakantie 
een woordzoeker. 

  Ik ben Jochem van Leeuwen en 
ben lid van het bestuur sinds 2010. 
Wij organiseerden in die tijd met FIA 
(feesten in Aalsmeer) onder andere 
een feest tijdens de pramenrace. 
Bedacht was om leeftijdsgenoten 

zonder boot, de pramenrace te 
kunnen laten zien vanaf het water. 
In goed overleg met het bestuur 
van SPIE hebben we toen zelfs 
een stempelpost opgezet. In de 
Doorvaart van de Kleine Brug, naast 
het ponton waar het feest op was 
gebouwd moesten de deelnemers 
van de pramenrace via een klimrek 
naar de overkant slingeren. Geweldig 
gelachen!
Omdat we voor dat evenement een 
vergunning hadden aangevraagd 
bij de gemeente moest er een 
uitgebreid veiligheidsplan 
geschreven worden. Ik heb dat met 
hulp van mijn oom Jacco van der 
Schilden en zijn collega bij Paraat 
en hoofd beveiliging van Stichting 
Feestweek Ruben Piet geschreven, 
maanden mee bezig geweest voordat 
het in orde was. Ook met Wim Tas 
van SPIE heel veel contact gehad 
over ons feest. Ik weet de eerste 
keer nog goed, een half jaar voor 
het feest. Afgesproken in de kantine 
van zijn kwekerij, goed voorbereid 
om ons plan te verdedigen. In mijn 
beleving hebben we moet lullen als 
brugman voordat de heer Tas, toen 
nog dé baas van de pramenrace, was 
overtuigd van onze bedoelingen. 
Naar ons inziens terecht, want in 
zo’n organisatie kan je je geen 
ongelukken veroorloven. Toen het 
veiligheidsplan af was, een aantal 
weken voor de pramenrace, was Wim 
Tas ook over gehaald en kwam er 
groen licht.
Voor het bestuur van de pramenrace 
moest er ook een veiligheidsplan 
komen en nog voordat het feest 
werkelijk was gevierd ben ik 
gevraagd om het bestuur te komen 
verjongen en mee te helpen 
schrijven aan het veiligheidsplan 
voor de pramenrace van het jaar 
daarop.
Vandaag de dag in het bestuur 
vind ik het nog steeds leuk om 
met Joost en Wim mee te kijken 
naar de vergunningaanvraag. 
Op zoek naar de stempel van de 
burgermeester! Verder ben ik (mede) 
verantwoordelijk voor de feestavond, 
de weegavond, het Palaver en de 
vletten, vlotten en dekschuiten voor 
de posten op de Poel.
Wat is het laatste wat ik heb 
gezocht? Ja ik weet het al. Een goeie 
set jeu de boules ballen. Je weet wel, 
niet van die plastieken met vloeistof 
gevuld maar echt van die stalen 
ballen. Het leek me al heel lang 
leuk om een goed setje te hebben, 
het liefste in een soort reisetui of 
koffertje zodat je het makkelijk mee 
kan nemen. jeu de boules is een 
ontzettend leuk spel. Dat vind ik 
trouwens van bijna alle spelen, als 
je het maar met de juiste mensen 
speelt. Toevallig kwam ik laatst een 
keertje bij de Dorkas en laat daar 

het laatste wat je hebt gezocht? Dat 
is een schroevendraaier, die in het 
water gevallen was. Maar wel weer 
teruggevonden door middel van een 
magneet. Waar ben je het meest 
naar op zoek? Dat was meestal 
naar mijn sleutelbos, daarom heb 
ik ze tegenwoordig hangen aan 
een ketting. Nu kan ik ze niet meer 
kwijtraken! Wat is je favoriete 
puzzel? Als je Lego mag betitelen als 
puzzel? Dan is Lego Star Wars veruit 
mijn favoriet!

  Mijn is Wim Tas, ben bestuurslid. 
Mijn handtekening staat op de 
oprichtingsakte van de Stichting 
Pramenrace In Ere, dat stuk is 22 
of 23 jaar geleden bij de notaris 
gepasseerd. Wat was het laatste wat 
je hebt gezocht? Woorden om deze 
vragen te beantwoorden. Waar ben 
je het meest naar op zoek? Nou dat 
zijn meestal sleutels van deuren, 
boot of de autosleutels, maar 
meestal vind ik ze wel weer terug op 
de plek waar ik ze heb neergelegd
Wat is je favoriete puzzel? Op 
zaterdag staat er altijd een Filipino 
puzzel achter in de Telegraaf, begin 
dan meestal achterin te kijken of ik 
een beginnetje zie in die puzzel
 

