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Langszij

Verschijnt vijfmaal per jaar en is het officieel orgaan van de Watersport-
vereniging Flevo opgericht 9 Juli 1931 te Harderwijk en aangesloten bij het
Watersportverbond  onder nr. 89.
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Bij de voorplaat:

Gerrit Hop en opstapper Gerard Slingerland maakten met de “Southern Comfort” het
schip van Gerrit een zeiltocht naar Denemarken. Toen zij in Cuxhaven lagen maakte
Gerard deze foto vanaf de steiger in de jachthaven. De robben kijken je aan alsof ze willen
zeggen: “Toevallig hebben wij deze plek gehuurd, wat Opti’s en andere bootjes”.
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Van de voorzitter

Er zijn vorderingen geboekt. Niet dat je die al kunt zien, dat niet. Maar ze
zullen wel een positieve invloed hebben op de totale verplaatsing van
Jachthaven De Knar. Na nogal lang onderhandelen is het nu wel zeker,
dat wij de opstallen zelf kunnen laten bouwen. Daarmee blijven wij
natuurlijk binnen het afgesproken budget.Wij zullen dus niet meer dan
€ 2.500.000,— lenen, maar dat hebben we immers goed met elkaar
afgesproken op de bijzondere AV van 17 april 2008.

Zelf laten bouwen heeft grote voordelen. We hebben meer inspraak, we
hebben er meer invloed op. Het wordt dus ook meer van ons. En dat kan
ook vertaald worden als meer waar voor je geld! Een prima ontwikkeling
vinden wij als bestuur.
Wij hadden al veel eerder prima eerste gesprekken met de jonge
architecten Jaco Woltjer en Tom Berkhout van Woltjerberkhout
Architecten uit Haarlem. Gesprekken die door Synchroon / Koopmans
TBI Bouw plotseling werden gestopt. Wij vinden het handig om minimaal
te proberen om met hen de draad weer op te pakken en te kijken of zij
passend werk voor ons kunnen doen. Kijk maar eens op de site van Jaco
en Tom: www.woltjerberkhout.nl. Deze mannen kunnen wel het een en
ander.

Daarbij is de koers dat van de opstallen iets schetsmatig kan worden
gepresenteerd op de jaarlijkse AV die op 07.12.2012 zal worden gehouden.
Dan zullen we ook een datum of mogelijk zelfs data vastgelegd hebben
voor meer inspraak over de 2 panden. De data komen in onze kalender
zodat wij geen brieven behoeven te versturen.Vóór die tijd hebben we
overigens al rond de tafel gezeten met het bouwteam. Precies zoals wij
u al langer geleden precies uitlegden op een binnenpagina van Langszij.

En dan het tijdschema. Voor de buitencontouren heeft Boskalis 1 jaar
nodig. De bouw van de opstallen vergt 9 maanden. Dan zou het zomaar
kunnen, dat we dan bij 1juli 2014 zijn aangekomen. Dat is natuurlijk geen
ideale datum voor de officiële overdracht / opening van de nieuwe
jachthaven De Knar. 9 juli 2014, als onze vereniging 83 jaar bestaat, lijkt
beter. Zet het maar vast in uw agenda. Maar voor de zekerheid met
potlood. Overigens betekent deze tekst zeker niet, dat wij een deel of de
gehele haven niet eerder in gebruik hebben kunnen nemen.

Nieuwbouw van De Knar
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Van de voorzitter

Uitplaatsen
Veel wordt de vraag gesteld, hoe het tijdens de bouw met de ligplaatsen
gaat, die immers tijdens de bouw in de weg liggen. Het gaat daarbij om
de kop van de haven en in ieder geval 3 steigers. Totaal ongeveer 110
ligplaatsen. Voor deze ligplaatshouders zal tijdens de bouw een andere
(tijdelijke) ligplaats moeten zijn gevonden, waarbij het bestuur er naar zal
streven dat het discomfort zo klein mogelijk zal zijn. Bovendien vinden
wij het logisch dat de verenigingsband in stand blijft en dat de schepen
bij elkaar blijven. Nog wel een opgave, maar Boskalis is creatief. Als je
immers de 2e Maasvlakte kunt aanleggen, moet dit naar tevredenheid op
te lossen zijn en kan het nauwelijks als een uitdaging gekwalificeerd
worden. Al een paar jaar geleden gaf Hans Duitman een indelingsvoorzet,
waar wij ons aardig in kunnen vinden. Alles bij elkaar en minimaal
discomfort was en is ons streven. Het probleem is Boskalis bekend, als
een van de meest urgente punten; we zullen vast spoedig een voorstel
ontvangen.

Alles wordt toch nog wel een beetje anders
Er is een wijziging van het bestemmingsplan ingediend. Niet van onze
haven, dat niet; daar blijft alles hetzelfde, maar de omgevings-
omstandigheden wijzigen voor de W.V.Flevo echter wel. Het gaat om het
bestemmingsplan: Waterfront-Zuid - De Eilanden*. Deze door de
gemeente Harderwijk gewenste aanpassing heeft echter wel conse-
quenties die binnen de wettelijk gestelde termijn vanzelfsprekend aan
de gemeente gemeld zijn. Méér dan 250 pagina’s tekst die betrekking
heeft op geluidsbelasting van de woningen, milieueffecten en wat alle
gemeentelijke en ingehuurde experts van bestemmingsplannen bij elkaar
gebracht hebben, probeer ik in enkele alinea’s samen te vatten. Daarbij
geen volledigheid nastrevend, maar wel de bedoeling hebbend de
essentiële zaken voor de W.V Flevo te belichten.

Dat kan het beste aan de hand van een compilatie van een Google Earth
luchtopname, gecombineerd met de contouren van grondgedeelten
waar het om gaat en de buitencontouren van onze nieuwe jachthaven De
Knar. Daar gaat ie dan.

(*) http://www.harderwijk.nl/Gemeente/AlgemeenPaginas/Actueel2/OntwerpbestemmingsplanWaterfrontZuidDeEilanden.htm
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Van de voorzitter

Economisch gaat het in Europa niet goed. Ook in Nederland niet en dat
heeft ook zijn weerslag op de verkoopmogelijkheden van de woningen
in het Waterfront van Harderwijk. Het consortium wil wel, maar slechts
in kleine(re) plukjes en eerst op de meest aantrekkelijke plaats(en)
bouwen. Dat is zakelijk niet onlogisch, maar er zitten voor ons wel wat
haken en ogen aan. En daar wordt vooralsnog wat makkelijk mee
omgegaan. Althans dat vinden wij.

Het oorspronkelijke bestemmingsplan met de naam Waterfront-Zuid
Waterstad, reikte van onze nieuwe jachthaven tot aan de Burgemeester
de Meesterstraat. Voor de niet Harderwijkers, dit is de straat waar o.a.
Dries van den Berg, de brandweer en de Volkswagendealer gevestigd
zijn. Bovendien liep het vanaf de N302. Nadat de nieuwe Knar gereed zou
zijn, zou met de Bakens begonnen worden; op het terrein van de oude
Knar. Een project van ca. 850 woningen. Uiteindelijk teruggebracht tot ca.
650 woningen omdat voor de N302 meer ruimte nodig was dan kennelijk
vooraf gepland.
In het voorliggende bestemmingsplanWaterfront-Zuid - De Eilanden
gaat het niet meer om 3, maar om 2 schiereilanden. en over de woningen
De Bakens, wordt niet meer gesproken zoals er over gesproken werd. De
rol van die woningen is echter wel belangrijk en niet alleen omdat je er
in kunt wonen. Rekening houdend met de geluidsbelasting van het
aanpalende industrieterrein Lorenz en het verkeer dat van de N302
gebruik maakt, dienen de woningen van De Bakens ook als geluidsscherm
voor de woningen die er achter liggen. Maar die woningen worden niet
gebouwd. Nou voorlopig niet althans.

Bij dit nieuwebestemmingsplan met twee schiereilanden wordt gebruik
gemaakt van de crisis en herstelwet*. Daarmee is het voor geselecteerde
projecten mogelijk om aan de slag te gaan zonder volledig aan alle eisen
te voldoen. In dit geval wordt de geluidsmuur die De Bakens moet gaan
vormen nog niet gebouwd.

Men gaat beginnen met het kleinste, het onderste eiland. De ontwerpen
zijn eind van het jaar klaar en men begint als 70% verkocht is. Uit de
stukken die bij dit bestemmingsplan horen wordt het duidelijk, dat men
(*) http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/crisis-en-herstelwet/inhoud-crisis-en-herstelwet.htm
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Van de voorzitter

daar positief over is. Want er is immers ruim voldoende belangstelling. En
dat is prima en goed voor de verdere ontwikkeling van het Waterfront van
Harderwijk.

