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Aalsmeer - Het SPIE bestuur gaat op 
chic tijdens de negenentwintigste 
editie van de Pramenrace. Op 
zaterdag 13 september vindt dit ge-
zellige doe- en verkleed-evenement 
op het water weer plaats en best ge-
durfd is dit thema voordat volgend 
jaar weer ‘gewoon’ ongedwongen 
de feestslingers opgehangen 
kunnen worden voor het dertigste 
jubileum. SPIE op z’n chicst en dit 
kan veel koningen, hertogen en an-
der mannelijk en vrouwelijk adel op 
de pramen en bokken betekenen, 
maar chic is het best bijvoorbeeld 
ook om trots te zijn op je status 
van ‘boer zoekt vrouw’ of ‘monteur 
wil uit de sleur’. Traditiegetrouw wel 
klinkt om 12.30 uur het startschot op 
de Pontweg voor de Pramenrace. 
En, ondanks dat de inschrijving 
moeizaam op gang kwam, gaat 
het weer druk worden op het water 
van de Ringvaart en de Westeinder. 
Ieder jaar nog staat de inschrijving 
in de zomer zo goed als stil, maar 
zodra iedereen weer in het gareel 
zit, gaat het kriebelen en worden 
de koppen bij elkaar gestoken. En 
al met al is het als vanouds en blijkt 
dat de Pramenrace absoluut nog 
niet in populariteit heeft ingeboet. 
Meer dan 130 pramen en bokken 
hebben zich inmiddels aangemeld 
en dit aantal zou de laatste dagen 
zo nog maar eens kunnen oplopen 
tot rond de 150. 

Hout en aluminium
Aan het vinden van een oude 

praam of bok ligt het niet meer, 
in groten getale worden nieuwe 
exemplaren gebouwd. Schuiten 
van hout blijven natuurlijk de num-
mer één positie behouden, maar 
aluminium neemt ras over. Het is ook 
best chic om met aluminium het 
hout van vroeger in ere te houden! 
Chic is het ook best dat vergrijzing 
bij de Pramenrace niet aan de 
orde is. De ‘oude garde’ wordt in 
ere gelaten, de ‘jonkies’ worden 
met open armen welkom geheten.
Pramenkoorts blijkt toch verslavend 
te zijn, want kinderen die ‘vroeger’ 
met pruillipjes hun vader en moeder 
uitzwaaiden voor dit gezellige ‘dag-
gie uit’ beloven nu deze zelfde ou-
ders zich te zullen gedragen tijdens 
dit carnavaleske en echt Aalsmeerse 
feest op het water. De jongeren 
hebben van de ouderen wel een 
‘aparte tip’ ter harte genomen: hou 
je outfi t en inrichting geheim, haak 
wel in op het thema, want dit kan 
extra punten opleveren! En juist dit 
geheimzinnige maakt het iedere 
tweede zaterdag van september 
weer verrassend. Hoe is het thema 
geïnterpreteerd en wie en waarmee 
wordt extra aandacht gevraagd op 
de Pontweg? Niet alleen het bestuur 
van SPIE en de jury, maar ook alle 
fans kijken ieder jaar reikhalzend uit 
naar deze eerste kennismaking. 
Heerlijk om met al deze gekkigheid 
voor aanvang in de stemming te 
komen. De eerste teams arriveren 
ongeveer een uur (11.30 uur) voor 
aanvang, dus voldoende tijd om 

lekker rond te kijken, elkaar succes te 
wensen en natuurlijk de concurrentie 
nog even te bespieden. 

Outfits en uitdossingen
Want, de Pramenrace mag meer 
en meer een ‘gewoon’ gezellig feest 
voor en door Aalsmeerders zijn ge-
worden, toch zijn er teams die louter 
en alleen meedoen om de snelste 
tijd neer te zetten. Deze teams (de 
snellen) mogen als eerste starten 
en vallen vooral op vanwege de 
enigszins saaie, maar wel uniforme, 
outfi ts. Uitzonderingen daar gelaten, 
natuurlijk. Ook de ‘snellen’ willen 
namelijk nog wel eens uit de slof 
schieten en de sweaters verruilen 
voor kleurige uitdossingen. Na de 
snellen mogen de grotere pramen, 
de bokken, het ‘gat’ van de Pontweg 
uitvaren, daarna de damesteams, 
en deze groep stijgt overigens ieder 
jaar in aantal (emancipatie laat zich 
ook zien tijdens de Pramenrace), 
en als laatste mag de grootste 
groep, de recreanten, de Penta 
starten voor de tocht der tochten. 
De Penta is eigenlijk zo’n beetje het 
belangrijkste onderdeel. Want deze 
Zweedse buitenboordmotor van 
weleer moet het wel doen. Haperen 
kan voor de snelle teams tijd kosten 
en dus een podiumplaats en voor 
de recreanten simpel niet mee kun-
nen doen en dus het spektakel op 
het water van achter de bezemboot 
aanschouwen. Natuurlijk kan om dit 
te voorkomen een tweede motor 
meegenomen worden, maar dit 

sluit direct een prijs uit en deze 
vinden nagenoeg alle teams wel 
de moeite waard. En geef toe, 
het is toch chic om na afl oop het 
podium op geroepen te worden en 
een bokaal in ontvangst te mogen 
nemen inclusief de felicitaties van 
het bestuur. De glimmer op de 
schoorsteen geeft gespreksstof en 
respect voor bijna een heel jaar! 

Inspanning, maar gezelligheid
Gaan kijken naar de pramenrace 
is overigens heel relax. Meedoen 
vraagt energie, inspanning en voor-
bereiding vooraf. Dit laatste brengt 
overigens heel veel gezelligheid 
tijdens alle ‘vergaderingen’ met zich 
mee en natuurlijk na afl oop van de 
avond chic proosten op het goede 
verloop! De Pramenrace zelf is het 
moment waar naar toe geleefd 
wordt en waar alle inspanningen 
worden beloond met lachende kij-
kers, leuke collega-pramen en -bok-
ken en natuurlijk fi nishen. Positieve 
geluiden van kijkers voor aanvang, 
tijdens de tocht en achteraf worden 
natuurlijk op prijs gesteld. En geef 
toe, het is als kijker toch best chic 
om een complimentje te geven! De 
ruim 130 pramen en bokken varen 
aanstaande zaterdag eerst over 
de Ringvaart richting de kleine Poel 
om uiteindelijk na een toeristische 
route vol opdrachten te fi nishen bij 
het Praamplein. De eerste, snelle 
pramen arriveren hier rond de klok 
van 15.15 uur. Wie na 16.30 uur 
aanmeert, krijgt een strafpunt. Vanaf 
ongeveer 17.00 uur vindt de prijsuit-
reiking in de feesttent plaats. Ook 
hier zijn kijkers overigens welkom, 
net als zij mogen aanschuiven bij 
het praamontbijt om 8.00 uur op 
de dag van dit verkleedfeest op het 
water. Het belangrijkste voor allen is: 
Genieten. Doen hoor! 

Het bestuur van SPIE en de redactie 
van de Praambode wensen alle 
deelnemers een behouden vaart 
en alle bezoekers veel kijkplezier!
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Ook niet deelnemers mogen komen genieten

Uitgebreide keuze bij 
Pramenontbijt
Aalsmeer - Op zaterdagochtend 
13 september organiseert SPIE 
weer het Pramenontbijt. Voor de 
meerderheid zoals verwacht, want 
na al die succesvolle jaren, is dit 
lekkere evenement niet meer weg te 
denken. Tussen 08.00 en 09.30 uur 
wordt het ontbijt weer geserveerd in 
het Drijfhuis aan de Uiterweg. Tijdens 
het praamontbijt, is het niet alleen 
de kunst om netjes te gaan eten, 
maar wordt ook de laatste opdracht 
bekend gemaakt. Ieder deelnemend 
team is verplicht om met minimaal 2 
personen te komen te ontbijten. Het is 

toch handiger als er iemand anders 
schrijft, terwijl jij eet. Ook al is het vroeg, 
zeker voor sommige deelnemers, na 
het Palaver van vrijdagavond. De 
ontbijtkeuze is waarschijnlijk een stuk 
groter (en moeilijker) dan thuis, want 
gekozen kan worden uit bruin of wit 
brood, een hard of zacht bolletje, se-
sam of maanzaad, krentenbollen of 
croissantje. Heb je eindelijk een keuze 
kunnen maken, dan 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. Ook niet deelnemers 
wil SPIE laten genieten van het heerlijk 
ontbijt. Dit kan door een toegangs-
kaart te kopen. Deze kost 9,50 euro 
en is verkrijgbaar bij het Palaver op 
vrijdagavond 12 september in de VVA 
kantine aan de Dreef. Helaas is het 
niet mogelijk om kaarten aan de deur 
te kopen. Voor kinderen geldt dat zij 
een kaart nodig hebben als zij langer 
zijn dan 1.11 meter. Dit wordt bij de 
deur gemeten. Geadviseerd wordt 
om op de fiets te komen, aangezien 
er beperkte parkeergelegenheid is. 

is er weer bij!
Aalsmeer - Net als voorgaande jaren, 
zal ook dit jaar Radio aalsmeer weer 
aanwezig zijn om van alle activiteiten 
van SPIE een live verslag uit te bren-
gen. Tijdens het Palaver, het ontbijt 
en de gehele race zijn er diverse 
reporters die hun best gaan doen om 
de race zo goed mogelijk te verslaan. 
Dus mocht u niet in de gelegenheid 
te zijn om naar de Pramenrace te 
gaan kijken, zet de radio dan op 
104.5 voor de kabel en 105.9 voor de 
Etherfrequentie, en U mist niets deze 
dag. Maar wist U dat SPIE, al vanaf be-
gin augustus elke zaterdag bij Radio 
Aalsmeer zit. Tussen 14.00 en 15.00 
uur zijn de dame en heren te gast in 
het programma van Joke en Marielle 
Wegman. Het is altijd een vrolijke boel. 
De dames zijn altijd weer erg blij als 
de SPIE-tjes weer weg zijn. Joke en 
Marielle, moeten het zaterdag alleen 
doen in de studio, maar ze heeft wel 
telefonisch contact met de juryboot. 
Nog een reden om nu alvast op zoek 
te gaan naar de frequentie van de 
lokale omroep, zodat op de dag van 
de Pramenrace alleen maar de knop 
ingedrukt hoeft te worden en dit ge-
zellige doe- en verkleedfeest gevolgd 
kan worden. Veel luisterplezier alvast.

Kom op, kom op nou: 
Wisselprijzen inleveren!
Aalsmeer - De Pramenrace kent 
slechts één prijs, die voor eeuwig 
eigendom mag blijven van het win-
nende team. 
De zilveren praam en deze prach-
tige prijs wordt uitgereikt aan het 
team dat het snelste de tocht der 
tocht aflegt, alle opdrachten naar 
behoren uitvoert en bij finish op het 
Praamplein de muziek uitzet. Alle 
andere prijzen zijn wisselprijzen en 
de naam zegt het al, deze mogen 
tijdelijk in de huizen pronken. Om 
precies te zijn één jaar, dan moeten 
ze terug. Al jaren blijkt echter dat 

de prijzen heel geliefd zijn en er af-
scheid van nemen met veel moeite 
gaat. In de nieuwsbrief vroeg het 
SPIE-bestuur al de wisselprijzen in te 
komen leveren. De trofeeën voor 
de winnaars van de categorieën 
bokken en dames, respectievelijk de 
Paul Hogervorst trofee en de Juf Al-
berdien trofee, zijn gelukkig al in het 
bezit van het bestuur. En afgelopen 
braderie zijn ook nog diverse prijzen 
ingeleverd. Toch nog een weekje 
langer kunnen pronken met de prijs, 
toch? Dat neemt ook het bestuur 
de ‘krijgers’ niet meer af. Maar, de 

tijd dringt nu toch echt. Het bestuur 
gaat niet op de knieën, maar hoopt 
toch wel met deze laatste oproep 
alle prijzen op tijd binnen te krijgen. 
Aanstaande zaterdag moeten ze 
tot slot nieuwe eigenaren (of niet) krij-
gen. Kom op, verzamel alle moed, 
kijk nog 1 keer goed naar de prijs, 
maak er desnoods nog een foto 
van en dan hup teruggeven aan 
het bestuur. Op de dag zelf, net voor 
de start bij de Pontweg, vinden de 
heren en dames van SPIE overigens 
wel iets te laat. Dus: Kom op, kom 
op nou!