  Ik ben Roy Winters, samen met 
mijn vriendin en 2 kinderen woon 
ik in Aalsmeer. Ik ben werkzaam bij 
een zeker scheepsbouwbedrijf in 
Aalsmeer. Ik zit bij SPIE sinds eind 
2007/begin 2008. De Pramenrace 
van 2008 was dus mijn eerste als 
SPIE-bestuurslid. Het thema van 
de Pramenrace was ‘Horen, zien 
en zwijgen’. Ik ben begonnen als 
secretaris en tegenwoordig mag 
ik de functie van penningmeester 
vervullen. Het laatste dat ik heb 
gezocht waren de gaatjes in onze 
eigen praam, deze verdween de 
afgelopen maanden iets sneller 
onder water dan ons lief was. Ik vaar 
niet mee, maar als mede-eigenaar 
van de praam mocht ik uiteraard 
wel helpen met blik slaan. En 
zoals waarschijnlijk 90% van de 
pramenracers begonnen De Rode 
Schoentjes ook pas halverwege 
augustus met de voorbereidingen. 
De afgelopen weken ben ik het 
meest op zoek geweest naar 
douchemuntjes, onze badkamer 
wordt namelijk vernieuwd en 
dus hebben we een aantal weken 
mogen kamperen in ons eigen 
huis en hadden we regelmatig een 
douchemuntje nodig om bij onze 
ouders te mogen douchen. Mijn 
favoriete puzzel is de puzzel die af is, 
dat zoeken is zo zonde van je tijd...

nou precies zo’n setje liggen. Als de 
vorige eigenaar van het koffertje 
met Zurel sticker op het deksel, 
niet is overleden wil ik hem of haar 
hartelijk danken. Uw ballen hebben 
hun laatste spel nog niet gespeeld in 
ieder geval.

  Ik ben Marlon van Diemen, ik 
ben de secretaris van deze mooie 
club, ik ben nu 2 jaar actief bij SPIE. 
Het laatst wat ik heb gezocht was 
mijn paspoort, grote paniek want hij 
ligt eigenlijk altijd op dezelfde plek, 
alleen deze keer niet. Ik heb alles 
overhoop gehaald zonder resultaat, 
totdat ik mij bedacht dat ik laatst 
een kopie van mijn paspoort moest 
maken op mijn printer. Hij lag dus 
nog onder de klep van het kopieer 
gedeelte, zucht. Waar ik het meest 
naar op zoek ben zijn mijn oortjes 
van mijn telefoon, die gaan echt 
van tas naar tas, auto, rommellaatje, 
jaszak eigenlijk zijn ze overal en 
nergens. Mijn favoriete puzzel is de 
kruiswoord puzzel 

  Ik ben Rody Peters, ik zit 5 jaar in 
de commissie van de junioren race, 
ben voorzitter van de schoonmaak 
actie (Westeinder Corvee) en sinds 2 
jaar actief in het grote SPIE bestuur. 
Mijn taak is overal helpen waar het 
nodig is. Laatst heb ik lang gezocht 
naar mijn SPIE shirt. Tevergeefs, deze 
bleek weggegooid te zijn... Naar mijn 
sleutels ben ik zo’n beetje dagelijks 
op zoek en mijn favoriete puzzel is 
de pramenrace puzzeltocht.

  Ik ben Joost de Vries, regelnicht 
binnen SPIE. Probeert vrienden 
te worden met alle ambtenaren. 
Bij verschillende bedrijven en 
particulieren frommel ik graag wat 
sponsorgelden uit hun zak. Graag 
neem ik ook de steekpenningen 
in ontvangst hoewel dat altijd een 
gevecht is tussen de voorzitter en 
anderen. Wat was het laatste wat je 
hebt gezocht?
Volle batterijen. Je zal het altijd 
zien. Wil je een keer wat doen, 
zijn de batterijen leeg. Waar ben 
je het meest naar op zoek? Naar 
gezelligheid. Elke dag zoek ik dat 
op en gelukkig vind ik dat ook elke 
dag! Zelfs in het buitenland waar het 
woord gezellig niet voorkomt. Elke 
dag een feestje!
Wat is je favoriete puzzel? De weg 
terug. Nooit dezelfde weg als de 
heenweg. Altijd weer een raadsel 
hoe je er nu weer moet komen 
zonder dezelfde weg te nemen.

  Mijn naam is Arnaud Brouwer, 
ik ben 42 jaar, getrouwd met Esther 
en we hebben twee kindjes; Sten en 
Indy. Mede eigenaar van Jachthaven 
Stenhuis. Na 14 jaar meegevaren te 
hebben met de Pramenrace, zit ik 
nu al weer 7 jaar in het bestuur van 
een van de mooiste evenementen 
van Aalsmeer. Wat doe ik binnen het 
bestuur? Alles vervoeren en klaar 
zetten voor alle evenementen die 
wij als SPIE organiseren. Dus veel 
kilometers lopen en rijden. Wat was 
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