Binnen de wettelijk voorgeschreven termijn hebben wij de Gemeente
Harderwijk geïnformeerd, dat wij problemen hebben met het
bestemmingsplan: Waterfront-Zuid - De Eilanden. Het werd aan de
gemeente Harderwijk gegeven te beoordelen of het hier gaat om inspraak,
bezwaar, zienswijze of anderszins. Wij wensen slechts dat ons recht
wordt gedaan en dat creatieve oplossingen (wijzigingen bestem-
mingsplan) ten faveure van de Gemeente Harderwijk en/of de
projectontwikkelaar voor ons geen nadelige gevolgen hebben. En dat
willen wij bij voorkeur niet bereiken door een machtspositie op te
bouwen via uiteindelijk de Raad van State. Dat is aan anderen
voorbehouden die zich daarmee onsterfelijk onsympathiek maken.
Het is duidelijk dat als de haven gereed is in 2014,deze jaren langer in “the
midle of nowhere” zal liggen dan met ons werd afgesproken toen we
eerst mondeling en later schriftelijk de te bouwen jachthaven De Knar
kochten. En wat te denken van de geplande watersportboulevard, winkels
dichtbij, de veiligheid op de haven, en nog heel, héél veel meer. Maar er
is natuurlijk hoop. Doemdenken en achterdochtig zijn is volledig
overbodig. De Gemeente Harderwijk heeft zich dit allemaal goed
gerealiseerd en zal zich zeker niet opstellen als een louche autohandelaar
die de kilometers van de te verkopen auto terugdraait of bekende
gebreken verborgen houdt. Wij houden u op de hoogte. Op de laatste
pagina ziet u een foto die e.e.a. iets duidelijker maakt.

Watersportverbond en de kampioenen
Het zou onterecht zijn, als geen felicitaties zouden gaan naar de winnaars
van de medailles bij de Olympische spelen. Vaak wordt gezegd, dat als
men “slechts” zilver gewonnen heeft, dat het dan zilver is met een
gouden randje. Van mij mag het allemaal en nogmaals van harte
gefeliciteerd, maar ik heb desondanks een nare smaak van het
ongeplandverbrande Eurovermogen, Dat kennelijk nodig was om aan
dat eremetaal te komen...

Lino BijnenLino BijnenLino BijnenLino BijnenLino Bijnen
Uw voorzitterUw voorzitterUw voorzitterUw voorzitterUw voorzitter
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U  heeft  een  reserveringsformulier  voor  het  komende  winter  en  zomer-
seizoen  2012/2013  ontvangen.  Ligt  uw  boot  op  het  strand  of  catamaran-
veld  of  staat  u  op  de  wachtlijst?  Ook  dan  dient  u  het  formulier
ingevuld  in  te  leveren.  Wilt  u  dat  uw  boot  in  het  water  overwintert?
Dan  reserveringsformulier  ingevuld  inleveren.  Wilt  u  dat  uw  boot  op
de  wal  overwintert?  Dan  dient  u  na  het  inleveren  van  het  reserverings-
formulier  een  afspraak  te  maken  met  de  havenmeester  voor  de  dag
en  het  tijdstip  dat  er  gekraand  kan  worden.  U  dient  bij  het  kranen
zelf  aanwezig  te  zijn.
Het  gebruik  van  de  hijskraan  voor  de  mast  of  de  boot,  de  bokhuur
en  het  gebruik  van  de  hogedrukreiniger  dienen  contant  afgerekend
te  worden  bij  de  havenmeester.  Ook  de  kosten  van  het  weer  te  water
laten  in  het  voorjaar  2013  moet  u  bij  het  eruit  kranen  contant  betalen.

U  kunt  bij  ons  niet  pinnen!

De  kosten  bedragen:
Kranen: €  3,80  per  meter  bootlengte. (b.v.  boot  7, 50mtr,  u  betaalt  8  x  2  x  € 3,80  =  € 60,80).

Mast  strijken  of  plaatsen: €  16,55  per  keer.

Mastenstalling:  zalingen,  windex  en  windmeter  demonteren,  verstaging  en  vallen    langs  de

mast  vastmaken, voorlopig  nog  gratis.

Bokhuur:  € 55,—

Afspuitkosten vaartuig t/m  5  meter: € 6,65

t/m  7  meter: € 9,60

boven  7  meter: € 13,25

Als  u  niet  contant  betaalt  dan  ontvangt  u  een  acceptgirokaart  en  wordt
er  €  5,00  extra  aan  administratiekosten  berekend.

Reserveringsformulieren  per  e-mail  verzonden  worden  niet  in
behandeling  genomen!

Faxen  kan  wel,    fax  nr.:    0341  -  41  96  86

Wilt  u  volgend  jaar  (2013)  weer  een  ligplaats  in  jachthaven  De  Knar
dan  moet  u  dat  bevestigen  door  het  inleveren  van  het  ingevulde
reserveringsformulier.

Van de havencommissarissen
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Naam..........................................................................  

Adres..........................................................................  

Pc + woonplaats .........................................................  

Land ...........................................................................  

Tel nummer thuis........................................................  

Tel nummer zaak........................................................   

Mobiel.........................................................................  

E-mail. ........................................................................  

Bootnaam...................................................................  

Box / Strandnummer ..................................................  

1a
U heeft een vaste lig- / strandplaats in De Knar 

Uiterlijk 31.10.2012 neem ik mijn vaartuig mee en 
meldt dat op de dag van vertrek bij de 
havenmeester 
Mijn vaartuig blijft dit winterseizoen in mijn box / op 
het strand liggen 
Dit winterseizoen wil ik een plaats op de wal.  
Mijn schip is een zeilboot  / motorboot  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

o De mast gaat er met het mastenkraantje af. 
o Mijn mast stal ik in het mastenrek 
o Ik heb een eigen bok / trailer / kar 
o Ik huur een bok van de haven

Bijzonderheden:   (Kimkieler, Lasplaats e.d.)

………………………………………………………………

1b
U heeft géén vaste ligplaats in De Knar 

Dit winterseizoen wil ik een plaats in het water 
Dit winterseizoen wil ik een plaats op het strand 
Dit winterseizoen wil ik een plaats op de wal. 
Mijn schip is een zeilboot  / motorboot  
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

o De mast gaat er met het mastenkraantje af. 
o Mijn mast stal ik in het mastenrek 
o Ik heb een eigen bok / trailer / kar 
o Ik huur een bok van de haven

2
Ligplaats zomerseizoen 2013  (1.4.2013 – 31.10.2013) 

Mijn vaste ligplaats in het water wil ik weer 
Mijn vaste ligplaats op het strandje wil ik weer 
Ik sta op de wachtlijst en wil een ligplaats voor een boot met een overall lengte van ….. meter. Informeer mij zo 
snel mogelijk als er een plaats vrij komt.

De spelregels uit het havenreglement; ze gelden voor iedereen 

 Indien in het winterseizoen uw vaartuig niet in De Knar ligt, dient uw vaartuig de haven voor 1 november 2012 verlaten te hebben. Indien u wenst te 
kranen dient een afspraak met de havenmeester tussen 1 oktober en 1 november plaats te vinden! 

 Maakt u gebruik van een eigen trailer of kar dan dient deze op de dag van het uit het water halen te worden aangeleverd en op de dag van het in 
het water laten weer te worden verwijderd van het haventerrein. 

 Wenst u slechts in de winter een plaats op de wal in De Knar, dan kunt u een afspraak maken na 1 november en kranen tot  
1 december 2012. Wilt u een box in de winter dan kan deze vanaf 1 november worden ingenomen. In beide gevallen dient u de haven op 1 april 
2013 verlaten te hebben. Is er plaats en wenst u langer te liggen dan betaalt u daarvoor het zomertarief in weken voor iedere aangevangen week. 

Een vaartuig dat op de wal staat dient voor 1 mei 2013 in het water te liggen.  Indien het na 1 mei nog op de wal staat wordt naast eventuele 
andere kosten € 100,-- in rekening gebracht. (Initiatief en besluit AV).

Het opzeggen van de ligplaats en/of het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via POSTBUS 333, 3840 AH Harderwijk

Ondergetekende verklaart dit formulier gelezen te hebben en ernaar te zullen handelen. 

Naam Datum Plaats 

Handtekening

              

Deze ruimte niet beschrijven! 

                         

Van de Havencommissarissen
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Het einde van het vaarseizoen is alweer in zicht, zeker die van de
onderlinge zeilwedstrijden. Op 9 september is de laatste wedstrijd met
aansluitend de prijsuitreiking. Op de Flevo website kunt u de tussenstand
bekijken. Samen met de zeilers van Zeewolde verschenen er gemiddeld
iedere woensdagavond wel zo’n 50 deelnemers op het water. In de
volgende Langszij leest u er alles over in het Jaarverslag van de
wedstrijdcommissaris. Over de vaste bemanning van de Adriana is al het
nodige geschreven.
Peter Gerards als de
nestor, maar zeker zo
belangrijk is Willem
Vosman.
Na Peter is hij de
eerste “kapitein”en
ook is hij degene die
bepaalt welke baan er
gevaren gaat worden.
Overleg met Zee-
wolde is er altijd,
maar Willem maakt
uiteindelijk de dienst
uit. Op bijgaande
foto is wel duidelijk
waarom hij als bij-
naam “de Viking”
heeft. Willem is zelf
een fanatiek catama-
ran zeiler en dan het
liefst met veel wind.
Hij ligt al ruim 15 jaar
met zijn Cat bij ons
op het jollenveld. We
hopen dat hij zich
nog vele jaren thuis
zal blijven voelen bij
de Flevo en op de
Adriana.