“Het wachten is op een telefoontje”

Bestuur SPIE is er (bijna) 
klaar voor: Het wordt chic!
Aalsmeer - Wie denkt dat de Pramen-
race een ‘luchtig’ evenement is, waar 
alles maar mag en kan, heeft het mis. 
De Pramenrace wordt gevaren met 
aan boord het reglement en diverse 
extra regels, die het SPIE bestuur heeft 
samengesteld en deze worden tijdens 

de tocht strak in de gaten gehouden. 
Het organiseren van de Pramenrace is 
ook niet een ding van ‘doen we effe’. 
Nee, er vinden vele vergaderingen 
plaats waar alle ins en outs tot in 
de puntjes besproken worden. Het 
zal daarom ook niemand verbazen 

dat het bestuur zo’n beetje gelijk al 
na de dag der tochten bijeen komt 
om te evalueren en om alvast te 
brainstormen over het volgende jaar. 
Er moeten namelijk gelijk weer allerlei 
dingen geregeld worden. 
De spannendste is sinds de ambte-

Het SPIE-bestuur, nu nog in werkkleding, maar wacht zaterdag maar af. Het wordt chic! Staand van links naar rechts Joost de 
Vries, penningmeester Roy Winters, voorzitter Erna van den Heuvel, Jochem van Leeuwen, Jan Millenaar, secretaris Sandra van der 
Zweep, Wim Tas en Arnaud Brouwer.

lijke samenwerking met de gemeente 
Amstelveen toch wel het krijgen 
van de benodigde vergunning. Er 
worden allerlei extra vragen gesteld 
en maatregelen geëist die voor 
Aalsmeerse begrippen veelal een 
beetje overdone zijn. Gelukkig heeft 
het bestuur van SPIE ervaring en zijn 
de heren en dames vrij nuchter. Niks 
geen overspannen gedoe en vol 
adrenaline de telefoon pakken en 
bellen naar de gemeente. Nee, eerst 
overleggen met elkaar, diverse malen 
slikken en misschien toch stiekem even 
een ‘goed gesprek’ met de boksbal, 
maar daarna keert de rust weer. Er 
wordt begrip getoond en zorgvuldig 
alle punten op papier gezet. Goed 
beslagen ten ijs komen, is tot slot het 
halve werk. Ondanks het ingeleverde 
boekwerk aan papier, bleef de Pra-
menrace voor de ambtenaren een 
ietwat onbegrijpelijk evenement. Wat 
doen ze daar toch in Aalsmeer? Ge-
lukkig waren er collega’s uit Aalsmeer, 
die vol enthousiasme vertelde over 
het geweldige verkleedfeest op het 
water. En misschien hebben zij hun 
collega’s uit Amstelveen wel overge-
haald om zich in het feestgedruis te 
gaan mengen. Eigenlijk is het zelfs 
een must. Een betere kennismaking 
met het Aalsmeerse is er eigenlijk niet. 
En dat vindt ook het bestuur van SPIE. 
Er zijn diverse persoonlijke uitnodi-
gingen naar de buurgemeente 
uitgegaan. Het thema past ook wel 
bij het Amstelveense: Chic. “En dat 
wordt het”, zeggen Erna, Sandra, 
Joost, Roy, Jochem, Jan, Wim en 
Arnaud volmondig. “We zijn er (bijna) 
klaar voor. We wachten alleen nog op 
een telefoontje van de stomerij. Want, 
natuurlijk gaan ook wij op chic.”

Bestuur SPIE: 
Wie doet wat...
Aalsmeer - Het bestuur van 
Stichting Pramenrace IN Ere, 
bestaat al weer een paar jaar 
uit acht personen. Twee dames 
en zes heren. Roy Winters is pen-
ningmeester, hij zorgt er voor dat 
de cijfers kloppen. Sandra van 
der Zweep, is secretaris en notu-
leert elke vergadering. Wim Tas, 
is de wedstrijdleider, regelt de 
schoonmaakactie en eigenlijk 
te veel om op te noemen. Nog 
zo’n bezige bij is Arnaud Brouwer, 
hij is de man van de website en 
de begeleiding van de junior-
commissie. Joost de Vries is de 
man van het sponsor geld en 
de inkopen en hij is vice voorzit-
ter. Jan Millenaar regelt onder 
andere het ontbijt. Jochem van 
Leeuwen is de man van de 
feestavond, het Palaver. Erna 
van den Heuvel is voorzitter en 
probeert alle hoofden dezelfde 
kant op te krijgen én ze zorgt 
samen met Jacqueline Kristelijn 
van de redactie van de Nieuwe 
Meerbode voor alle teksten in de 
Praambode.

In de juryboot dit jaar: AD
Aalsmeer - Nee, nee, de Praambode 
wordt niet overgenomen door het 
AD, maar het zijn AD-tjes, die dit jaar 
plaatsnemen in de juryboot. Geheel 
passend bij het thema is gekozen 
voor de kortste achternaam: AD. 
Chic toch? De jury vaart tijdens de 
tocht der tochten rond, kijkt spiedend 
naar alle verrichtingen van de teams 
en noteert leuke, geziene items op 
pramen en heeft uiteindelijk de zware 

taak om uit alle originele, verrassende 
en opvallende pramen en bokken 
één winnaar te kiezen aan wie de 
originaliteitprijs uitgereikt mag worden. 
De enige leidraad daarbij is dat deze 
winnaar wel een uiting heeft naar 
het thema van het jaar: SPIE op z’n 
chicst. Maar, het zal blijken zaterdag, 
dit begrip is heel ruim en maakt het 
er dus niet makkelijker op voor de 
jury. Eén van de juryleden is behoorlijk 

bekend met de Pramenrace en weet 
als oud corsoman en promotor van 
de vaktentoonstelling wel hoe de 
bloemetjes het beste buiten gezet 
kunnen worden. Een kritisch jurylid dus. 
De andere AD is van vele markten 
thuis, heeft ook al eens deelgenomen 
aan de Pramenrace, is woonachtig 
in Kudelstaart, maar kijkt dagelijks 
vanuit zijn raam in Aalsmeer uit op 
het Raadhuisplein. Wie het zijn, raden 
maar! Ze heten beiden AD en nog 
een overeenkomst: Ze geven ook al-
lebei graag ADvies. Overigens neemt 
de burgemeester dit keer niet plaats 
in de juryboot. In de naam van Jobke 
Vonk-Vedder komen de letters AD tot 
slot helemaal niet voor. De juryboot 
wordt, als vanouds, bestuurd door 
Wim Tas, die deze dag best ook AD 
genoemd mag worden. Voorzitter 
Erna van SPIE stapt ook in. Zij neemt 
hapjes en drankjes (ook ADvocaat) 
mee en dan doet het er niet meer 
toe dat ze geen AD heet, toch? Heet 
jij toevallig ook AD (Aldert geldt niet)? 
Misschien is er nog een plaatsje in de 
juryboot voor je vrij...
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Opdrachten voor 29ste Pramenrace

Start en controle bij ‘Limousine’
Aalsmeer - Ook de opdrachten voor 
de pramenrace hebben dit jaar al-
lemaal weer een naam gekregen in 
het thema ‘Chic’ van dit jaar: Zo heet 
de start ‘Limousine’. Hier wordt de 
Praam en de Penta gecontroleerd. 
Zorg dat het startnummer goed en 
duidelijk zichtbaar is richting de bus 
aan het einde van de Pontweg. Hier is 
namelijk de tijdopname. Als het num-
mer niet duidelijk zichtbaar is, heb je 
geen starttijd. 

Afwasteiltje
De Vlijt heet zaterdag Yachtclub, hier 

krijgen de teams iets uitgereikt. Erg be-
langrijk voor de rest van de race dat je 
deze op gaat halen. Via de ringvaart, 
onder de brug door (tel even de grijze 
vakjes) komen de deelnemers bij de 
camping aan. De eerste camping is 
een 3 sterren camping. Laat hier een 
afwasteiltje zien. Een vierkante wel 
te verstaan. Na de camping gaan 
de teams op vossenjacht. Hier ont-
vangen ze een trofee. Schrijf hierop 
je startnummer en team naam. En 
helaas maar waar, deze mag je 
inleveren bij Pont Neuf, La Paris. Hierna 
vaart iedereen naar Ibiza, oftewel de 

Klaas Tasse Pol. Als je naar Ibiza gaat, 
ga je niet zonder zonnebril. Dus laat je 
give a way van 2013 zien, de enige 
echte SPIE Zonnebril. Bij Christies is een 
prachtig hamerstuk te zien! 

Achteruit varen
En dan Brasschaat, Pinto voor de 
Aalsmeerders. Daar moet elk team 
een opdracht doen en een contro-
lekaart ophalen. Hierna aan de High 
Tea. Wat je hier moet doen? Nog 
even geduld. Dit hoor je bij het ontbijt. 
Na de High Tea is het tijd om te gaan 
shoppen, en dat wordt uiteraard ge-

daan in eerst de PC Hooftstraat, maar 
als het daar niet te vinden is, hup naar 
de Zijdstraat. Hoe, wat, waar? Dat 
hoor je bij het ontbijt. En dan gaan de 
teams First Class varen, of te wel 150 
meter achteruit varen! Een uitdaging, 
toch? Bij Otto liggen weer drie posten, 
brons, zilver en goud. Elke keer dat je 
hier langs vaart moet je wat inleveren. 
Let goed op, dat je de juiste kaart bij 
de juiste post inlevert. 

Logo en drop
Na Otto, komen de teams weer op 
de camping, nu één met vier sterren. 
Als je langs vaart mag je een houten 
haring laten zien. Bij ‘Librije Sur Mer’ 
mag je je eigen ontworpen logo 
inleveren. De winnaar van de logo 
wedstrijd, mag met het bestuur gaan 
eten. Dan door varen naar de post 
Oud Geld. Hier mag elk team een 
zak muntdrop inleveren. De zakken 
muntdrop worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. Dus lever een volle en 
uiteraard dichte zak in. Dan kunnen 
de teams en het bestuur met elkaar 
de gezinnen van de Voedselbank 
laten genieten van een zak drop. Als 
je de derde keer langs de camping 
komt, moet je een douchemuntje 
laten zien. 

Zingen en muziek
En dan de post de Aardbeienbrug, tot 
‘Rode Kaviaar’ omgedoopt. De post 
waar iedereen invloed op kon uitoe-
fenen. Natuurlijk gaat er dit jaar weer 
gezongen worden. En wel het lied 
‘Waterloopplein’ van Johnny en Rijk! 
Als je voor de derde keer langs Otto 
bent gevaren, dan gaat de muziek 
(als je deze aan boord hebt) uit. En 
luister je goed naar de aanwijzingen 
van het bestuur bij het ‘parkeren’. De 
muziek blijft ook bij het Praamplein uit. 
Wordt hier niet naar geluisterd, dan 
kunnen er drastische maatregelen 
worden genomen.

