
Interview met het nieuwe erelid...

Op 12 september 2018 werd De Blauwe 
Schuit een erelid rijker. Nadat Jurian 
Kaptein door Kantje Boord aan de ALV werd 
voorgedragen werd hij met een unaniem 
besluit van de ALV benoemd tot erelid der 
A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit. Dankzij Jurian 
ziten we in ons mooie  pandje aan de Dwars 
dat ons ieder jaar dankzij zijn goede werk 
maar een prikkie kost. Hij is tot vandaag 
de dag nog betrokken bij onze vereniging 
via Siching het Blauwe Huis (aan wie 
we dat prikkie voor ons pand betalen) en 
is daardoor betrokken bij alles wat op en 
rondom het pand gebeurd. Daarnaast is 
Jurian met zijn lidmaatschap van 1996 tot 
2018 misschien wel het langst gebleven lid 
in de geschiedenis van de Schuit. Maar wie 
is deze Jurian Kaptein nou eigenlijk? De 
redacie heet dit voor jullie uitgezocht en 
ging met ons nieuwste erelid in gesprek.

We beginnen ons interview met de 
vraag hoe Jurian bij de Schuit terecht is 
gekomen. 
‘’Na een jaar in Delt te hebben gestudeerd 
maakte ik de overstap naar Leiden. Toen 
dacht ik, nou zeilen vind ik leuk dus laat 
ik maar eens bij de Schuit gaan kijken.’’  

Jurian vertelt verder dat hij lid werd toen 
de Laser II net geïntroduceerd werd op de 
Schuit. 

‘’Het was leuk dat je met zo’n hele nieuwe 
boot in aanraking kwam, een beetje zoals 
toen de RS500 naar de Schuit kwam.’’ 

‘Aaah dus ik hoef niet te vragen of je een 
zeiler of een borrelaar was op de schuit?’’
‘’Ik zeg alijd allebei, in mijn ijd waren 
de wedstrijdzeilers ook alijd borrelaars 
verder had je dan in het oude pand de 
theeleuten maar de borrelaars waren 
meestal ook zeilers, dus in mijn beleving 
was ik allebei, een zeiler en een borrelaar.’’
 
Het antwoord herkennend van een serie 
interviews met de leden van verdienste 
grappen we dat het zijn van beide 
waarschijnlijk de sleutel is tot een acief 
en betrokken lidmaatschap bij de Schuit. 
We vervolgen het interview en we vragen 
wat Jurian het meest veranderd vindt aan 
de Schuit.

‘’Met mijn middelbare school gingen 
wij één keer per jaar op zeilkamp. Oud 
leerlingen gaven daar les, dus ik deed dat 
op een gegeven moment ook. Dat was 
heel leuk, mijn broers en zussen hebben 
het ook allemaal gedaan en ik heb daar 
heel goede herinneringen aan.’’
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Jurian Kaptijn

‘’Vroeger hadden we natuurlijk twee 
aparte locaies, daardoor zat er veel 
meer scheiding tussen de zeilers en de 
borrelaars. Wanneer je dan gezeild had 
en daarna nog wat ging drinken, deed 
je dat bij de loods. Ondertussen waren 
de borrelaars in het pand in de stad 
wat aan het drinken. Er was dus een 
grotere scheiding dan nu. Daar komt 
bij dat het oude pand in verband met 
de buren alleen maar op dinsdag en 
donderdag open was - en donderdags 
maar tot 20.00 - dus dan werd er 
geborreld in de stad. Dat samengenomen 
zorgde voor wat minder binding.” 

Hoe was het om door Kantje Boord 
benaderd te worden met de vraag of ze 
jou mochten voordragen als erelid aan de 
ALV?
‘’Dat vond ik wel een hele eer dat ze 
dat wilden doen, ik had het niet zien 
aankomen.
Wat ik gedaan heb dat deed ik niet om 
erelid te worden. Dat doe en deed ik 
omdat ik de vereniging een warm hart 
toedraag en het leuk vind dat het pand 
op een goede manier beheerd wordt. Dat 
verandert niet nu ik erelid ben. Wel is het 
preig om te weten dat ik het  niet voor 
niks doe, dat het gewaardeerd wordt.” 