Van de wedstrijdcommissie

Willem de Viking
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Na een lang ziekbed is op vrijdag 17 augustus j.l. Rokus
van Stuyvenberg overleden.
In de jaren tachtig was Rokus clubhuiscommissaris.
Nadat zij hun zeilboot verkocht hadden hielden hij en zijn
vrouw Janny zich in hun vrije tijd bezig met een nieuwe
hobby: het fokken en opleiden van jachthonden.

Wij wensen Janny, Roger en zijn vriendin Minke heel veel
sterkte toe voor de komende tijd.

In Memoriam

Jaarprogramma

September 1-2 Rondje Polder
9 Laatste onderlinge zeilwedstrijd + prijsuitreiking

15 Motorbootweekend
23 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup

Oktober 7 Zeilwedstrijd om de Wolderwijd Cup
27 Sluiting vaarseizoen

November 20 Informatieavond cursus Marifonie, Vaarbewijs
24 Sinterklaasfeest 15.00 uur

December 7 Algemene vergadering

Alle avondevenementen beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.
De Krasse Knarren oefenen in de winterperiode van september t/m april
iedere donderdagavond in het verenigingsgebouw.
Er staan in iedere Langszij verdere bijzonderheden over de evenementen
voor zover die plaatsvinden voor het uitkomen van het daaropvolgende
clubblad. Ook worden aankondigingen aangeplakt bij de looppoort van
onze jachthaven. Natuurlijk kunt u informatie vinden op onze website:
www.wvflevo.nl
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..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Zoals vanouds als sluitingsavond van
het zomerseizoen de vis/mosselavond.
Kosten: mosselen € 12,50  p.p.

vis €   8,00  p.p.
Voor deze prijs krijgt u mosselen of een
gebakken visje naar keuze, stokbrood
en toebehoren. Voor een drankje is de
bar open. In verband met de inkoop is
het noodzakelijk dat u het reserverings-
formulier invult en opstuurt naar:

Postbus 333, 3840 AH Harderwijk, of
faxen: 0341-419686 of afgeven bij het
havenkantoor. De inschrijfdatum sluit
op 22 oktober.

Naam

Adres

Pc + woonplaats

Aantal pers.
voor mosselen

Aantal pers.
voor vis

27 Oktober

20.00 uur

-.-

Clubhuis

WV Flevo

Wat geweest is en wat komt
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Het verslag van het Rondje Polder kunt u in de volgende Langszij lezen.

Het weekend van 15 september 2012, het Motorbootweekend.
Aanmelden op het formulier in de hal van het clubhuis of per telefoon.

In deze Langszij ook het aanmeldingsformulier voor de Mosselavond op
27 oktober 2012. Op tijd aanmelden is de boodschap, want vol is vol.

Op 20 november 2012 de informatieavond voor de wintercursussen
Marifonie en Vaarbewijzen. U krijgt informatie over het aantal lesuren en
het lesgeld. Begint u net met varen: eigenlijk is de cursus Vaarbewijs 1 dan
een vereiste. Maar ook als opfriscursus is het aan te bevelen, een
“gedeelte” van het bestuur zich heeft zich alreeds aangemeld, aldus Jo de
Looff.

Wat geweest is en wat komt

Motorboot Weekend

Op 15 september is het weer zover: Motorbot Weekend. Wij hopen met
veel boten er weer een gezellig weekend van te maken. Het wordt dit jaar
iets anders als andere jaren, maar hoe dat vertellen we niet. Als je dit mee
wilt maken geef je dan op voor zaterdag 8 september, dit i.v.m. dingen die
we moeten regelen. Opgave kan op het havenkantoor, in de kantine of
telefonisch bij:

Els Walet: 0341-550759 of 0650-880974
Mieps Kranenburg: 0341-420225 of 0651-070304

Wie heeft er zin in een leuk weekend? Wij hopen op veel aanmeldingen.
Palaver is vrijdagavond 14 september om 20:00 uur in de kantine.

Els WaletEls WaletEls WaletEls WaletEls Walet
Mieps KranenburgMieps KranenburgMieps KranenburgMieps KranenburgMieps Kranenburg



- 12 - lz41/4

In 1993 haalde ik mijn Vaarbewijs II bij Kuiper in Amsterdam. Gewoon een
papiertje zonder pasfoto. Ik heb hiervan veel geleerd, daarna het papiertje
weggeborgen in een map en men heeft er nooit naar gevraagd.

Nu hebben wij het idee gekregen om met onze motorboot (na 30 jaar
zeilen) een tocht te maken naar Parijs. In de voorschriften bij de ANWB
las ik dat daarvoor een vereiste is om te beschikken over een ICP en een
ICC, dus aangevraagd. Bij het één gaat alles via internet maar voor het
Vaarbewijs moet je papieren aanvragen om schriftelijk in te vullen en op
te sturen naar Vamex. 24 januari de aanvraagformulieren aangevraagd en
27 jan. gekregen, dat is vlot!
Hierbij hoort een Eigen Verklaring waar allemaal kruisjes op moeten
worden gezet bij Nee. Helaas moet ik twee keer Ja aankruisen bij diabetes
en gehoortoestel. Dit heeft gevolgen! Op de achterzijde van de verklaring
staat, dat als ik één keer Ja heb ingevuld, ik contact op moet nemen met
mijn huisarts. Daarna moet de Eigen Verklaring worden opgestuurd naar
het CBR (??).

1 februari: afspraak gemaakt met de huisarts (1e consult). Zij heeft, tijdens
een leuk gesprek overigens,  alles ingevuld wat gevraagd werd. Daarna
heb ik de Eigen verklaring opgestuurd naar het CBR.
27 februari (let wel: zowat een maand later) krijg ik een brief van het CBR:
ik moet opnieuw contact opnemen met de huisarts. En dus: weer een
afspraak gemaakt met mijn huisarts.
1 maart: CBR heeft de huisarts geïnformeerd en per brief nog verschillende
gegevens gevraagd. Die lieve huisarts (2e consult) heeft de formulieren
zeer uitgebreid beantwoord en zelf opgestuurd naar het CBR.
13 maart: Hoera: brief van het CBR. De ontgoocheling was groot: ik moet
een afspraak maken met Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Wat
nu weer? Of ze geloven mijn huisarts niet of nemen een loopje met haar.
Dokters onder elkaar??
Afspraak gemaakt voor 27 maart in Amersfoort, waarbij mij te verstaan
wordt gegeven dat ik € 164,54 CONTANT moet voldoen, een ponsplaatje
laten maken en mijn zorgpas en identiteitskaart moet meebrengen. Je
denkt dan: dit wordt menens!
27 maart: ter keuring bij neuroloog dr. Boringa. Diverse onderzoeken
gedaan vanwege neuropathie (o.a. verminderd gevoel onder mijn voeten),

Het vaarbewijs
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o.a. recht lopen over een witte lijn en met mijn ogen dicht met mijn
rechter wijsvinger mijn neus aanraken. Naderhand heb ik de beoordeling
gekregen dat ik goedgekeurd ben voor vijf jaar. Dus dat is in orde
allemaal. Echter: er wordt niet gekeken naar mijn gehoorbeschadiging,
noch enige vragen hierover gesteld. Hij zal deze conclusie opsturen naar
het CBR. Ik moet gewoon afwachten.
3 april: Brief van het CBR: hierin staat niet dat ik goedgekeurd ben, maar
dat ik op grond van hun gegevens (ze hebben helemaal geen gegevens!!)
er sprake is van onvoldoende gehoorvermogen en dat ik “Tijdens de
vaart beiderzijds een functionerend gehoortoestel dien te dragen”. Niets
over diabetis waarnaar onderzoek werd gedaan maar over de gehoor-
capaciteit waar ze niets van weten.  Dit is echt ongelofelijk. Vervolgens
staat er: “De beperkende maatregelen kunnen worden vermeld op het
vaarbewijs”.
4 april: Alles opgestuurd naar Vamex en weer afwachten maar.
25 april: Jawel: Klein Vaarbewijs II in creditcard-formaat met ICC geldig
tot april 2017. Toch gelukt! Er staat alleen een opschrift op: “Medische
beperking: Gehoortoestel beiderzijds”. Niet: diabetes patiënt, wat ik wel
had verwacht en ook veel belangrijker is. Gelukkig dat ik niet heb vermeld
dat ik een verminderde potentie heb, anders had dit ook op mijn
vaarbewijs gestaan.