Green is gemaaid, clubs gepoetst
Zaterdag opening eerste 
Aalsmeerse Golfclub!
Aalsmeer - Het is een feit: De ge-
meente Aalsmeer is een golfclub 
rijker! Na diverse vergaderingen op 
een geheime locatie is er eindelijk de 
kans om vanaf de tee je handicap te 
meten! Op zaterdag 13 september 
vindt de spectaculaire opening 
plaats van de eerste Aelsmeerse 
Golfclub op de Pontweg om 13.00 
uur. De opening zal geheel in stijl 
plaatsvinden door Captain Albert 

Maarse, die de golfbal in een hole zal 
schieten. Op bijgaande foto is hij al 
druk aan het oefenen.
De Green is gemaaid, de clubs 
gepoetst en de crew van Buijte Dur-
rup, te weten Jaimy, Jasper, Peter, 
Paul, Arjan en keptens wijf Erna zijn er 
klaar voor! Graag verwelkomen zij het 
Aelsmeerse publiek en nodigen hen 
uit om samen een balletje te komen 
meppen!

Inleveropdracht ‘Librije Sur Mer’
Aalsmeer - Hoe chique is het om je eigen logo te hebben. Volgens de 
heren en dames van SPIE kan het niet chiquer. Dus de inleveropdracht 
bij de Zotte Wilg is dit jaar: Ontwerp je eigen logo. Het mooiste, leukste, 
origineelste en grappigste logo wordt weer beloond met een etentje met 
het SPIE bestuur. Vorig jaar hadden de Vreemdgaanders gewonnen, dus 
als je wilt weten of de prijs de moeite waard is. Vraagt het dit team eens.
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Keuzes, keuzes, keuzes...

De Vreeselijke Vreekens: 
Chic, chiquer, chicst
Aalsmeer - Spie op z’n chicst! Een 
prachtig thema. Een thema waar 
menig team lang over zal hebben 
nagedacht: “Wat doen we er mee? 
Hoe gaan we hier vorm aan geven? 
Gaan we met een chique automo-
biel naar de feesttent op het Praam-
plein? Regelen we een exclusief diner 
en wijnarrangement aan boord? Of 
kleden we ons chiquer dan ooit?”
Waarom heeft SPIE trouwens gekozen 
voor de overtreffende trap chicst? 
Willen zij er een wedstrijd van maken? 
Wie is het chicst? En vanwaar de 
overtuiging dat SPIE het chicst zal zijn? 
Waarom een wedstrijd? Daar waar 
een winnaar is, is ook een verliezer. 
Dat kan toch op een feestelijke dag 
nooit de bedoeling zijn? Of moet het 
meer opgevat worden in de zin van 
je uiterste best te hebben gedaan 
om zo netjes mogelijk voor de dag 

te komen?. Op z’n chicst oftewel: op 
z’n netst! Of gaat het over een om-
gangsvorm: beleefd zijn, het volgen 
van etiketten? Is dat chic?

Werkkleding en klompen
Gaat SPIE vreemd? Bij chic denkt men 
al gauw aan dure auto’s als Aston 
Martin, Bentley, Ferrari of Cadillac. Of 
anders aan chique restaurants, exclu-
sieve kleding, dure sieraden en nou-
veau riche. Verloochent SPIE met dit 
thema niet de geschiedenis van haar 
eigen pramenrace? Wie pramenrace 
zegt, denkt toch aan de oude tijden 
van weleer. Aan kwekers die in ribflu-
welen manchester werkkleding, op 
klompen met praam of bok naar de 
akkers voeren om met klompen in de 
bagger seringen te trekken. Was juist 
eenvoud niet hun kracht en schoon-
heid? Niets chics, niets netjes, keurig 

of voornaam zoals de Dikke Van Dale 
meldt bij het woord chic. Of maakt 
SPIE met dit thema een knipoog naar 
de crisis en probeert zij, nobel als zij 
is, te voorkomen dat deelnemers 
evenementenmoe worden en zorgt 
zij met dit slim gekozen thema dat 
er een Pramenracemoeheid in 
Aalsmeer ontstaat? Hoe je het ook 
bekijkt of interpreteert: het is altijd een 
keuze.

Geen moeite met kiezen
De Vreeselijke Vreekens hebben nooit 
veel moeite gehad met kiezen. Zij 
waren dan ook snel klaar met de 
voorbereidingen op het thema. Het 
is toch immers chic om gewoon te 
doen zoals je bent. Terug naar de 
roots en ode aan de kweker van 
weleer! Dat is pas chic! Het gaat 
tenslotte om het maken van keuzes. 

Niet met een Sunseeker, Feadship of 
Princess de poel op. Nee, inschrijven 
met een bok, niet met een Yamaha 
of Mercury maar een Penta erachter. 
Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. 
Ook over de verzorging van de 
inwendige mens was de bemanning 
het snel met elkaar eens. Geen diner 
aan boord van de briljante chef-kok 
van De Librije, één van de beroemd-
ste restaurants van Nederland. Geen 
haute cuisine en dus geen eenden-
leverlolly met bietengelei. Ook niet 
werd gekozen voor het aanbod van 
Sergio Herman, chef de cuisine van 
3-sterren restaurant Oud Sluis. Voor de 
Vreeselijke Vreekens geen cabernet-
sauvignonazijnsorbet als voorgerecht, 
maar brood met kaas, en als hoofd-
gerecht een balletje en kippekluifie. 
Het is maar waar je voor kiest.
Ook voor het drinken kampten de 
Vreekens wederom met een luxepro-
bleem. Voor dit team geen Barolo uit 
Piëmonten of een Chaeau Mounton 
Rotschild in 1982. De Vreeselijke 
Vreekens kiezen voor een biertje uit 
2014 in de tent.

Gucci en Prada
En de kleding dan? Voor welke outfit 
wordt dit jaar gekozen? Ook hier gaat 
het om keuzes. Voor de Vreeselijke 
Vreekens geen driedelig kostuum van 
Versace of schoenen van Gucci. 
Geen chique accessoires als een 
Prada hoed of zonnebril van Louis 
Vuitton. Gaan dit team dan niet 
op chic? Integendeel! Al jarenlang 
zorgen de Vreeselijke Vreekens voor 
een zeer chique uitstraling met hun 
donkerblauwe sweaters. 

Hoe chic wil je het hebben? Misschien 
wordt er voor dit jaar een uitzondering 
gemaakt? Geen sweaters voor 
de Vreekens dit jaar? Vanuit het 
Aalsmeerse circuit gaan geruchten 
dat de Vreeselijken speciaal voor dit 
thema behoorlijk gaan uitpakken. Wat 
het gaat worden? Een overhemd, 
een Polo in exclusief Dragon Blauw, 
afgezet met een goud biesje of an-
dersom? Het is allemaal een keuze. 
Tegenover de onzekerheid en wil-
lekeur van keuzes staan uiteraard de 
feiten. Die spreken nu eenmaal voor 
zich en behoeven geen enkele uitleg. 
De Vreeselijke Vreekens (op) (zijn) (het) 
chicst.

Weer-o-fiel Jan Millenaar: 
“Zomer op z’n gat?”
Aalsmeer - Het KNMI roept al weken 
dat afgelopen zomer de natste 
zomer was sinds eeuwen. Het was 
inderdaad erg nat. Weer-o-fiel Jan 
Millenaar wist vorig jaar al te melden 
dat de zomer zo regenachtig zou 
gaan worden. Want zo zegt Jan, die 
dus in zijn vrije tijd weerkunde heeft 
gestudeerd via de AOI (Aalsmeerse 
Onderwijs Instelling): “Zijn er bij de 
Pramenrace meer dan 100 pramen 

nat, dan ligt de zomer op zijn gat. 
Blijven de pramen tijdens de race 
droog, dan komt de thermometer 
zomers heel hoog.” Jan heeft voor 
de VWK, de Vereniging voor Weer-
kunde en Klimatologie, al diverse 
lezingen verzorgd en heeft een 
aantal leden uitgenodigd om aan-
staande zaterdag naar Aalsmeer 
te komen om samen met hem het 
weer te aanschouwen. Het wordt 

dus spannend wat voor weer het 
gaat worden. 

Wel handig dat na zaterdag ook 
gelijk bekend wordt op wat voor 
een zomer volgend jaar gerekend 
moet worden. Bijvoorbeeld voor de 
vakantieplanning. Wordt het Maas-
tricht of Madrid? Voor nu de beste 
tip: Duimen voor droog en zonnig 
weer! 
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Deelnemers 29ste Pramenrace: SPIE op z’n chicst

Gillende fans voor New Kids 
on the Bok?
Aalsmeer - Ieder jaar verschijnen 
er inmiddels trouwe namen van 
deelnemers op de startlijst van de 
Pramenrace. Aanstaande zaterdag 
13 september mogen ook weer veel 
bekenden begroet worden. In ieder 
geval bekende praamnamen, want 
voor het zelfde geld heeft de beman-
ning een complete metamorfose 
ondergaan. Vernieuwd, verjongd, 
vergrijst, uitgedund of juist gegroeid, 
het maakt niet uit. Tuuteblik, De 
d’Weilers, de Prutpraam en De Wijzen 
uit ‘t Oosten klinken in ieder geval 
vertrouwd en vast en zeker dat in ieder 
geval één inzittende hetzelfde geble-
ven is. Voor het verzinnen van een 
naam werd met name in het begin 
gekeken naar familie- en bijnamen, 
waarvan de Witte van Leeuwens met 
de witte (grijze en blonde) haren mis-
schien wel de meest bekende is. Het 
team is overigens al vele malen op 
het prijzenpodium geroepen en dit 
genereert natuurlijk ook bekendheid! 
De nieuwere deelnemers blikken ook 
nog wel eens terug op het verleden 
qua namen, maar ook een groot 
deel gaat voor een ‘gekke’ naam, 
één die past bij lolligheid. En weer an-

deren nemen ieder jaar een andere 
naam, passend bij het thema, aan. 
Goed gevonden in deze is ‘Chic de 
Friemel’, het thema tot slot van deze 
alweer negenentwintigste Pramen-
race: SPIE op z’n chicst. 

Aalsmeerse taal
Het mag een gokje zijn, maar naar 
bijna de volle honderd procent zeker-
heid zijn de teams met de nummers 
009, 188 en 207 afkomstig van de 
Uiterweg. Grappig en een goede 
afleiding om de concurrenten zand 
in de ogen te strooien zijn de namen 
die enigszins aangeven dat het (weer) 
niets wordt, zoals De Barrel, De Opti-
male Achterblijvers, Lek zonder End, 
Nattevoetjes, Volgend jaar Beter, Ast 
maar drijft en Wrakhout. Een ‘topper-
tje’ tot slot dat misschien wel gillende 
fans langs de kant geeft: New Kids 
on the Bok. Zeker de moeite waard 
om de namen van deelnemers eens 
door te nemen. Al is het alleen maar 
om de Aalsmeerse taal meer meester 
te worden. Bijgaande lijst is overigens 
niet de definitieve lijst en geeft dus 
ook niet de startvolgorde aan. Deze 
teams hebben zich tot vorige week 

ingeschreven. Het aantal zal intus-
sen dus wel gegroeid zijn. Tijdens de 
sport- en spelavond van SPIE afge-
lopen maandag 8 september in de 
feesttent lag de Praambode al bij de 
drukker. De definitieve lijst in volgorde 
van vertrek in de categorieën snellen, 
bokken, dames en recreanten is te 
vinden in de ’gewone’ Nieuwe Meer-
bode van donderdag 11 september:

‘t Allegaertje, ‘t Kacheltje, ‘t Molm-
megoedje, ‘t Schip, Tietenblik I, ‘t 
Vooroordeel, 10 PK, Aaltje Bagger, 
Abracahadiba, After Dorst, Aprameja, 
Ast maar drijft, Badgirls, Beachbikkels, 
Black Pearl, Bledje ‘92, Blick Black & 
Bjoetifoel, Bokkie Beh, Buijte Durrup, 
Datifloateam, De Achterste Zaal, De 
Barrel, De Barreltjes, De Bierbaron, 
De Bovenlanden, De Buertskippers, 
De Chicks zonder Daan(ielle). De 
d’Weillers, De Drifters, De Dubbele Bo-
jum, De Eerebaje Plokkers, De Farre-
gatters, De Gemiste Kans, De Gouwe 
Rokken, De Harde Bezems, De Hoge 
Dijk, De Ideale Schoonzonen, De Kale 
Zak, De Kleine Brug, De Kornuiten, De 
Kurkentrekkers, De Lillike Draeck, De 
Meiden van Staal, De Nachtwacht, 