Wat is het leukste dat je ooit op de Schuit 
hebt gedaan?
‘’Dat zijn denk ik meerdere dingen. Ik ben 
best wel acief wedstrijdzeiler geweest dus 
ik heb WK’s en EK’s met de Laser II gevaren. 
Verder ben ik bestuurslid geweest, dat was 
superleuk. In mijn bestuursjaar hebben 
we voor het eerst in lange ijd gekeken 
naar wat we op de lange termijn met de 
vereniging wilden, en het niet beperkt tot 
wat er in een bestuursjaar gedaan kon 
worden door middel van beleidsplannen. 
In ons jaar begonnen we ook met 
‘’loodsborrels’’ vanuit de gedachte dat we 
misschien bij de loods onze locaie konden 
beginnen. We brachten in kaart wat zo’n 
locaie allemaal nodig zou hebben.
Terwijl we daarmee bezig waren 
verbouwden we het oude pand, zodat 
daar een vergaderruimte kwam en de 
band met de vereniging ook weer beter 
werd. 

En verder natuurlijk het nieuwe pand via 
de siching, dat was heel bijzonder. Het 
was best wat werk om het universitair 
watersportcentrum te realiseren en alle 
verenigingen op een lijn te krijgen. Ik 
vond het heel leuk dat ik de mogelijkheid 
kreeg hieraan mee te werken.” 

“Naar mijn idee is de Schuit nu echt wel 
meer een vereniging geworden. Ik zeg niet 
dat het toen geen vereniging was, maar nu 
is er wat meer drukte, wat meer gezichten 
en is alles wat meer geconcentreerd.”

“Ik heb een hele ijd de WZC gedaan, 
dat vond ik de leukste commissie. Je 
organiseert iets concreets en het was 
vooral zo leuk omdat je veel in contact 
stond met de zusjes.”
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Verbaasd vragen we hoe dat zat, aangezien 
de WZC op de dag van vandaag alleen 
maar interne aciviteiten organiseert.
‘’We organiseerden ook wedstrijden buiten 
de vereniging. We hadden de Drie-Oktober-
Wedstrijden, een internaionale wedstrijd 
waar de zusjes ook aan meededen. Dat 
was een vrij groot evenement. Verder 
had je de Nestor die ook wedstrijden 
organiseerde en de wedstrijden van alle 
verenigingen coördineerde. Daar hadden 
wij dan best veel contact mee. Daar ben ik 
trouwens ook nog bestuur van geweest.’’ 

Wat is iets dat de Schuit vroeger had 
waarvan het jammer is dat we het nu niet 
meer hebben?
‘’Het is wel jammer dat de wedstrijden 
met andere verenigingen nu niet meer zo 
leven op de Schuit. Ik vond dat alijd heel 
leuk maar er is nu veel minder aciviteit 
omheen. Daar zijn andere dingen voor 
in de plaats gekomen. Dat is wel leuk 
om te zien, dat zich nieuwe aciviteiten 
ontwikkelen. Verder leefde de kajuitboot 
een ijdje niet zo op de Schuit maar die 
is gelukkig weer tot leven gekomen.” 

Gekste dat je ooit hebt gedaan?
Als je zo lang lid bent bij de Schuit dan 
maak je een hele hoop dingen mee en er is 
niet een ding dat er dan echt uitspringt. Ik 
heb veel kansen gehad en heel veel kunnen 
doen bij de Schuit en daardoor heel veel 
verschillende dingen meegemaakt.’’
 
Zou jij je kinderen later aanraden lid te 
worden bij De Blauwe Schuit van nu?
‘’Nee.’’

De angst slaat ons om het hart; hebben we 
ons kersverse erelid nu al teleurgesteld? 
We worden echter snel gerustgesteld 
wanneer Jurian begint te lachen.
‘’Tuurlijk wel, dat zou ik ze zeker aanraden. 
Het moet natuurlijk wel hun keuze blijven. 
Wat ik sowieso het leuke vind aan de 
Schuit is dat je zowel het gezelligheidsdeel 
hebt als het sporten, het zeilen. Dat is 
gewoon een hele leuke combinaie.” 

Met deze mooie woorden over onze 
vereniging komt dit interview hier tot 
een einde.

‘’We hebben een keer zelf een triple-trailer 
gemaakt. Die hadden we nodig voor een 
WK in Engeland. We hadden geen ijd om 
die trailer van te voren te testen. Dus de 
trailer was af, de boten erop en toen zijn 
we meteen naar Engeland gereden, dat 
was even spannend.”
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