Gelukkig, na 2 consults en een speciale keuring in Amersfoort, mag ik
mijn Vaarbewijs behouden, weliswaar voor de komende vijf jaar.

Kosten:Porto € 3,60
2 x consult huisarts € 160,00
Neuroloog € 164,54
Rit Amersfoort € 15,00

———————
Totaaal € 343,14

Al met al een hoop gedoe en nog duur betaald ook voor een bewijs dat
voor mij niet wettelijk verplicht is in Nederland.

Groeten van JOGroeten van JOGroeten van JOGroeten van JOGroeten van JO

Het vaarbewijs
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Als ’s avonds het anker valt in Le Marin, Martinique, kijken we terug op
een geweldige tocht. We vertrekken ’s ochtends vroeg uit Rodney Bay, st.
Lucia. Als we daar eenmaal de hoek om zijn bij de ankerbaai, blaast de
passaatwind stevig door vanuit het oostnoordoosten. We varen ruim om
de kust van st. Lucia heen. De kaart geeft aan dat er grondzeeën kunnen
staan en dat lijkt ons inderdaad zeer aannemelijk als we de golven en de
dieptemeter bekijken. De zee is onrustig en de swel is hoog en steil. We
vallen nog verder af en trimmen de zeilen. Het is direct confortabeler aan
boord. Na een klein half uurtje zeilen zijn we uit de ‘gevarenzone’ en
loeven we op richting Martinique. Het is een hoog aan de wind te
bezeilen tocht. Het warme zeewater spat op, de tevens warme wind blaast
ons droog en de zon warmt ons op. We genieten van de zeil-
omstandigheden in de Carieb! Eens te meer beseffen we weer hoe
heerlijk en uniek het is dat we ruim een jaar lang genieten van goede
wind, aangename temperaturen en prachtige gebieden.

Op weg naar Martinique
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Op weg naar Martinique

Als we na de heerlijke tocht vanuit de kuip om ons heen kijken, zien we
om ons heen zeker duizend boten liggen. Het is hier druk. Te druk naar
onze mening. We pakken de kaart erbij en bestuderen de verschillende
ankerbaaien. Uiteraard kijken we naar de lijzijde van het eiland, lekker
beschut maar altijd volle ankerbaaien. Aan de oostzijde springt echter
een lang en grillig schiereiland uit de kaart. We hebben beiden net het
boek ‘Pappillon’ gelezen. Als hij de oceaan overleeft op een zak
kokosnoten, moeten wij met onze rijk uitgeruste boot toch zeker de
oostkust van Martinique veilig kunnen bereiken…
De oostkust moet prachtig zijn én desolaat. We houden palaver met de
andere Nederlandse boten in de baai. Zij hebben ook wel oren naar
avontuur en onder een genot van een lekker locaal glaasje rum wordt het
idee geboren om met elkaar naar de oostkust te varen.
We bestuderen de zeekaarten en pilots van dit gebied. In ‘settled
weather’ zijn er best een aantal makkelijk aan te varen baaien. Het waait
echter al dagen, zo niet weken ca. 20 knopen. Het weerbericht voor
zolang we het kunnen zien, geeft hierin geen verandering aan.

Martinique is Frans grondgebied en de fransen zijn punctueel. De
verschillende doorgangen zijn dus goed betond. We durven het aan.
Morgen gaan we ankerop richting Francois, een dorpje achter de riffen.
Het is een tocht van ca. 32 Nm.

We vertrekken om zeven uur en varen, na het ronden van Pointe
Dunkerque, hoog aan de wind richting het oostzuidoosten. De zeebodem
loopt snel op en de zee probeert zich een weg te vinden in de beperktere
ruimte. De boot snijdt goed door de grillige golven heen. We zijn
weggevaren met het eerste rif in het grootzeil en de high aspect op de
babystag. Het blijkt goed gekozen zeilvoering. Door de high aspect te
gebruiken in plaats van de genua, kunnen we veel hoger varen. Het is een
redelijk klein voorzeil, waardoor we ook met de heersende windkracht
niet overtuigd zijn. We genieten en gaan met gemiddeld zes knopen door
het water goed vooruit.
De Zsa Zsa vertrekt ruim een uur later. Het is een snel schip en wij willen
natuurlijk niet ingehaald worden. We proberen de slag dus niet te groot
te maken en de zeilen goed te trimmen. Na acht mijl gaan we overstag en
is de aanloopton tussen de rifpassage precies bezeild.
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Op weg naar Martinique

Een strand omgeven met mangroves
Het strand Cul de Sac tartane
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Op weg naar Martinique

We houden de rode aanloopton aan stuurboord. Aan de andere kant van
de oceaan wordt het IALA B systeem gebruikt. De rode tonnen liggen aan
stuurboord in plaats van, zoals bij ons, aan bakboord. Het is dus altijd
opletten geblazen bij de betonning. Gelukkig is navigeren tegenwoordig
een stuk gemakkelijker dan in voorbije dagen. De elektronische kaarten
helpen ons, om met gemak de passage te bevaren.
De betonning op de elektronische kaart klopt met de tonnen in de
werkelijkheid. Daar zijn we toch blij om. Er werd ons al aangegeven dat
de franse rijkswaterstaat de betonning steeds controleert en verlegt, waar
nodig. Maar het geeft toch altijd een goed gevoel als kaarten en
werkelijkheid met elkaar kloppen. De ondieptes zijn overigens heel goed
te zien door de kleurverschillen in het water. Op de zeer ondiepe stukken
slaat het water stuk op het rif. We hebben dus steeds goede ijkpunten om
de kaart en werkelijkheid met elkaar te vergelijken.

Eenmaal aangekomen achter de riffen is de zee vlak. Het geeft ons een
avonturiersgevoel om met de brekende zeeën om ons heen de passage
in te varen. Eigenlijk is het op de Waddenzee niet heel veel anders, maar
hier aan de andere kant van de wereld vóélt het anders.

We trimmen de zeilen en varen met ruime wind verder tussen het rif. We
laten de high aspect staan en zetten niet de genua bij, omdat we steeds
van koers moeten wijzigen en onze aandacht nodig hebben bij het
navigeren (en de kinderen ook wel eens moeten plassen)…

Net voorbij de aanloopton moeten we het smalste stuk van de passage
passeren. Het is 0.1 Nm breed met aan weerzijden riffen. Het lijkt op de
kaart zó smal. In werkelijkheid zijn de ondieptes heel goed te zien en
varen we er probleemloos door. De stroming tussen het rif staat noord,
met ons mee. Alle elementen om optimaal te genieten zijn dus aanwezig.
En genieten doen we!

Na circa 8 Nm varen over vlak water komen we op een open stuk zee aan.
Er zijn hier geen riffen en de golven zijn direct weer hoog. Volgens de
pilot kunnen we toch beter deze passage nemen dan de zuidelijke. In de
zuidelijke zij-passage zouden we de wind op de kont hebben en golven
van op zij. We varen dus graag een stukje om.
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Een riviertje tussen de mangroves

Ruim boven de passage om de lagune in te varen, gijpen we, zetten de
bullettalie en varen de laatste etappe van deze trip in. De koers is gezet,
dus ik ga naar buiten om op de eerste massteps de riffen te controleren.
Het is twaalf uur ’s middags de zon staat hoog op het water. De riffen zijn
vanaf het dek al goed te zien en iets hoger kunnen we bij wijze van speken
de vissen erboven zien zwemmen. In de lagune strijken we de zeilen en
laten we ons anker vallen achter een onbewoond eilandje. Als een half
uurtje later de Zsa Zsa ook naast ons ligt, genieten we met elkaar van de
tocht, de omgeving en het rimpelloze water. Het is prachtig hier!
Morgen gaan de mannen met een huurauto terug naar Le Marin. Ze varen
vandaar de La Goele, een klassieke schoener, over naar ons unieke
ankerplekje.

Met de drie boten zullen we de week erna de mooiste plekjes van
Martinique ontdekken.

Friends: www.friendsopreis.nl
Zsa Zsa: www.zsazsa.nu
La Goele: www.nooitlek.nl

Op de website van de Friends kunt u het vervolg lezen. Als deze Langszij
uitkomt zijn de Atlantische zeilers terug in Nederland. Zij hebben ons
beloofd komende winter over hun zeiltocht te komen vertellen.

AMBAMBAMBAMBAMB

Op weg naar Martinique
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Beste Flevovrienden,

De trouwe lezer van Langszij zal hebben gelezen, dat ik tegenwoordig
rond en op het Sneekermeer zeil met mijn Randmeer. Met de cabin-
sloep maak ik soms aardige tochtjes.

Nu zijn wij uiteraard niet altijd in Sneek en op een gegeven moment
zegt Sietske: wat ga je nu deze winter doen? Voorheen had ik altijd
wel wat te doen aan de Donna en de vorige winter heb ik de sloep
flink opgeknapt.