De Natte Snorretjes, De Optimale 
Achterblijvers, De Prutpraam, De 
Raketjes, De Rode Schoentjes, De 
Tollemetuiten, De Tur-bootjes, De 
Turftrekkers, De Vlijtbuiters, De Vreemd-
gaanders, De Vreeselijke Vreekens, De 
Wijzen uit ‘t Oosten, De Witte Banaan, 
De Zwarte Ruiter, Diepe Keelen, DIP, 
Dirrekies Gaatje, Drijfhuis 5, Praam 
van Piet van Pa, Evaluon praam, Frau 
Scheuderböck, Gang is Allus, Hart & 
Lust, Heerenmetijd, Henk’s Angels, Her-
innert u zich deze nog?, Hermamixers, 
Het D(r)onkere End, Het Eerste Deuntje, 
Het Seringenland, Het Witje, Het Witte 
Hek, Historische Tuin II, Houtje Touwtje, 
Kees K en de Gotmajoor, Ketelbinkies, 
Kurkdroog, Legale Beppies, Lek zonder 
End, Men in Black, Mixed team van ‘t 
End, Mozes, Nattevoetjes, Net op Tijd, 
New Kids on the Bok, Ocker Nockel II, 
Ome Dirk, Ons Praem, Op de Valreep, 
Oversharing, Paapehlamelos, Pacific 
Princess, Piet Keuregies Preem, Pinta’s, 
Pitspoezen, Poelderboys, Polder Po-
wer, Praamaatje, Praamangels, Punt-
jetaart, Rent A Praam, Rode Lantaarns 
II, Rondje Omweg, Spjeiks, Spraam, 
Stenhuis Maatjes, De Stoppies,Tam 
Tam, Team 009, Team 188, Team 
207, Team Chic de Friemel, Team 
P.A.P.A. de Vos, Team Postma, Team 
SLK, The Beachlady’s, The Last Minute, 
The Next Generation, Tik ‘m aan, Ti-
tanic, Tot dat ‘t Zinkt, Tuuteblik, Uniek, 
Union Junior, Van Begin tot ‘t End, 
Vitanic, Volgend Jaar Beter, Voor de 
Gein, Weijekoppen, Wijntje, Witte van 
Leeuwens en Witte Wieven, Wrakhout 
en www.drijfhuis.nl.

Vrijwillig
Op drie deelnemers van bovenge-
noemde lijst na hebben alle teams al 
betaald om deel te mogen nemen 
aan dit gezellige doe- en verkleed-
feest op het water. Organisator SPIE 
moet wel inschrijfgeld vragen om 
alle kosten van vergunningen (een 
flinke!), prijzen en dergelijke te kunnen 
voldoen. Zelf zet het bestuur zich vrij-
willig in, net als de leden van de Raad 
van Twaalf en allen die een dagje op 
een controlepost als een uitje zien, de 
bezemboot bemannen en wat zoal 
meer. Zij zorgen voor elkaar, helemaal 
in de trend van heden nu de zorg door 
de hoge overheid los gelaten wordt! 
De Pramenrace geeft alvast een 
voorbeeld hoe zorg heel plaatselijk 
prima geregeld kan worden. Grappig 
zijn de namen van de teams die nog 
geen cheque uitgeschreven hebben: 
De Dubbele Bojum (wil natuurlijk zwart 
betalen), The Last Minute (echt alles 
op het laatste moment) en Voor de 
Gein (lol voor noppes). Misschien heb-
ben ze inmiddels wel betaald, hoor. 
Maar het viel even op...

Geheime opdracht achter slot en grendel bij notaris
Aalsmeer - Ook dit jaar ligt de ge-
heime opdracht, welke bij het ontbijt 
bekend wordt gemaakt, weer veilig 
achter slot en grendel. Al weer een 
aantal jaren wordt de opdracht een 

paar weken voorafgaande de Pra-
menrace gebracht naar notaris Mr. 
M van Galen. Dit is om het uitlekken 
tegen te gaan en volgens Wim Tas 
van SPIE, lukt dit aardig. 

De verzegelde enveloppe wordt pas 
opgemaakt tijdens het praamontbijt, 
door de notaris. “Alleen zo”, aldus 
Wim, “kunnen we garanderen dat 
de geheime opdracht geheim 

blijft. Al vele teams hebben diverse 
pogingen gedaan om de opdracht 
te achterhalen. 
Gelukkig ligt de opdracht weer 
veilig.” 
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Jaar Naam Functie

1996 Hans v/d Meer Dippers
1996 Henk Willem Spaargaren Dippers
1996 Henk van Leeuwen Dippers
1996 Peter Prochasaka Dippers
1997 Piet Eveleens Voorheen Westeinder Rondvaart
1998 Willem Enthoven Pramenbouwer
1998 Jacob Alderden Pramenbouwer opdrachtgever
1999 Ad Maarse Oud bestuurslid
1999 Dick Spaargaren Oud bestuurslid
1999 Leo van Setten Oud bestuurslid
1999 Hermadix Trouwe sponsors
1999 De Vries Trouwe sponsors
1999 Europarts Trouwe sponsors
2000 Piet Schuilenberg Baggeraar
2000 Maarten Joore Baggeraar
2000 Cees Otto Baggeraar
2001 Willem v/d Polder Voorzitter Raad van 12
2001 Richard Pannekoek Bokkenbouwer opdrachtgever
2001 Meindert Vreeken Oud bestuurslid
2002 Jan Stenhuis Bouwen van een nieuwe praam
2003 Jacqueline Kristelijn Redactie Praambode
2003 Cees Tibboel Oud bestuurslid
2004 Martin Eveleens Praamontbijt
2004 Johan Moolhuizen Praamontbijt
2005 Cees van Oorde Drukker van o.a. Het Spietje
2006 Joost Hoffscholte Burgemeester van Aalsmeer
2006 George Voogt Oud bestuurslid
2007 Jan Kinkel Ontwerper van de SPIE poster
2008 Monique Borsboom Oud bestuurlid
2009 Laura Tas Oud Bestuurslid
2009 Piet Spaargaren Bezemboot
2009 Willem Vreeken Bezemboot
2010 Aalsmeer.nu media en design Websitebouwer
2011 Rob Langelaan Koffiezetter tijdens het praamontbijt
2011 Foto De Boer SPIE Fotograaf
2012 Kees Markman SPIE DJ
2012 Drukkerij Cocu Huis Drukker van SPIE
2013 Martin Mijwaart Oud bestuurlid
2013 Juwelier Sparnaaij Trouwe sponsor
2014 ???

Wie dit jaar in het zonnetje?
SPIE-orde: Schouderklop!
Aalsmeer - De SPIE-orde, eeu-
wige roem voor degenen die deze 
dankbetuiging van het SPIE-bestuur 
krijgen. Allen hebben zich, elk op hun 
manier, ingezet om de Pramenrace 
in ere te houden. De redactie van de 
Praambode heeft deze Award ook 
in ontvangst mogen nemen. Alweer 
tien jaar geleden, een jubileum dus 
dit jaar. Toen trots, nu trots. En dat zijn 
ze allemaal die deze orde uitgereikt 
gekregen hebben. Er zijn inmiddels 
vele ‘inzetters’ vereerd met dit speci-

ale bedankje. Wie wordt dit jaar in het 
zonnetje gezet? Raden maar! 
Het bestuur vergadert overigens 
jaarlijks lang en vol vuur over deze no-
minatie. Het is geen prijs die zomaar 
even weggegeven wordt. De krijgers 
moeten wel iets speciaals gedaan 
hebben. Veelal overigens achter de 
schermen. Houders van de SPIE-orde 
slaan zich niet op de borst. Ze zijn 
bescheiden en het bestuur vindt dat 
juist ook deze mensen een openbare 
schouderklop verdienen!

Bijscholing of geheugenverfrissing: Het prijzenpakket

Wie wint zilveren Praam?
Aalsmeer - Chic een prijs winnen met 
de Pramenrace. En trots natuurlijk en 
feesten en zoenen, maar wat bete-
kent die wandelstok eigenlijk en is die 
foto van de praam richting de CAV 
niet ietwat oubollig? Het prijzenpakket 
op een rijtje. Een korte bijscholing voor 
alle nieuwelingen en een geheugen-
verfrisser voor teams die al vele jaren 
meevaren Tip: Wees trots op elke prijs, 
geniet er van. Het is maar voor een 
jaar! Allen zijn het namelijk wisselprij-
zen, slechts één mag blijven glimmen 
op de schoorsteen: De zilveren Praam 
en deze gaat uitgereikt worden aan 
het snelste team.
1. Wisselprijs: Hagelnieuwe Penta. 

Wordt uitgereikt aan het team 
welke het meest heeft bijgedra-
gen 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 watertorenprijsVoor 
het team welke het beste het 
thema uitbeeldt.

7.  Wisselprijs: Het Roer om. Voor het 
team wat het de grootste om-
schakeling heeft meegemaakt.

8.  Wisselprijs: Westeindergate. Voor 
het team welke het SPIE bestuur 
het meest foutief omkoopt.

9.  Wisselprijs: Kappie Silivius Prijs. 
Voor het team met het mooiste... 
Dit is elk jaar weer anders.

Prijzen naar aanleiding 
van 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.

Belangrijk, let op:
Voor elk team geldt: Wil je een 
eindtijd zorg dan
*  Dat je startnummer 

duidelijk zichtbaar is. Aan 
beide kanten (niet voor- en 
achterkant) van de praam 
of bok.

*  Je alle opdrachten doet.
*  Je voor de sluitingstijd van 

16.30 uur binnen bent.
*  En het belangrijkste: Houdt 

je aan het reglement.

4.  Wisselprijs: Juffrouw Albertien 
Trofee. Wordt uitgereikt aan het 
snelste damesteam.

5.  Wisselprijs: Foto van Praam rich-
ting de CAV. Wordt uitgereikt aan 
het snelste recreantenteam.

6.  Wisselprijs: Rode lantaarn. Wordt 
uitgereikt aan het laatste team 
wat binnenkomt.

pagina 18





Toonaangevend bokkenteam met roze accenten

Gouden concept Rentapraam
Aalsmeer - Team Rentapraam, 
toonaangevend bokkenraceteam, 
dat sinds 2008 kleur geeft aan de 
Aalsmeerse pramenrace, met haar 
bekende roze accenten in kleding, 

spraakmakende gifeaways, zoals 
zonnebrillen en letpetten. De uitvin-
ders van de ideale teervervanger 
‘Rentapap’, waar inmiddels drie 
teams het voordeel van het haaien-

vinneneffect hebben ontdekt. Het 
team dat vasthoudt aan het in 2009 
geïntroduceerde concept: één Penta 
voor in de boot, roer achterop. 
Een gouden concept waar tot op 

heden nog geen andere teams van 
gebruik durven te maken. Het vereist 
natuurlijk ook wel wat stuurmanskunst 
om in hondengang door de kanalen 
te varen. Crabsteering landing’s and 
takeoff’s zijn vele malen geoefend 
op de simulator om andere teams zo 
min mogelijk te hinderen bij de op-
drachten en op deze manier zo chic 
mogelijk door het parcours te varen. 

Of een leek dit voldoende in verband 
kan brengen met het thema van dit 
jaar, ‘Op z’n chicst’, valt echter te 
betwijfelen. Maar er is meer waarom 
Rentapraam dit jaar eigenlijk geen 
moeite hoeft te doen om gehoor 
aan het thema ‘Op z’n chicst’ of ‘Sur 
son chique’, zoals de Fransen zouden 
zeggen. 