Oh, zeg ik zo langs mijn neus weg: er ligt nog een mooi project bij
Flevo. Een oude Aldebaran die erg is verwaarloosd. Dan moet je die
kopen, zegt Sietske. Ik viel bijna van mijn stoel. Ze heeft niets met
boten. Ik zoek nog steeds naar de verborgen agenda. Of zou het zijn,
omdat onze vroegere buurman, de reeds lang geleden overleden ex-
Flevolid heer Barends altijd zei: mannetjes moeten wat te doen
hebben anders worden ze ondeugend.
Bijkomend argument, misschien wel het belangrijkst: Als we thuis zijn
heb ik niets te varen. Met een extra boot in de buurt is het voor mij
aangenamer.

De onderhandelingen werden opgestart. Mijn eerste bod was: € 0,00.
Je mag blij zijn als je de boot kwijt bent, want niemand koopt zoiets.
Het punt is nl, dat ik heb ingeschat 300 uren er aan te moeten werken
en zo’n € 2000,- aan materialen (hout, bekleding etc).
De inbouwmotor was ook een verassing. 300 uren is in werftermen
minimaal € 15.000,- + materialen en dan heb je een boot die in keurige
staat nog geen € 10.000,- waard is, momenteel hooguit € 5.000.
De boot is dus totalloss. Na wat loven en bieden heb ik de Aldebaran
voor een schappelijk prijsje kunnen kopen. Er stonden maar 2 nullen
achter het eerste cijfer.

De boot is door een emigrerend Flevolid aan WV Flevo geschonken.
En een gegeven paard... Het is dus toch nog goed gekomen. Hij is
verkocht. Ik vraag nog aan Erry, of ik me nu reder mag noemen, met 3
boten. Dat mag volgens Erry al met 2 boten.

Het bloed kruipt...
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Het project is voor de winter bedoeld, maar ik wil de boot dan in het
water hebben. Dan hoef je niet steeds met hout en gereedschap de
ladder op en neer. Deze zomer blijft het project op de kant en maak
ik de buitenkant vaarklaar.
Het is echt een gigantische klus. De voetlijsten zijn over de volle
lengte overdwars gebarsten, de gelcoat van de romp vertoont
beschadigingen. Het dek en kajuitdak hebben forse beschadigingen
in de gelcoat. Het polyester zelf is overal goed en stevig.
Alles wat kan lekken,lekt ook. Luiken, wantputtings,dekventilator,
schroefasafdichting.
Zo heeft die boot in het water gelegen. Al het houtwerk is aangetast,
schimmel en verkleuring.

De komende winter sloop ik de gehele binnenbetimmering eruit en
vervang die voor nieuw.
De schotten zijn vast gelamineerd. Die laat ik staan, want ze zijn nog
gaaf, maar het hout is door vocht ernstig verkleurd. Die ga ik
dubbelen. Gewoon 4 of 6mm mahonie hechthout er tegenaan
plakken. Schot weer als nieuw en nog sterker ook. De wanden zijn
bekleed met kurk. Ook vies en bepaald niet mijn smaak. Ik heb in-
middels ervaring. Zowel de Donna als de cabinsloep heb ik opnieuw
bekleed met Viva vinyl. Dus ook nu opnieuw bekleden.

Er zijn ook meevallers. De zeilen lijken nog vrij goed, staand want gaat
ook. Lopend want is rot. Grote verassing: de motor.

Een BMW 12 D van 10 pk. Een startsleutel was er niet. Een accu ook
niet, dus starten kon sowieso niet. Accu gekocht, bij het startrelais
even kortsluiten en de motor loopt meteen. Ongelooflijk.
Dieselolie die er al jaren in zit ten spijt. Omdat de startschakelaar met
stekkers keurig past op de verlengkabels, wil ik de bestaande
startschakelaar houden. Gewoon de palletjes uit het slot halen en je
kunt met een schroevendraaier starten. Ik heb er een op sleutel
gelijkend iets bijgemaakt. Je sluit toch altijd de stroom af en een slot
op kajuit en luiken, dus onbevoegden kunnen niet starten.
Het laadlampje doet het niet. Vervangen helpt ook niet. Maar er komt
wel 14,2V uit de alternator.

Het bloed kruipt...
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(een alternator is een wisselstroomdynamo)
Hoe kan dat?  Het laadlampje moet eerst de magneet opwekken,
anders laadt de alternator niet.
Niemand kan helpen, ook de professionals niet. Er is geen
instructieboekje.
Internet biedt uitkomst. Ik heb me te pletter gelezen.
Blijkt de alternator een permanente magneet te hebben. Het
laadlampje heeft daarin dus geen functie. Het kastje, dat het
laadlampje aanstuurt is defect, maar dat is dus niet erg. Het lampje is
alleen  om te zien of er geladen wordt. Daarvoor heb ik wel volt- en
ampèremeters.

Misschien wordt het voor u te technisch. Het is mijn vak ook niet,
maar als je al 60 jaar met bootjes “rommelt” leer je het vanzelf.  En ik
vind het uiteraard ontzettend leuk om weer iets zelf op te lossen.
Anders begin je niet aan zoiets.

Wanneer dit geplaatst wordt weet ik niet, maar het is nu begin
augustus 2012. De buitenkant is onder control. Voor de winter kan de
boot in het water. De naam wordt:  “Antares” Het type is een
Aldebaran en beide zijn sterren.
Antares en Aldebaran waren ook de paarden, waarmee Ben Hur in de
film zijn slotrace won. Ze horen dus bij elkaar.

Ik weet nu al, dat de begroting fors wordt overschreden. Accu,
schroefasafdichting, epoxy, plamuur, verf e.d. hakken er toch in.
Hout en vinyl kon ik aardig begroten.

De uren zijn wellicht goed begroot. Ik zit nu op 70 uren.
Volgend jaar zal ik u van de vorderingen kond doen.
Voorlopig ben ik weer even van de straat.
En wellicht vaar ik volgend jaar de najaarstocht Makkum-Makkum
weer mee met de Toerzeilers.

Meindert de JongMeindert de JongMeindert de JongMeindert de JongMeindert de Jong

Het bloed kruipt...



- 22 - lz41/4

De Helena Louise is een Tak spiegelkotter van 12 meter lang, 4.00 m. breed
en heeft een diepgang van 1.50 m. Er kan een steunzeil gezet worden.
Motor: Daf 575. De Helena Louise is verder voorzien van een
stuurautomaat, kaartplotter, marifoon en radar. Aan water kan 400 liter
getankt worden en aan diesel 900 liter.

Toen wij in 2008 naar Parijs gingen hadden wij het plan om op de
terugweg de Seine af te zakken en buitenom naar Nederland te varen.
Vanwege het slechte weer is dat toen niet gelukt. Nu proberen we het
andersom. Buitenom naar de Seine en zo naar Parijs.

Als we zaterdag 2 juni onze thuishaven de Knar in Harderwijk verlaten is
het wel fris maar de zon doet verwoede pogingen om door de bewolking
heen te breken. Op weg naar Amsterdam komen we verschillende
zeilboten uit onze vereniging tegen. Zij hebben aan de Nacht van
Spakenburg meegedaan. Een voor de 30 ste keer gehouden zeilwedstrijd
die vrijdagavond om 19.00 uur start tot de finish de volgende ochtend.
Benieuwd op welke plaats onze zeilers zijn geëindigd. We meren om
15.00 uur af in de verenigingshaven Aeolus in Amsterdam. In de stad is het
een drukte van belang vooral met Ierse voetbalsupporters, al dan niet
dronken. Zij zullen niet veel mee krijgen van de vriendschappelijke
wedstrijd Nederland-Ierland. Misschien achteraf ook niet zo erg met een
eindstand van 6-0, voor Nederland wel te verstaan.

Zondag 3 juni. We vertrekken om 09.00 uur uit een regenachtig Amsterdam.
Zo regenachtig dat continu de ramenlappers (kleinzoon Tom’s benaming
voor ruitenwissers) aan moeten. Pas rond de middag wordt het droog
maar het is grijs en somber weer. We gaan het Amsterdam-Rijnkanaal op
om bij Nieuwegein stuurboord uit de Beatrixsluis in te varen. Om 13.30
uur varen we de Lek op. De zonnebedjes bij een camping staan er
verloren bij, niets zonnen zoals het vorige weekend. We varen langs
stadjes en dorpjes zoals Schoonhoven, bekend als de zilverstad. We
blijven op de Lek varen tot we stuurboord uit de Noord op gaan en daarna
een stukje Oude Maas. Zo komen we in Dordrecht om te overnachten en
doen dat in het Maartensgat. (Aanrader van onze buurman Maarten).

Maandag 4 juni. De Mazelaarsbrug, een voetgangersbrug die de jachthaven

Naar Parijs maar dan anders
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afsluit, draait om 09.00 uur. Het regent en het zicht is slecht. We moeten
twee sleepboten met daartussen de Noord-Hinder voorbij laten gaan. Dit
vroegere lichtschip lag het afgelopen weekend in Dordrecht vanwege
het evenement Dordt op Stoom. Na een uur varen komen we op het
Hollandsdiep. We gaan hier stuurboord uit. Aan bakboord zijn de
Moerdijkbruggen nauwelijks te zien zo slecht is het zicht. Net als op de
Dordtsekil “dampt” het water. De temperatuur van het water is hoger dan
die van de bovenlucht. Deze laatste is op dit moment (11.00 uur) 9° C. Dit
fenomeen is mede oorzaak van het slechte zicht. We laten Willemstad
links liggen en krijgen nu de Volkeraksluizen om daarna op het Volkerak
te komen. Het regent nog steeds, de wind 4 Bft. in buien iets meer, en we
hebben de wind op de kont. Na de Krammersluizen varen we de
Oosterschelde op. Het venijn zit ook nu in de staart, het laatste half uur
halve wind, kracht 5 Bft., dus rollen. De Zandkreeksluis is de toegang tot
het Veerse Meer en na een lange vaardag van ruim 8,5 uur overnachten
we aan één van de vele eilandjes. Het is inmiddels droog net als de
volgende ochtend als we om 10.30 uur vertrekken.

Bij Veere gaan we de Schutsluis Veere door en komen zo op het Kanaal
door Walcheren. In Middelburg tanken we diesel. De Helena Louise
wordt bij het winkelschip Helena Maria afgetankt, want vol is maar vol.
Het Kanaal door Walcheren is 14,5 km. lang. Omdat de 5 bruggen die voor
ons moeten draaien allemaal een vaste tijd hebben die de meldpost
Vlissingen ons na het melden meedeelt, meren we pas om 15.30 uur af in
de jachthaven Michiel de Ruyter in Vlissingen.

Het is de bedoeling dat we woensdagochtend vroeg richting België gaan.
Blankenberge of Oostende. Als we opstaan waait er niet de beloofde
windkracht 4 maar zeker 5 Bft. We duiken het bed weer in en als we later,
nadat het droog geworden is, een wandeling langs de boulevard maken,
is de wind zeker aangetrokken tot 6 Bft. maar de zon schijnt en het is
eigenlijk prachtig weer. De verwachting is dat het morgen minder hard
waait dus doen we donderdag een nieuwe poging.

We vertrekken deze donderdagochtend om 06.15 uur. Het is rustig weer,
de zon schijnt en we varen langs Zeebrugge, Blankenberge, Oostende,
Nieuwpoort om zo België achter ons te laten.

Naar Parijs maar dan anders
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Behalve Zeebrugge bezochten we de andere Belgische plaatsen al eens,
en ons doel is nu om uiteindelijk de Seine op te varen naar Parijs. Zeker
als motorboot, al is het met steunzeil, is het zaak om de weergoden niet
te verzoeken en langer dan noodzakelijk op zee te blijven. Als we om
15.30 uur voor Calais liggen is de semafoor rood. Dat betekent dat we niet
in mogen varen. Als we denken dat de invaart veilig is roepen we nog maar
eens op omdat de lichten nog steeds op rood staan. Deze worden dan
onmiddellijk op groen gezet en wij kunnen invaren.
Voor de ingang van het Bassin de l’ Ouest is een brug en een drempel. Bij
laag water blijft er 2 meter water in het Bassin staan zodat we niet
droogvallen. Het verval is ruim 6.50 meter. Na nog bijna een uur gewacht
te hebben meren we af in het Bassin. Het is de laatste twee uur gaan
regenen en ’s nachts gaat het waaien. Vrijdag staat er windkracht 8 en
gaan we Calais in. We vinden eethuisjes bij de vleet, een bakker, een
slager, en tevens een groentewinkel zijn voorhanden. We liggen aan een
drijvende steiger en de golven in de haven zijn bij tijd en wijle bijna een
halve meter hoog. Aan de overzijde blijven de vissersscheepjes ook
liggen. Met de campers boven aan de kade is het een komen en gaan. De
vooruitzichten voor de komende paar dagen zijn niet gunstig, veel wind
dus we liggen hier nog wel even.

Na twee verwaaidagen in Calais is het zondag de dag van vertrek. Omdat
we al tweemaal wakker geworden zijn door vissers en een Hollandse
zeilboot die zich gereedmaakt om het bassin uit te varen, gaan wij ook
maar mee. Veel te vroeg om het tij mee te krijgen maar we varen. Het is
dan inmiddels 05.30 uur en we zien de zon op komen, een prachtig
gezicht. Tot aan Cap Gris Nez hebben we het zonnetje in de rug en
kunnen we zelfs vaag de contouren van de witte krijtrotsen van Dover
zien. Dan verdwijnt de zon achter de wolken en wordt het weer somber.
Hadden we eerst nog het plan om maar direkt door te varen naar Dieppe,
74 mijl verder, als we voor Boulogne sur Mer zijn besluiten we toch maar
om deze haven binnen te lopen. Omdat de stroom maar een korte tijd
meeloopt wordt het anders wel een hele lange vaardag met de onzekerheid
wat het weer gaat doen, dit ondanks de weersvoorspelling van weinig
wind. De herinnering aan gisteren en eergisteren met een windkracht van
resp. 7 en 8 Bft. die er ineens zomaar was, ligt ons nog vers in het
geheugen. Het verval in deze haven is ook zo’n 8 tot 10 meter.

Naar Parijs maar dan anders
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Ook hier hetzelfde beeld als in Calais: veel eethuisjes en restaurants,
maar de winkelstraten net als bij ons: uitgestorven op deze zondag.

Maandag laten we Boulogne sur Mer achter ons. Het is 07.30 uur als we
vertrekken om naar Dieppe te varen. Deze plaats ligt 54 mijl richting
zuiden en tussen Boulogne en Dieppe liggen alleen maar twee plaatsen
die slechts bij een bepaalde waterstand te bereiken zijn, b.v. van 1 uur
voor tot 1 uur na hoogwater. Daarnaast is het water dat bij laagwater in
deze havens blijft staan beperkt. Als we zo’n 20 mijl gevaren hebben is het
inmiddels droog maar is de wind toegenomen tot 5 Bft., meer dan
voorspeld is. We krijgen nu stroom tegen wind en de golven zijn
inmiddels zo’n één tot anderhalve meter hoog. Om nog een beetje
comfortabel te varen nemen we gas terug maar dan is de snelheid slechts
5 mijl. We moeten nog ruim 30 mijl en met deze snelheid betekent het nog
zeker 6/7 uur tegen de golven opboksen. Goede raad is in dit geval ook
weer “duur”: 3,5 uur terug varen om in Boulogne te komen. Maar dit
weegt alleszins op tegen het doorvaren. We gaan nu voor de wind, surfen
van de golven af en liggen om 14.30 uur weer netjes afgemeerd in de
inmiddels overvolle haven van Boulogne.
Maandag blijven we in Boulogne. De visstalletjes aan de overzijde
worden bevoorraad door de vissersschepen die af en aan varen. Je kunt
er natuurlijk vis kopen: schol, haaitjes, vreemde vissoorten die wij niet
herkennen en allerlei schelpdieren. Verser dan zo koop je ze niet. Wij
wagen ons er niet aan want om nu aan boord vis te bakken/stoven, nou
nee. Eigenlijk moest het weer dan zo zijn dat ze buiten op de barbecue
kunnen. Helaas, daar is de temperatuur niet na: 13° C.

Dinsdag blijven we ook nog in Boulogne. Als we woensdagochtend om
06.00 uur de lijnen losgooien en buiten de pieren van Boulogne komen,
denken we eerst nog dat we het “verkeerde”weerbericht gekozen hebben!
Windguru is anders redelijk betrouwbaar. De twee zeilschepen die met
ons opvaren liggen net zo te rollen als wij. Als we een stuk verder op zee
komen wordt het rustiger. De wind is dan afgezwakt tot 2-3 Bft. uit het
noorden. Om een uur of elf krijgen we de zon te zien en vooral te voelen
en de lange broek kan verwisseld worden voor een kortere. Het is wel
jammer dat we niet pal langs de kust varen. We missen de beroemde
krijtrotsen, maar het verschil tussen een rechte koers of langs de kust
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varen is te groot nl. ruim 7 mijl. Voor de haveningang van Fécamp zijn een
tiental zeilertjes in Optimisten aan het trainen. Ook zien we 2 ribs met
daarin naast de opvarenden een aantal grote honden. Navraag bij onze
dochter Heleen, die hondentrimster is, leert ons dat het Newfoundlanders
zijn. Honden die zwemvliezen tussen de tenen hebben en als zodanig als
reddingshonden getraind worden.