De meeste onder ons weten dat 
100% zuiver goud met 24 karaat 
wordt aangeduid, fel geel van kleur, 
maar zeer zacht en niet geschikt voor 
sieraden of gebruiksvoorwerpen. 14 
tot 18 Karaats goud is gebruikelijk voor 
sieraden, maar de mooiste glans die 
goud kan hebben is het exclusieve, 
chiquere 22 karaats goud bij inter-
nationale goudkenners, ‘Pink-gold’ 
genoemd. Teams die echt ‘Op z’n 
chicst’ willen varen, respecteren de 
‘pink-collers’ van Rentapraam. Vol 
verwachting ziet het team uit naar 
alle roze gekleurde pramen bij de 
start aan de Pontweg. Een utopie, 
maar dat zou echt de pramenrace 
‘Op z’n chicst’ varen zijn.

Koude douche na uitdaging door de burgemeester

The Ice Bucket challange SPIE 
bestuur met Ringvaartwater

Aalsmeer - Maandag 25 augustus 
werd het gehele SPIE bestuur uitge-
daagd door burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder om mee te gaan doen 
aan de Ice Bucket Challenge. Deze 
uitdaging heeft het SPIE bestuur met 
zestien handen aangepakt en snel! 
Dezelfde middag stonden de heren 
en dames klaar om voor de Stichting 
ALS een nat pak te halen. Met deze 
ijskoude douche (niet met ijsklontjes 
maar Ringvaartwater) hoopt het SPIE 
bestuur een bijdrage te leveren om 
meer bekendheid te geven aan en 
om onderzoek te kunnen doen naar 
deze spierziekte. Uiteraard is er ook 
een bedrag gedoneerd. Het filmpje 
staat op Youtube. 

De koude douche voor het SPIE-bestuur 
met Ringvaartwater. Heeft voorzitter 
Erna de chef van de kraan omgekocht 
voor bijvoorbeeld een plaatsje in de 
juryboot? Zij kreeg het minste water over 
zich heen. Of is het gezichtsbedrog op 
de foto? Natuurlijk heeft de redactie dit 
even uitgezocht. En wat blijkt. Het lijkt 
inderdaad maar zo, volgens voorzitter 
Erna. Ook zij was tot op haar onderbroek 
nat en het gewicht van het water heeft zij 
nog dagen op haar schouders gevoeld.
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Aalsmeer - Iets meer dan 130 pra-
men en bokken hebben vorig jaar 
meegedaan aan de Pramenrace 
met thema ‘Vroeger, toen’. De meeste 
teams doen voor de gezelligheid 
mee en mogen als laatste starten 
bij de Pontweg. Zo ook aanstaande 
zaterdag weer. Het is aan de ‘snellen’ 
om als eerste de Penta aan te mogen 
slingeren. Iets meer dan twintig teams 
deden vorig jaar mee in deze cate-
gorie en er lijkt een nieuwe strijd te zijn 
ontstaan tussen twee nieuwe teams. In 
2012 is de hoofdprijs uitgereikt aan The 
Next Generation en moest Team Uniek 
genoegen nemen met de tweede 
plaats. In 2013, vorig jaar dus, waren 
de rollen omgedraaid. Team Uniek 
mocht de zilveren Praam voor ‘snelste’ 
mee naar huis nemen en The Next 
Generation eindigde op plaats twee. 
Team Uniek van B. Baardse legde 
overigens de Pramenrace af in een 

ongekend snelle tijd, 1 uur, 39 minuten 
en 51 seconde. Ter vergelijking, het 
snelste recreantenteam had 2 uur, 
25 minuten en 7 seconde nodig om 
de finishlijn aan te tikken. En Uniek was 
sneller dan haar concurrent The Next 
Generation, die in 2012 een kleine vijf 
minuten langer deed over de tocht 
der tochten. In 2012 is het brons uit-
gereikt aan Aquaprama, in 2013 was 
het Drijfhuis Team dolgelukkig met de 
derde prijs.

Bokken: Van 2 naar 1
In de categorie bokken is de hoofdprijs 
de Paul Hogervorst trofee en deze is 
vorig jaar uitgereikt aan De Zwaffelaars, 
het team dat in 2012 nog genoegen 
moest nemen met de tweede plaats. 
Als kleine jongens zo blij waren de 
heren en terecht. Er is een topprestatie 
geleverd. Het team mocht als een 
na laatste het ‘sop’ van de Ringvaart 

in en dit betekent dat iets meer dan 
dertig bokken zijn ingehaald om deze 
hoogste eer te kunnen bereiken. De 
Zwaffelaars legde de Pramenrace af 
in 2 uur, 31 minuten en 19 seconde. 
Rentapraam finishte vorig jaar een 
kleine acht minuten later en kreeg 
het zilver uitgereikt. Een half uur later 
tikte De Lillike Draeck aan en eindigde 
hiermee op plaats drie.

Dames: Wie van de drie?
De kleinste categorie tijdens de 
doe- en verkleedtocht zijn de dames. 
Maar, het aantal neemt langzaam 
toe. Steeds meer vriendinnen kruipen 
met elkaar in de praam en maken er 
een gezellig klets- en doedagje van. 
Misschien is het toch beter om minder 
te ‘kleppen’ en eens met elkaar 
honderd procent in te zetten voor de 
Juf Alberdien trofee ofwel de eerste 
plaats. Vorig jaar namen achttien da-

Gaan Uniek en The Next Generation 
weer strijd in categorie ‘snellen’ aan?

mesteams deel, maar het zijn tot nu 
toe ieder jaar dezelfde drie die door 
het bestuur gezoend worden. Het 
fanatiekst zijn Bloemm en De Legale 
Beppies en nagenoeg om en om be-
zetten zij plaats één en twee. Bloemm 
gaat qua winst momenteel aan de 
leiding, winnaar in 2012 en in 2013. 
De Legale Beppies kreeg beide jaren 
het zilver voor de tweede plaats. Maar, 
er is een kaper op de kust en wie weet 
heeft dit team dit jaar meer geluk. 
Uit twee keer achter elkaar derde 
worden, blijkt toch wel dat de wens en 
drang groot is. Kom op Praamangels, 
ga voor goud! Bloemm legde in 2013 
de Pramenrace af in 2 uur, 8 minuten 
en 9 seconde. 

Recreanten: Verrassend!
In de categorie recreanten is het 
jaarlijks dringen met zo’n negentig 
tot honderd deelnemende teams. 
Deze groep doet er alles aan om het 
publiek te vermaken en zichzelf een 
geweldige verkleeddag te bezorgen. 
Niet alleen de teamleden zelf dossen 
zich optimaal op, ook de praam of de 
bok krijgt een metamorfose afhankelijk 
van het thema. Chic, dit jaar! In deze 
categorie eigenlijk ieder jaar een an-
dere winnaar. Winnen? Wat is dat, het 
gaat toch om de gezelligheid? Tja en 
als er dan (toevallig) gewonnen wordt 
is de vreugde groot. De Vlijtbuiters 
waren in ieder geval meer dan blij 
met de grootste beker. Is dit toevallig 
een team dat toch stiekem meer dan 
voor de gezelligheid alleen mee-
vaart? Plaats nummer drie in 2012 
doet dit wel een beetje vermoeden. 
En nog een team valt in deze op. Het 
Witte Hek wist in 2012 als tweede te 
eindigen, de vierde plaats vorig jaar 
is misschien iets tegen gevallen… Het 
gaat ook nog echt spannend worden 
in deze categorie. Verrassend toch 
weer! De Pramenrace werd door de 
Vlijtbuiters afgelegd in 2 uur, 25 minu-
ten en 7 seconde. De winnaar in 2012, 
De Farregatters, wist sneller de finish 
te bereiken: 2 uur, 24 minuten en 25 
seconde. Maar ach wat scheelt het?! 
Als iedere seconde telt, 82 seconde 
op precies te zijn!

Door Jacqueline Kristelijn

Laatste jaar voor Team Praamaatje

Meedoen aan Pramenrace?
Aalsmeer - Sta jij nou al menig jaar aan de kant bij de Pramenrace en lijkt het je leuk om volgend 
jaar mee te doen. En heb je geen idee hoe je aan een Praam en Penta moet komen? Dan is dit 
jouw kans. Of misschien wel de kans voor jou en jouw vrienden om mee te gaan doen aan één van 
de leukste evenementen in Aalsmeer elk jaar. Na een tiental zeer leuke, gezellige en (meestal) droge 
jaren meegedaan te hebben aan de Pramenrace, gaat Team Praamaatje er na de Pramenrace 
2014 mee stoppen! En daarom wordt de Boskoopse schouw en Penta te koop aangeboden. De 
Penta is in goede staat, maar de boot is gebruikt en zal op sommige punten opgeknapt moeten 
worden. Mocht je serieuze interesse hebben, dan kan een proefvaart geregeld worden na de 
racedag. De praam en Penta zijn ook los te koop, maar eerst gaat het team proberen ze samen te 
verkopen. Ze hebben tot slot heel veel meegemaakt samen! Een bijna onafscheidelijk duo. Team 
Praamaatje wil in ieder geval SPIE bedanken voor het telkens weer organiseren van de Pramenrace. 
En de heren en dames beloven bij deze dat ze het jubileumjaar, in 2015, zeker gaan kijken naar 
de Pramenrace, of vanaf de kant of vanaf het water. Stuur voor meer informatie een mail naar 
famberbee@caiway.nl.
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Boek ‘Alleen op de Wereld’ als inspiratiebron

Ouwe bok wordt een zwaan
Aalsmeer - Een nieuw, maar toch ook 
oud team gaat meevaren met de 
Pramenrace. Gevaren wordt in een 
oude bok en in de boot neemt onder 
andere Pramenrace veteraan John 

van de Polder plaats, samen met een 
gevarieerde, ongeregelde beman-
ning. Gezamenlijk heeft het team 
zich gebogen over het thema van de 
29ste editie: ‘SPIE op z’n chicst’.

Chique water en pramenrace. Dan 
denk je aan een zwaan, er is geen 
chiquere vogel als een zwaan. Dus, 
gaat dit nieuwe, oude team als 
zwaan. Een ouwe bok wordt een 

zwaan. Het team dacht terug aan 
hun jeugd en het voorlezen uit een 
boek dat veel indruk heeft gemaakt. 
‘Alleen op de Wereld’ van Hector Mal-
lot. Over Remy, Vitalis en hun vrienden 
de hond en het aapje. Dan de boot 
waar Remy op terecht kwam, een 
boot met een zwanenkop, getrokken 
door een paard, er waren toen nog 
geen Penta’s, met aan boord een 
rijke mevrouw, die later zijn moeder 
bleek te zijn. Aangezien John ook 
altijd vergezeld wordt door zijn witte 
poedel, en de rest ook bestaat uit 
een bij elkaar geraapt zootje, lag 
het voor de hand: ‘Alleen op de 
Wereld’ moest het worden. De bok, 
waarmee dit nieuwe, oude team 
gaat varen, heeft in 1953 tijdens de 
watersnood nog mensen en koeien 
gered. Het was toen al een ouwe bok 
(net als schipper John nu) en heeft 
jaren op de bodem van een sloot 
doorgebracht. Afgelopen winter is de 
bok in de Zaanstreek gevonden. Het 
hele jaar is er aan gewerkt om op tijd 
klaar te zijn voor de Pramenrace. Er is 
onder andere een complete nieuwe 
achterkant opgekomen, waardoor 
de lengte toenam met ongeveer 
twee meter. En zo is er weer een stukje 
cultureel erfgoed gered. Nieuwsgierig 
naar de nieuwe, oude bok van John 
van de Polder? Zoek de zwaan, zoek 
Remy en kijk uit naar een verweerd 
hoofd! Oh, en deze klussenman 
eerste klas verdient best een compli-
ment. Doen hoor, het kost niets en het 
staat wel chique!

Bedankt Willem van de Polder!