Donderdag hebben we het laatste tochtje over het Kanaal voor de boeg,
van Fécamp naar Honfleur. Voor Le Havre liggen een tiental vrachtschepen
voor anker. Ook zien we een aantal vissersschepen, beduidend groter
dan die in Boulogne. Als we om 10.15 uur vertrekken schijnt de zon om
ter hoogte van Le Havre weer achter de wolken te verdwijnen. Tot nu toe
een zeer wisselvallige zomer!

De aanloop (na Le Havre) van Honfleur is goed betond. Onze kleinzoon
Louis zei een aantal jaren geleden al: “Opa, als je tussen de rode en de
groene paaltjes vaart, daar zijn de diepe kuilen.” Zo logisch als wat. Die
groene en rode paaltjes wijzen ons de weg naar Honfleur en als we voor
de sluis komen zijn daar net twee rondvaartboten ingevaren. De deuren
die bijna dicht zijn, gaan voor ons weer open. Daarna is het wachten op
een brug, de toegang tot het Bassin Vieux.

Naar Parijs maar dan anders
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Je ligt hier midden in Honfleur met rondom de haven heel hoge oude
huizen met restaurantjes en eethuisjes. Het doet aan Kopenhagen denken.
De Engelsman waar we naast liggen heeft voor de volgende ochtend een
tankauto besteld om diesel in te nemen. Wij kunnen ook wel 300 liter
gebruiken dus varen we gezamenlijk het Bassin uit. Het heeft nogal wat
voeten in de aarde voor het zover is. De havenmeester spreekt net zoveel
Engels als wij Frans, dus niet veel. Maar het lukt 277 liter voor de prijs van
1,40 euro per liter. We gebruiken deze dag om Honfleur te bekijken, wel
heel toeristisch maar gezellig.

Zaterdag 16 juni beginnen we aan de tocht over de Seine, 365 km. tot aan
Parijs, met daarin 6 sluizen. Omdat de Seine tot net voorbij Rouen nog
een getijden rivier is vertrekken we om 06.30 uur om de stroom mee te
hebben. Samen met nog een Nederlands plezierjacht varen we de sluis
in om Honfleur te verlaten. Op de Seine worden we opgelopen door een
paar coasters en binnenvaartschepen met containers. Het is mooi weer,
de zon schijnt maar er staat een stevige wind. Voor ons geen probleem
meer nu we op binnenwater zitten. Met een gang van 8/9 mijl gaat het
oostwaarts. De rivier meandert door het prachtige landschap. Hier en
daar wel onderbroken door industrie maar dat hoort er ook bij. Om 13.00
uur meren we af na 65 mijl/120 km. gevaren te hebben. We moeten voor
de eerste sluis in de Seine een vaarvignet kopen. Op deze zaterdag en
morgen zondag is het kantoor natuurlijk gesloten. We gebruiken de vrije
tijd om de stad te bekijken en zoeken een laverie (zelfbediening wasserette)
om de was te doen.
Maandagochtend is het eerste dat we gaan doen naar het kantoor van de
VNF (Voies Navigables de France) om het vignet te kopen. De VNF is de
beheerder van de meeste vaarwegen in Frankrijk. Met het vaarvignet
rijker en € 98,90 armer mogen we met ons schip 14 dagen op door de VNF
beheerde vaarwegen in Frankrijk vertoeven. We doen ook nog even
boodschappen bij een Intermarché (heel grote supermarkt) en gooien
om 10.30 uur de lijnen los. Vanaf hier is het 42 km. tot aan de eerste sluis.
Daarna hebben we nagenoeg geen last meer van de stroom. De oevers
zijn begroeid met bomen en struiken in alle schakeringen groen die je je
maar kunt voorstellen. Aan beestenboel zien we alleen maar zwanenparen,
hier en daar een verdwaalde reiger en een vliegende paling (wel in de bek
van een aalscholver).
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De talloze dorpjes waar we langs varen zien er landelijk uit zonder
hoogbouw, of je moet de villa’s die tegen of op de rotsen gebouwd zijn
als zodanig beschouwen. De oevers van de Seine worden veelvuldig met
elkaar verbonden door verkeersbruggen. Twee zaken zijn er minder aan
Frankrijk: men zou er Engels moeten spreken en er zouden meer
aanlegplaatsen moeten komen. Als we ’s avonds om 21.00 uur eindelijk
vastmaken is dat wel aan een binnenvaartscheepje uit Leiden met de
naam: “Strijd om bestaan” nu uiteraard bewoond door een fransman. Er
liggen er legio in de Seine, de meesten zien er niet uit, vol roest en
veelvuldig met een plastik zeil bedekt om de regen buiten te houden.
(Met de franse slag zogezegd).

Dinsdag 19 juni vertrekken we om 08.30 uur. Ondanks dat we nu tussen
de sluizen varen staat er toch nog ongeveer 1 mijl stroom tegen. Het
hoogteverschil tussen de eerste sluis en Parijs is 26 meter. In de Seine
liggen talloze eilandjes. Moet je daar nu aan de stuurboordzijde omheen
of aan de bakboordzijde? Geen probleem, op alle punten die voor twijfel
kunnen zorgen staan rechthoekige borden met een pijl die de juiste
vaarrichting aangeven. Ook vandaag is het vinden van een ligplaats weer
een probleem. Uiteindelijk liggen we net voorbij de afslag naar de L’Oise,
aan de kant waar binnenvaartschippers hun auto op de wal kunnen
zetten. Als er in de loop van de avond nog twee spitsen aan komen
moeten we een eindje naar achteren verhalen. Gelukkig kunnen deze
schippers, waarvan er 1 een vrouw is, wel varen, want als we de volgende
ochtend om 05.00 uur opstaan omdat zij weg gaan, is dat eigenlijk niet
nodig. Het scheepje aan de buitenkant trekt de kont van het binnenste
scheepje van de wal en wij kunnen gewoon blijven liggen. We gaan nog
even de kooi in maar om 08.00 uur is het GAAN.
Na drie sluizen kunnen we Parijs binnenvaren. Tot aan die sluizen vaar je
eigenlijk al door de voorsteden van Parijs. Mooie villa’s waarvan velen er
onbewoond uitzien. Een appartementje in Parijs en voor de vakantie’s en
in de weekend’s een buitenhuis, dat is het verhaal.

Bij de binnenkomst van Parijs is de eerste bezienswaardigheid aan
stuurboordzijde de Eiffeltoren. Een belevenis om met je eigen scheepje
zo Parijs binnen te varen. We passeren nog een aantal bekende en
beroemde gebouwen. Om 16.00 uur liggen we voor het sluisje van de Port
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de ‘l Arsenal-La Bastille. We krijgen voor drie nachten een plaatsje aan de
wal. De volgende dag kopen we op de Place de la Bastille, net buiten de
jachthaven, bij een open tourbus een hop on hop off kaart voor twee
dagen. Hiermee kun je ongelimiteerd op en afstappen bij iedere plek die
je maar nader wilt bekijken. Op deze manier bekijken we Parijs en zitten
’s middags droog als er een geweldige onweersbui losbarst. De tweede
dag is het aanzienlijk kouder maar de zon schijnt wel weer. Om alle
beroemde punten te beschrijven is onmogelijk. Eén ding viel op: toen wij
onder een brug doorvoeren leken de brugleuningen met goud
beschilderd. Toen wij er een dag later met de bus langs reden bleken de
glinsteringen allemaal hangslotjes te zijn. Toen herinnerden wij ons
ergens gelezen of gehoord te hebben dat dit een nieuwe rage is. Samen
met je lief een hangslot kopen, deze aan een brugleuning hangen,
dichtklikken en dan de sleutel weg gooien, om zo te zeggen: voor altijd
en immer. (Maar waarom zijn er dan altijd twee sleutels bij een hangslot?)

Op de 4 de zaterdag van onze vakantie verlaten we Parijs. Na de eerste
sluis komen we op de rivier de Marne. Hele stukken van de rivier zijn
gekanaliseerd. Daar is het vaarwater zeer smal. Als twee binnen-
vaartscheepjes elkaar moeten passeren, wat wij voor ons zien gebeuren,
moet de één stil liggen zodat de ander voorbij kan varen.
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Wij zitten achter dat ene geladen binnenvaartscheepje en hebben een
snelheid van wel 3,5 km/uur! Dat schiet natuurlijk niet op. Na 8 sluizen
en 2 tunnels meren we af aan een binnenvaartschip.

Onderweg zien we in diverse dorpjes festiviteiten zoals een rommelmarkt,
veel aktiviteiten op het water, kermissen en ’s avonds horen we uit een
tent aan de overzijde bij een soort watersportvereniging levende muziek.
Ook hangt er een groot televisiescherm waar we met de verrekijker zien
dat er voetbal gespeeld wordt. Het EK nadert zijn ontknoping.