De Vreemdgaanders op chic
Aalsmeer - De Vreemdgaanders zijn 
afgelopen jaar na de bekendmaking 
van het thema in maart weer direct 
aan de slag gegaan met ‘Spie op zijn 

Chicst’. Er werd drank ingekocht, veel 
vergaderd en getimmerd. 
Maar wat is een bok of een praam 
zonder een goed lopende Penta? En 

daar mankeerde nog wel wat aan bij 
het team. Want, je kan wel vier Penta’s 
in je bezit hebben, maar als die ‘kren-
gen’ niet willen lopen bij de start of 

onderweg ermee stoppen, dan wordt 
de sfeer toch enigszins gespannen in 
de Bok. Dus moest er een oplossing 
komen.
In eerst instantie hebben de man-
nen er zelf naar gekeken en er heel 
interessant over gepraat, maar 
praatjes vullen geen gaatjes, zo bleek 
maar weer. Niemand wist wat er nou 
precies gedaan moest worden om 
met een Penta, die loopt als een zon-
netje, aan de start te verschijnen. Ja, 
iemand had nog wel een mannetje 
die er verstand van had en zo werd 
één Penta weggebracht. Deze Penta 
is nu al zes maanden zoek en het 
mannetje geeft niet thuis. 

Dan blijft er niets anders over dan te 
biecht gaan bij de mentor van de 
Penta’s, Willem van de Polder, en te 
vragen of hij er naar zou willen kijken. 
Dat viel nog niet mee, hij is een druk 
bezet man, maar na wat slijmen en 
een koppie thee met 6 suikerklontjes, 
en een mini Amstel Radlertje was 
hij bereid te helpen. Samen met 
het hoofd Technische dienst van 
de Vreemdgaanders, Eric, die een 
zeer leergierige leerling bleek te zijn, 
hebben ze de Penta’s weer goed 
lopend en startend gekregen. De 
Vreemdgaanders willen bij deze Wil-
lem van der Polder bedanken voor 
alle moeizame uren en wijze lessen 
en humor die hij gegeven heeft. Tot 
13 september! Dan maken we er met 
z´n allen een ‘chic’ feest van!
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Team Mozes pleit voor extra categorie!

Aluminium pramen, wat nu?
Aalsmeer - Een goed oplettende 
toeschouwer heeft ze allang gezien 
natuurlijk: de zilverkleurige pramen, 

varend tussen al die originele zwarte 
exemplaren. Ze vallen goed op tus-
sen al die ‘zwarte’ oudjes. Bekend en 

Bouwer Daniël Alderden met zijn pronkstuk. Team Mozes neemt plaats in deze aluminium praam.

leven. Niet alleen een boot voor de 
pramenrace, maar eventueel ook te 
gebruiken als een vis-, familie- of party 
boot. Voor de pramenrace echter zit 
er wel een groot nadeel aan. Het 
reglement van SPIE doet hier wat 
‘kort door de bocht’ over, vindt Team 
Mozes. “Het is geen hout”, dus je bent 
gediskwalificeerd. Het team roept 
de organisatie op om deze regel te 
wijzigen, want zo stellen de heren: “Je 
kan er echt niet meer omheen.” En 
het team heeft een voorstel naar SPIE: 
“Een aparte categorie erbij? Zou wel 
leuk zijn voor de aluminium teams.” 
Deze week is er weer een aluminium 
model te water gelaten bij de Firma 
W. Alderden aan de Oosteinderweg, 
gebouwd door Daniël en Kees Alder-
den. Weer een exacte kopie van een 
echte Aalsmeerse praam naar voor-
beeld van Paul Hogervorst en C.J.W. 
de Vries met alle details, zoals het 
ook vroeger was. Ook in deze boot 
zitten weer een flink aantal bouw- en 
lasuren. Sneller kan altijd, maar als je 
echt iets moois wilt, kost het meer tijd 
en geld. Het uiteindelijke resultaat is 
het belangrijkste en dat moet je dan 
ook kunnen zien.
Een kleine schatting is, dat er dit 
jaar weer een stuk of vier aluminium 
pramen bijgekomen zijn. Arie van der 
Schilden roert zich al jaren verdienste-
lijk in dit wereldje van pramenbouwers 
en dit jaar is nieuwkomer Rik Schreurs 
met zijn aluminium model ook van de 
partij. Ook zijn praam is deze week te 
water gelaten, Alle drie uit Aalsmeer 
Oost, je hoeft er dus niet voor naar 
de Buurt en alle drie zijn gebouwd op 
de traditionele manier. Gewoon met 
mallen en een goed voorbeeld, een 
goede schets. Niks 3D gedoe. 
Dat maakt het totaal aan aluminium 
pramen dat deelneemt volgens Team 
Mozes 18 stuks. Voldoende voor een 
nieuwe categorie? SPIE heeft er weer 
een hoofdkraker bij! En Team Mozes 
wacht in spanning het uiteindelijke 
besluit af.

Wereld van jachtbouw en paardensport verbonden in Aalsmeer

Aluminium: Chique materiaal! 
Aalsmeer - Iedereen die een beetje 
belangstelling voor de mooie ge-
meente heeft weet dat Aalsmeer al 
lang niet meer alleen vanwege de 
bloemen wereldfaam heeft. Aalsmeer 
mag zich ook de trotse huisvester 
noemen van een aantal toonaange-
vende jachtwerven. En uiteraard laten 
deze werven zich ook bij de Race der 
Races van hun beste kant zien!
Dat de Gouwe Rokken daarbij duide-
lijk hun voorkeur voor het uiterst chique 
materiaal aluminium uitspreken is ook 
geen geheim meer. Sinds jaar en 
dag komen zij voor hun liefde uit en 
laten zij het materiaal stralen. Voor 
hen geen stiekem gedoe met een 
zwart geteerde praam. Nee, zij tonen 
het materiaal zoals het is en in al haar 
facetten. Zo werd de praam in 2012 

omgebouwd tot Dakota om aan te 
geven dat men al ver voor de Tweede 
wereldoorlog wist dat aluminium een 
prachtig materiaal is om de wereld 
mee rond te gaan. En vorig jaar de-
monstreerden zij op ludieke wijze dat 
Vroeger Toen niet alles beter was…

Toenadering
Gezegd moet worden dat hun niet 
aflatende enthousiasme voor het 
chique materiaal z’n vruchten begint 
af te werpen. Her en der beginnen 
meer pramenteams uit te komen 
voor het feit dat ook zij begrijpen dat 
aluminium nu eenmaal de toekomst 
heeft! En zelfs bij SPIE kan men heel 
voorzichtig enige toenadering be-
speuren, op het deelnameformulier 
kan men er in ieder geval rond voor 

uit komen tegenwoordig! Dat de 
Gouwe Rokken hier blij om zijn lijdt 
geen twijfel, zij dragen de Race der 
Races een bijzonder warm hart toe 
en denken dat met deze voorzichtige 
toenadering de toekomst van de Pra-
menrace stevig gewaarborgd wordt.
Terug naar het thema van dit jaar. 
Aluminium is met haar zacht zilveren 
glans van zichzelf al bijzonder chic 
te noemen. Een aluminium praam is 
daarmee eigenlijk al het jacht onder 
de schuiten. Maar zo gemakkelijk 
wilden de Gouwe Rokken zich er niet 
vanaf maken. Zij kozen er dan ook 
voor om per superjacht naar de 
Koninklijke Paardenraces in Ascot af 
te reizen. Wat het resultaat daarvan 
is kunt u zaterdag met eigen ogen 
bekijken...

begrijpelijk is dat een oude praam uit 
de jaren 1940 tot 1950, die ook nog 
eens afgezonken geweest is voor 
een jaartje of vijfentwintig, daarna uit 
de bagger getrokken is, opgeknapt 
met allerlei soorten hout, bij elkaar 
gehouden door diverse kitten en lijm, 
nou eenmaal niet het eeuwige leven 
heeft. Er komt een keer een eind aan 
het varend bestaan en dan rest er 
nog één ritje en dat is naar de Meer-
landen. De keus is dan hechthout 
met epoxy of sinds een aantal jaren 
van aluminium bouwen! En dit laatste 
koop of bouw je voor de rest van je 
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Uniek toernooi zaterdag ‘Het Wijzen uit ‘t Oosten Open’

Golf: Een sjieke of chique sport
Aalsmeer - SPIE heeft ons ook dit 
jaar weer uitgedaagd met een mooi 
thema: ‘Op z’n Chicst’. Het woord 
Chic is op zichzelf al best verwar-
rend aangezien je het op meerdere 
manieren kan schrijven. Gebruik je de 
sjieke manier dan schrijf je ‘Chique’. 
Als je de voorkeur geeft aan de 
minder chique manier dan schrijf je 
‘Sjiek’. Dit laatste wordt ook wel de 
informele spelling genoemd, maar is 
daarom niet per sé fout. Dan is er nog 
een derde manier die door de thema 
makers van SPIE wordt geprefereerd 
en dat is de ‘Franse’ vorm ‘Chic’. 
Maar dat weten we niet helemaal 
zeker, aangezien de vergrotende trap 
van chique, chiquer is en de overtref-
fende trap weer chicst in plaats van 
chiquest. Begrijpt u het nog? Maar 
denk nu niet dat chique een Frans 
woord is wat in Frankrijk betekent chi-
que pruimtabak en dat is nauwelijks 
sjiek te noemen. Maar we dwalen 
af. Bij het bepalen hoe we dit jaar 
invulling gaan geven aan het thema 
hebben de ‘Wijzen uit het Oosten’ het 
gezocht in de sportieve hoek. Het stre-
ven was om de meest sjieke sport te 

vinden die er is. Een sjieke sport heeft 
een aantal kenmerken waarmee het 
zich mee onderscheidt van de wat 
meer banalere vormen van tijdverdrijf. 
Zo is het bij een sjieke sport ‘Not done’ 
om bijvoorbeeld de bal direct met de 
voet of hand te spelen. Hiervoor wordt 
liever een hulpmiddel gebruikt, zoals 
een racket, een stick of een club. 
Een tweede kenmerk is dat fysiek 
contact tussen tegenstanders tot 
een minimum moet worden beperkt, 
aangezien dit niet als sjiek wordt be-
schouwd. Als laatste wordt een sjieke 
sport gekenmerkt door exclusiviteit 
waardoor bepaalde minder sjieke 
bevolkingsgroepen (lees klootjesvolk) 
kunnen worden buitengesloten of 
om andere redenen deze sport links 
laten liggen. Rekening houdend met 
bovengenoemde stelregels zijn wij 
uitgekomen op wat, volgens ons, de 
meest sjieke sport ter wereld is en dat 
is golf natuurlijk! Dit is namelijk een 
sport waar je aan je tegenstander 
schaamteloos kan vragen ‘Wat is 
jouw handicap?’, zonder dat je met 
een blauw oog eindigt. Moet je op 
het voetbalveld eens proberen... Dit 

komt omdat de handicap een sjieke 
regel is die bij golf in het leven is ge-
roepen om de mindere goede in de 
golfsport toch competitief te kunnen 
laten spelen tegen betere spelers. 
Het spelletje blijft hierdoor voor beide 
spelers uitdagend en de inferieure 
speler kan hierdoor zelfs winnen van 
de meer superieure. Zouden we dit 
toepassen op de Pramenrace dan 
is dat hetzelfde als dat wij, als Wijzen 
uit het Oosten, tegen de wat minder 
gestroomlijnde pramenrace teams 
zouden zeggen: “Starten jullie maar 
een half uurtje eerder, dan is het in 
ieder geval spannend bij de finish.” 
Een andere sjieke eigenschap van 
golf is dat je eerst een golf vaardig-
heid bewijs moet halen voordat je 
überhaupt mee mag doen. Dit heeft 
geen enkele andere sport. Zelfs de 
formule 1 kom je al in zonder rijbewijs 
(zoals onze 16-jarige landgenoot Max 
Verstappen al heeft laten zien). Je 
moet dus kunnen bewijzen dat je sjiek 
genoeg bent om de sport te mogen 
beoefenen en dat je niet als een op-
holgeslagen aspergesteker de keurig 
verzorgde grasmat aan bonken slaat. 

Ook de taal van het Golf komt uit het 
sjieke moederland Groot-Brittanië. Als 
golfer gebruikt je moeiteloos termen 
als Albatros, Eagle en Birdy om de 
meer geslaagde holes te beschrijven 
en gaat het een hole toevallig minder 
dan heb je het over een Bogey of 
zelfs een Double Bogey en dat is zon-
der twijfel een sjieke manier om een 
klote beurt te beschrijven. Maar daar 
stopt het nog niet, als sjieke golfspeler 
heb je iemand die je spullen voor je 
draagt en, het is niet gelogen, waar 
nodig je ballen wast. Daarnaast word 
je ook nog eens door ditzelfde figuur, 
die je liefkozend caddy noemt, rond 
gereden in een karretje want het zou 
niet sjiek zijn als je dat hele pokkeneind 
zelf zou moeten lopen. Het is dus 
zonder twijfel duidelijk dat golf über 
sjiek is en dan hebben we het nog 
niet eens gehad over de kleding en 
de schoenen die gedragen worden. 
Deze zouden op de gemiddelde 
sjieke bruiloft niet misstaan. En wat 
te denken over de beoefenaars van 
deze beschaafde sport. Sjieke kerels 
met klinkende namen zoals: Phil Mic-
kelson, Seve Ballesteros, Nick Faldo 
en Ernie Els met zijn sjiek bijnaam ‘The 
Big Easy’. Maar het beste voorbeeld 
is misschien wel Tiger Woods één van 
de beste golfers ter wereld. Een kerel 
die zo sjiek is dat hij niet te beroerd 
is om zijn liefde (voor de sport?) niet 
alleen met zijn eigen vrouw maar ook 
met vele andere dames te delen. 
Dit alles in acht nemend hebben wij 
als Wijzen uit het Oosten gemeend 
dat deze sjieke sport niet mag ont-
breken op een Pramenrace met dit 
specifieke thema. Aldus, hebben wij 
besloten tijdens de race het ‘Wijzen 
uit ’t Oosten Open’ te organiseren. Het 
wordt een uniek golf toernooi waarbij 
de precisie en sjiekheid van de golf-
sport naadloos worden geïntegreerd 
in het Pramenrace concept. Gezien 
deze unieke combinatie hebben we 
vanuit de mondiale golftop al vele 
toezeggingen van deelname mogen 
ontvangen. Dat ze hiervoor het KLM 
open (dat helaas tegelijkertijd is) moe-
ten laten schieten is een offer wat ze 
maar al te graag wilden maken. Het 
belooft dus een ongeloofelijk schouw-
spel te worden. Rest ons alleen nog te 
zeggen dat u allen welkom bent om 
dit unieke spektakel te aanschouwen 
komende pramenrace! Tot ziens op 
het ‘Wijzen uit ’t Oosten Open’. 

Team De Wijzen uit ‘t Oosten

Aalsmeer - Vrijdag 12 september 
wordt weer de jaarlijkse captain 
avond van de Pramenrace gehou-
den. 
Misschien is deze avond beter als 
het Palaver of de Zwarte nacht. Het 
maakt niet uit, het is 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 kantine van Voetbal 

Vereninging Aalsmeer aan de Dreef 
in de Hornmeer. 
Het SPIE bestuur deelt deze avond de 
startzakken uit. In de startzakken be-
vinden zich diverse attributen, welke 
nodig zijn tijdens de 29-ste Aalsmeer-
se Pramenrace. Tijdens de avond 
worden ook de opdrachten nog eens 
duidelijk uitgelegd. Ook wordt de ene 
laatste opdracht bekend gemaakt. U 
weet wel dé opdracht die de volgen-

de dag ingeleverd moet worden bij 
het praamontbijt. Veel teams denken 
nog steeds dat deze opdracht niet zo 
zwaar mee telt, maar het SPIE-bestuur 
wil nog eens benadrukken: Niets inge-
leverd bij het praamontbijt is gelijk al 
een kruisje achter de naam van het 
betreffende team. Om dit te voorko-
men, worden de teams aangeraden 
om toch vooral vrijdag 12 september 
vanaf 20.00 uur aanwezig te zijn!

Palaver: Bekendmaking ene laatste opdracht!
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Wat gebeurt er toch in de kelder?

Werkzaamheden aan brug geen 
belemmering voor Pramenrace
Aalsmeer - Ook de bestuursleden 
van SPIE zijn de afgelopen weken 
aardig de dupe geworden van de 
werkzaamheden aan de Aalsmeer-
derbrug. Naast de irritatie van het 
lange wachten en de irritatie van 
het voordringen van medeweg-
gebruikers was en is het een periode 
van langer onderweg zijn. Gelukkig 
is de situatie nadat de ‘nieuwe brug’ 
klaar gekomen is beter geworden en 
het wachten is nu op het afronden 
van de oude brug. De scheepvaart 
is in tegenstelling tot het wegverkeer 
geenszins de dupe van het opknap-
pen van de brug, zodra er maar 
één vakantieganger met zijn jachtje 
met mast voor de brug ligt, gaan 
de lampen weer op rood en hoppa, 
de brug gaat weer open zodat de 

werkenden wederom zo’n 15 minuten 
extra onderweg zijn. Maar goed, daar 
is al een lange discussie over gaande 
hoe dit op te lossen is. Ook met de 
komende pramenrace zal de brug 
gewoon de brug zijn en dus in werking 
zijn. 

Groene peddels
SPIE rekent dan ook, zoals gewoonlijk, 
op flink wat beroepsvaart en plezier-
vaart op de Ringvaart, zodat het al 
met al vast weer een gezellige boel 
wordt met de 150 pramen die vanaf 
de Pontweg hun weg zoeken naar 
de Brandewijnsloot. Vooral de wit 
gekleurde plezierjachten zijn niet zo 
heel happy met de zwart geteerde 
pramenvlootschouw, immers een 
extra zwarte teerstreep op een witte 

boot is geen pan. Ach, en andersom 
is er met een beroepschipper en zijn 
schip met zand andersom een stuk 
spanning, want je zal er maar voor 
langs willen steken met de praam en 
er komt net een vuiltje in je sproeier 
van je Penta. Verleden jaar zagen we 
dat tijdens de proefvaart bij A.v.d.P. te 
A. gebeuren en wij (passagiers op de 
Nel) hebben de mannen nog nooit 
zo hard zien peddelen met van alles 
wat zij aan boord mee hadden (dat 
waren dus vooral groene peddels 
van een bekend biermerk). Gelukkig 
liep alles goed af en wat witjes op het 
gezicht konden ze naderhand er toch 
wel om mee lachen.

Camouflage vlakjes
Nog even terug naar de brug, juni tot 

en met september staat er op de bor-
den, wegens werkzaamheden in de 
brugkelder en dat begrijpen wij van 
SPIE nu niet helemaal. Dat er een kel-
der bij de brug zit kunnen we ons voor-
stellen, maar het brugdek schilderen 
gebeurt niet in de kelder volgens ons, 
vreemd toch?! Wat nog vreemder is 
als je weer staat te wachten vanaf 
Hoofddorp. Het moet iedereen opge-
vallen zijn dat de zijde waar je naar 
kijkt in een soort camouflage vlakjes 
is geschilderd. Voor degene die er 
aanstaande zaterdag onder door 
varen, neem een zaklantaarn mee 
en schijn op de onderkant van de 
brug, het zijn allemaal kleine vlakken. 
Waarom deze wijze van schilderen is 
ons een raadsel, maar het verklaart 
wel waarom het zo lang duurt voor 
de brug klaar was en waarom dat 
witte plastic er omheen getrokken zat. 
Het is een hoop werk om elk vakje 
met afplaktape af te plakken en het 
gebruikte blauwe tape kan ook nog 
eens slecht tegen water. 

Rood of oranje
Het ontwerp van de vlakken en de 
vlakverdeling komt waarschijnlijk 
uit Den Helder, alwaar de marine 
proeven uitvoert met boten, die door 
deze vlakkleuren uit het zicht worden 
genomen, maar wat dit met een 
brug te maken heeft, kunnen wij niet 
helemaal beredeneren. Immers als 
hij open staat, is het juist wel goed 
om te zien dat hij open staat, dus zou 
egaal rood of oranje beter zijn dan de 
camouflage kleuren die hij nu heeft. 
Kan je tenminste ook bij mist zien; kijk 
de brug is open, effe wachten!

Let op: Nat!
Voor de toeschouwers is het trouwens 
ook oppassen, want ook de relingen, 
slagbomen en het voetpad worden 
met verf behandeld, dus kijk als je er 
gaat staan wel goed of er niet ergens 
een bordje ‘Nat’ hangt of heeft 
gehangen. Voel desnoods even met 
de pink of alle stukken, waar je tegen 
aan gaat staan leunen, echt droog 
zijn. Daarnaast is ook van belang niet 
te blijven staan als de brug overeind 
komt, want uiteindelijk schuif je zo de 
brugkelder in. Dé plek waar de werk-
zaamheden aan de brug volgens de 
borden plaatsvinden.

Het SPIE-bestuur

Houdt je aan de vaarregels!

Zaterdag ook Regenboog 
zeilwedstrijden op Poel
Aalsmeer - Tegelijkertijd met de Pra-
menrace Aalsmeer worden op de 
Westeinderplassen ook Nederlandse 
Kampioenschappen Regenboog 
zeilwedstrijden gehouden. 
Een prachtig evenement waarbij zo’n 
50 geweldige zeilboten aan mee-

doen. Het bestuur van SPIE en de 
organisatie van deze zeilwedstijden 
hebben in een vroeg stadium over-
leg gehad. De Westeinder is groot 
genoeg, deze twee evenementen 
hoeven niet in elkaars vaarwater te 
komen. Mocht het zo zijn dat je zo’n 

prachtige zeilboot tegenkomt, kijk 
dan extra goed uit. De Regenbogen 
zijn niet voorzien van een motor. Ze 
zeilen of worden gesleept. 

Dit komt hun wendbaarheid niet 
ten goede en kunnen ze hierdoor 

minder snel van hun route afwijken. 
Het zou zonde zijn als je praam of 
bok wordt beschadigd, het zou 
helemaal vervelend zijn als je een 
Regenboog torpedeert. Let op de 
mede water gebruikers en blijf een 
goed stuurman/vrouw!
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Rustgevende geknor van de Penta, sigaartje, biertje

De Farregatters: Al jaren 
een steady team!
Aalsmeer - De Farregatters, hoe veel-
zeggend is een naam. Natuurlijk een 
team uit Aalsmeer-oost. Captain Bert 
(de fietsenmaker), Cees (stuur), Jeroen, 
Peter, Jan-Dirk en Henk vormen al jaren 
een succesvol team met allemaal 
hun roots in dat deel van Aalsmeer. Al 
vanaf de vierde pramenrace werd er 
elk jaar ingeschreven. De allereerste 
keer was er echter nog geen naam 
bedacht. Toen Bert met destijds de 
inschrijfguldens aankwam, vroeg de 
toenmalige penningmeester hoe 
het team heette? Weet ik veel, zij de 

toen net 20 jarige Bert. De Farregatters 
dan maar, moet de penningmeester 
hebben geopperd. Tja, dat die naam 
alleen al nu vele euro’s waard is had 
niemand ooit gedacht! Na in de eer-
ste jaren zonder prijs de eindstreep te 
hebben gehaald (de Penta deed het 
niet, één keer gebeurt in al die jaren) 
kwamen al snel de prijzen als rijpe 
appeltjes uit de boom vallen. Eerst de 
Boezemschop voor de automatische 
hoosmachine, een paar jaar later 
de Meest Spraakmakende voor het 
eerste piratenschip op de Poel. Dit 

was nog in de tijd dat je met een 
paar avondjes klussen een prijs in de 
wacht kon slepen. Er volgden nog vele 
mooie creaties, die met veel plezier 
werden gebouwd. De Flintstones, 
met aanhang-amfibie wagen, een 
speedboot met werkend stuur, een 
boot met schuimkanon om ‘het ruime 
sop’ mee te kiezen. Het slepertje was 
zo goed gelukt dat toen de praam 
een paar maanden later bij Bert in 
de sloot half onder water lag, een 
overijverige ambtenaar langs kwam 
om te sommeren dat die diesel sleper 

gelicht moest worden in verband met 
vervuiling. Hij had niet door dat de 
boot volledig van hout was. Ondanks 
de mooie bouwwerken droogde het 
prijzenfestijn een beetje op. Frustre-
rend bijna, maar ja, er waren steeds 
boten waar nog meer tijd in gestopt 
was. Dat veranderde toen het plan 
werd opgevat om de oude praam te 
gaan renoveren. Het dichten van de 
gaten, hozen en natte voeten werd de 
Farregatters te veel. Het goede nieuws 
was dat teamleden van de Farregat-
ters allemaal twee rechter klushanden 
hadden, en twee leden zelfs wel meer-
dere rechterhanden. Het renoveren 
van de praam duurde twee jaar. Het 
eerste jaar zijkanten en de voor- en de 
achterkant. Het tweede jaar werd ook 
de bodem vervangen. Het resultaat 
was een razendsnelle praam die met 
dezelfde Penta nu ineens ging als de 
welbekende Tierelier. 

Het is mooi geweest
Drie jaar achter elkaar werd de prijs 
voor het snelste recreanten team 
gewonnen. Toen vonden de Farregat-
ters het wel weer even mooi geweest. 
Elke keer weer die foto van foto van 
‘Bloemelust in het oud’ meenemen 
na afloop was mooi genoeg. Zeker 
nadat de trofee de derde keer bijna 
niet overleefde. Het feest na afloop 
onder de Aalsmeerderbrug werd 
bijna het einde van deze wisselprijs. 
Het resultaat, gebroken glasplaat 
en waterschade aan het kunstwerk. 
Enorme kosten moesten worden 
gemaakt om de wisseltrofee toch 
weer in te kunnen leveren. Geen prijs 
meer voor de Farregatters. Het is mooi 
geweest. Lekker rustig varen, een extra 
bemanningslid (goed voor de spon-
sering) genieten van de omgeving, 
luisteren naar het rustgevende geknor 
van de Penta. Sigaartje, biertje. Af en 
toe een opdrachtje. Ja, inderdaad, 
ook de Farregatters worden een jaar-
tje ouder. De mooie creaties blijven, 
de gezelligheid ook. De Farregatters 
varen nog jaren door.

Koninklijke aandacht voor Pramenrace op 
z’n chicst?
Aalsmeer - “Zeg Wim, ik hoor dat 
ze op chic gaan in Aalsmeer. Huh, 
hoezo en waarom? 
Nou, op 13 september tijdens de 
Pramenrace. Ja hoor, in dat boeren-
dorp en tijdens dat carnaval op het 
water? Geloof ik niets van! Nou, kijk 
maar eens op de site, ik zie cham-
pagne en goud. Dolletjes! Kunnen 
we niet vragen om een uitnodiging? 
Ach nee, Max, je wil die mensen 
toch niet belasten met de kosten 
van onze aanwezigheid. Trouwens, ik 
denk dat ze niet eens zin hebben in 
ons en aan chic heb ik nog steeds 
twijfels. Hè, wat ben je toch saai. We 
kunnen toch eens informeren? Als 
ik het goed begrijp, gaat iedereen 
verkleed. Zijn ze onherkenbaar. Was 
jij toch ook, toen met dat schaatsen. 

Ja, maar dat is al zo lang geleden. 
Ik heb nu een andere functie. Nou, 
weet je, het lijkt me toch wel heel 
leuk om eens mee te maken. Zon-
der opsmuk, lekker onszelf zijn. Wel 
jammer dat ik weer op chic moet. 
Maar ook wel weer makkelijk, ik heb 
nog wel een afdankertje in de kast 
hangen. Voor jou ook nog wel, in 
een jurk ben je echt incognito. Tjee, 
Max, jij draait door, maar stiekem lijkt 
het mij ook wel leuk. Doen dan? Ik 
ga informeren, misschien is er nog 
een plaatsje vrij in een sloepje voor 
ons. Oh, Wim je bent een engel. Ik 
ga gelijk aan moeder B vragen of 
ze wil oppassen op de kinderen. 
Wat ga jij aandoen? In een pak val 
ik natuurlijk teveel op. Doe mij maar 
mijn golfbroek, die staat sportief en is 

chic. Zeg Max, misschien is een jurk 
toch niet zo een goed idee. Het is 
niet alleen zitten en zwaaien tijdens 
die Pramenrace. Er schijnen ook op-
drachten vervuld te moeten worden. 
Oh, dan doe ik ook een broek aan. 
Heb ik die ook eens aan. Hi, hi. En ik 
trek er een chic jasje bij aan. Heb er 
helemaal zin in Wim. Ik ook, Max, ik 
ook. Ons eerste incognito optreden, 
zo spannend!” 

Is het dit bekende echtpaar gelukt 
om een team bereid te vinden om 
plaats voor hen te maken op een 
praam of een bok? Het SPIE-bestuur 
zegt van niets te weten, maar dat is 
eigenlijk wel logisch: zwijgplicht! Wel 
gezellig deze mogelijke Koninklijke 
aandacht. Heel chic, chiquer, chicst!
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Startnummer moet zichtbaar zijn aan beide zijden!

Reglement 29e Pramenrace
Aalsmeer - Het is een heel gezellig 
evenement en het kent veel lolligheid 
en enkele duizenden deelnemers, 
maar er zijn wel regels:
1. De als zodanig bekend staande 

Aalsmeerse Pramenrace wordt 
gevaren met een vaartuig dat in 
de volksmond wordt aangeduid 
als praam of bok (beiden houten 
vaartuigen).

2.  Voor het voortbewegen van de 
praam mag slechts, naast men-
selijke kracht, gebruik worden 
gemaakt van een authentieke 
2 of 4 pk Penta buitenboord-
motor. Als brandstof mag alleen 
mengsmering worden gebruikt. 
Voor aanvang van de race kan 
hierop een (technische) controle 
plaatsvinden.

3.  Tijdens de race bestaat de 
bemanning van de praam uit 
tenminste zes personen, de 
schipper, die minimaal achttien 
jaar oud moet zijn, daaronder 
begrepen. De bemanningsle-
den dienen de leeftijd van vijftien 
jaar te hebben bereikt en de 
zwemkunst voldoende machtig 
te zijn.

4. Alle deelnemers moeten zich 
houden aan de geldende 
vaarregels en dienen de aanwij-
zingen van politie, brandweer en 
medewerkers SPIE strikt en direct 
uit te voeren.

5.  Het is toegestaan een reserve 
buitenboordmotor aan boord 
van de praam te hebben. Deze 
mag slechts in pech- en nood-
gevallen worden gebruikt. Het 
gebruik van deze reservemotor 
betekent automatisch uitsluiting 
van de race. Het bij zich hebben 
van een tweede Penta is niet 
toegestaan.

6. Elke deelnemende captain dient 

het hem toegewezen startnum-
mer, voor de jury en voor de con-
troleposten, duidelijk zichtbaar 
aan beide zijden van de praam 
of bok te hebben aangebracht. 
Als dit niet het geval is dan zal 
de betrokken captain en zijn 
bemanning niet in de uitslag 
worden opgenomen.

7. Het inhalen in doorvaarten en 
sloten is niet toegestaan.

8. Alle, als zodanig herkenbare 
controle- of opdrachtposten, 
moeten door de teams worden 
aangedaan en opdrachten 
dienen te worden uitgevoerd.

9. Enige misdraging, hieronder be-
grepen het misbruik van alcohol 
of ander overmatig of laakbaar, 
aanstootgevend gedrag en 
presentatie, kan uitsluiting en/
of diskwalificatie tot gevolg 
hebben. Een en ander is slechts 
ter beoordeling van jury of het 
bestuur en zal achteraf schriftelijk 
worden bekendgemaakt of, als 
er sprake is van grove schending, 
publiekelijk tijdens of onmiddellijk 
na de race.

10. Het is niet toegestaan na de 
finish nog muziek aan te hebben 
op het vaartuig.

11. Reclame-uitingen zijn niet toe-
gestaan, met uitzondering dat 
aan weerszijden van de praam 
1 bord van maximaal 60 bij 
40 centimeter bevestigd mag 
worden.

12. Het is verboden afval of andere 
materialen in het water te gooien.

13. Het is niet toegestaan open vuur 
aan boord van de praam te 
hebben.

14. Deelname aan de pramenrace 
geschiedt geheel voor eigen 
risico en aansprakelijkheid. De 
organisatie kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor geleden 
schade in welke vorm dan ook. U 
bent verplicht hiervoor een eigen 
WA verzekering voor af te sluiten.

15. Bij het niet nakomen van de 
voorwaarden in het ‘Reglement 
Pramenrace’ volgt diskwalificatie 
en eventueel uitsluiting voor het 
volgende jaar.

16. Bij meningsverschillen over de 
uitleg van dit reglement, de 
opdrachten of uitslagen beslist 
het bestuur.

17. Het ‘Reglement Pramenrace’ 
treedt in werking op 1 november 
2007.

18. Aldus vastgesteld door het be-
stuur van de pramenrace: ‘SPIE 
Stichting Pramenrace In Ere’ op 1 
november 2007.

Praamoscoop 
Maagd 
Hou je eens een beetje in Maagd, 
wees niet te makkelijk. Deze week 
heeft vele verleidingen in petto, 
blijf vooral sterk. Als je niet valt voor 
de verleiding ziet de toekomst er 
rooskleurig uit.

Weegschaal
Doe eens impulsief en misschien 
brengt je dat dan de winst, die je 
al zolang zoekt. 

Schorpioen
Het ziet er naar uit dat je niet te 
stuiten bent deze week. Geniet 
van de aandacht deze week het 
kan zo weer omslaan.

Boogschutter
Verschiet niet al je pijlen aan het 
begin van de week. Aan het einde 
van de week liggen jouw kansen. 

Steenbok
Voor jou maar 1 advies, blijf 
binnen en kom vooral niet in de 
buurt van water, dit kan verkeerd 
aflopen. 

Waterman
Dit is jouw week, je straalt, je geniet, 
en ook al ben je het niet, iedereen 
ziet jou als winnaar. Kortom alles 
wat de waterman probeert lukt.

Vissen
Deze week gaan alle sluizen 
voor je open, zie geen angst, ga 
ervoor. Want je weet, Nee heb je 
en Ja kan je krijgen.

Ram
Het leven bestaat niet alleen uit 
gelijk krijgen, ook al ben je koppig, 
luister deze week ook eens naar 
een ander. Je kunt niet altijd het 
hoogste woord hebben. 

Stier
Deze week zit voor jou weer boor-
devol van allerlei verrassingen. 
Neem zaterdag je fototoestel 
mee, zodat je kan vast leggen wat 
er op je pad kruist. 

Tweelingen
Met een beetje actie, maak je 
jullie jarenlange gekoesterde 
droom eindelijk waar. Kom vooral 
zaterdag in actie.

Kreeft
Zoals altijd loop je snel rood aan. 
Smeer je goed in, zodat je niet 
te snel aangebrand bent deze 
week. Bescherm jezelf deze week 
goed.
 
Leeuw
Als kat ben je niet gek op water, 
als je echter je angst overwint, kan 
je zomaar op een troon komen 
te zitten. Voorspoed ligt in het 
verschiet.
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