Zondag 24 juni. Om 07.45 uur maken we los. De hengelaars zijn ook al
present. Na de mooie zaterdag is de barometer alweer achteruit gelopen.
Het wil nog steeds niet echt zomer worden en met om 10.00 uur 14° C. is
het knudde. Bij de eerste sluis komen we een plezierjacht tegen. Het
echtpaar uit Denemarken stuurt buiten zonder buiskap of i.d. en zij
hebben de handschoenen erbij aan. De vliegvelden in deze regio verklaren
het geluid van de vele vliegtuigen die overkomen. Daarnaast is alleen het
geluid van onze motor te horen, en natuurlijk de vele vogels die hun
dagelijks concert geven. We zien zelfs een ijsvogeltje tussen de
overhangende struiken verdwijnen. Na ca. 60 km. varen we overduidelijk
in de champagnestreek. Zover het oog reikt wijngaarden.
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Het regent inmiddels al vanaf 11.00 uur, en of de wijnboeren hier zo
gelukkig mee zijn? Na de tweede sluis krijgen we een afstandsbediening
mee zodat we zelf de sluis kunnen bedienen. We krijgen er zelfs een
Hollandse beschrijving bij dus een kind kan de was doen. Na 10 uur varen
meren we af aan een steigertje bij een trailerhelling. Voor vandaag vinden
we 91 km. genoeg.

Maandag 25 juni. We vertrekken op tijd want de hoeveelheid sluizen die
we moeten passeren liegen er  niet om. We hebben een afstandsbediening
maar het kost toch minimaal 10 minuten voor we weer uit een sluis
kunnen varen. Op een gegeven moment geeft een sluis dubbel rood. De
Duitse watersporter die voor ons afgemeerd ligt zit druk te bellen. Na
ruim 2 uur blijkt dat hij nog niet de VNF gewaarschuwd heeft. Als dat
gedaan is, is er binnen 10 minuten iemand die het euvel verhelpt. Weer
iets geleerd dus. We meren af bij de afslag naar Reims.

Als we de volgende dag om 07.30 uur vertrekken is het groeizaam weer,
“goed voor de jonge worteltjes”, zei mijn vader altijd in welk jaargetijde
dan ook, oftewel het regende weer eens. Nu was mijn vader’s glas ook
altijd halfvol, vandaar: het is altijd wel ergens goed voor. Als we 11 sluizen
gehad hebben zitten we op het Canal de la Marne au Rhin. De sluizen
werken voor de pleziervaart van 09.00 uur tot 18.00 uur. Na het afmeren
en zoals iedere dag bij controle van de motor een PROBLEEM.
Olielekkage uit de keerkoppeling, zo lijkt het in eerste instantie. Natuurlijk
bellen met het thuisfront oftewel zoon Hans. Deze belt de volgend
ochtend met de importeur. Advies: olie bijvullen en kijken hoeveel er per
uur uit lekt. Na 2 uur blijkt dat de lekkage gelukkig niet uit de oliekeerring
komt. De oliedrukregelaar is de boosdoener. Dit is door John zelf te
verhelpen. We meren af in Bar-le-Duc en hebben er dan 25 sluizen op
zitten.

Als we de volgende ochtend vertrekken schijnt de zon. Het wordt warm,
30° C, maar het is ook zeer benauwd. Na een regenbui koelt het eerst wat
af maar als we na een sluis afmeren is het weer net zo benauwd.
De donderdag is van hetzelfde laken een pak, 28 sluizen! Als we deze
nacht alle bliksem in een doosje hadden kunnen doen hadden we voor
een zeer lange tijd energie gehad. Ook de regen die er valt is enorm.
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Als we even opstaan om te kontroleren of alle ramen wel dicht zijn,
kunnen we de voorkant van ons eigen schip niet eens zien. We vertrekken
deze vrijdag om 09.00 uur.

Na 10 sluizen moeten we door de tunnel de Mauvages. Deze is 4890m lang
(dus bijna 5 km.) en eigenlijk moet je daar achter een elektrisch
aangedreven sleepboot doorheen getrokken worden. Wij hebben al
gehoord dat je er nu op eigen kracht door vaart.

Als we bij de tunnel komen vertelt een lichtkrant ons dat het licht om
13.30 uur op groen gaat. Helaas is dat vandaag niet het geval en na maar
eens naar het begin van de tunnel gefietst te zijn, en daar via een intercom
om uitleg gevraagd te hebben, wordt er gezegd dat met 5 minuten groen
licht gegeven wordt. Dat blijken er toch 15 te worden maar okay. Aan de
zijkant in de tunnel is een fiets-looppad en een medewerker van de VNF
fietst met een mijnwerkerslamp op zijn hoofd met ons mee. Er is overigens
wel verlichting in de tunnel. Na ongeveer 35 minuten zien we licht aan het
einde van de tunnel. We passeren nu nog 18 sluizen voor we afmeren in
Void. Na de passage van de tunnel de Mauvages hebben we voor ons het
hoogste punt bereikt en moeten we in de sluizen even onze techniek
aanpassen. We gaan nu i.p.v. gemiddeld zo´n 3 meter omhoog, datzelfde
aantal meters omlaag. We krijgen nog een tunnel die van Foug maar deze
is maar 866 meter lang. Voor vandaag is het rond de middag genoeg. We
zijn dan in Toul, bij veel Nederlandse pleziervaarders een zeer bekende
plaats. Het merendeel van de ongeveer 35 scheepjes is dan ook Nederlands.
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We zijn nu 4 weken onderweg en het lijkt alsof het er veel meer zijn. De
vaartocht in Frankrijk is bijna ten einde, en dat is ook de bedoeling, want
ons vignet is tot 3 juli geldig.

Zondag 1 juli. Gisteren is onze 5 de week ingegaan. Om 09.00 uur liggen
we voor de sluis en die draait meteen. Na 3 sluizen en 1 brug varen we op
de Moezel. Voor we op de Rijn zijn moeten we nog 369 km. afleggen. Om
19.45 uur meren we af in Metz naast een voor ons bekend schip met een
echtpaar dat we al eerder ontmoetten toen we een aantal jaren geleden
uit Berlijn kwamen. Om 22.30 uur is er in het park vlakbij de boten een
mini concert met een waterorgel. Prachtig prachtig prachtig. We blijven
een dag in Metz liggen, kunnen daar de was doen, internetten, douchen
en dat alles voor de prijs van € 13,40 per nacht!

Dinsdag 3 juli vertrekken we om 08.30 uur uit Metz. Na 6 wel grote sluizen
waar we vaak samen met de beroepsvaart of rondvaartboten schutten,
liggen we om 16.30 uur in Schwebsingen Luxemburg. We tanken daar
diesel voor de prijs van € 1,18 per liter. Ook bakken en verkopen ze daar
heerlijke schnitzels. Dat is ons al door Maarten en Mieps, (dezelfde van
het Maartensgat in Dordrecht) ge-smst. Schnitzels als deurmatten. Alleen
als wij daar komen zijn die uitverkocht, ze hebben alleen traplopers, ook
goed.
Het varen op de Moezel is net als op de Seine een ervaring. De rivier
meandert door het landschap. De hellingen zijn a.h.w. met lappendekens
bedekt in diverse nuances groen. Je blijft je verbazen hoe de druiven-
struiken in rechte lijnen gepoot zijn. Je kunt er een liniaal langs leggen.
De vakwerkhuizen die we lange tijd niet gezien hebben komen ook weer
tevoorschijn. Het weer blijft zeer wisselvallig. ’s Morgens is het lekker fris
om in de loop van de dag benauwd te worden. Tegen de avond vaak regen
en onweer. Na donderdag moeten we nog ongeveer 50 km. voor we in het
bekende Cochem afmeren.

Het is de gehele vakantie al zeer rustig met zowel pleziervaart als
beroepsvaart. Debet hieraan is natuurlijk de crisis en de hoge dieselprijs.
Zagen we zeven jaar geleden veel koppelverband binnenvaartschepen
(b.v. 1x 105 meter + nog eens 80 meter aan elkaar gekoppeld) nu is het een
uitzondering.
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Wat zeker opvalt is dat veel schepen van Belgische nationaliteit zijn. In
Cochem is weinig van de crisis te merken. Overvolle terrasjes, veel
etende en drinkende toeristen, maar het is weekend en dat verklaart veel.
Cochem is een leuke plaats om een dag te blijven. Supermarkt in de buurt
en daarna het stadje in. De vesting boven op de berg bezochten we een
vorige keer. Het is mooi weer en er heerst een gezellige drukte. Ondanks
dat het heel toeristisch is zijn de prijzen er niet naar. Waar vind je een
schnitzel met bratkartoffeln en een beetje salade voor nog geen 10 euro?

Zondagochtend vertrekken we voor de laatste kilometers naar Koblenz.
Onderweg een paar buien met veel wind en regen en we meren om 14.00
uur af in een kleine haven (het mag die naam eigenlijk niet eens hebben).
We zijn hiervoor een paar kilometer de Rijn opgevaren. Er staat een
stroom van ruim 5 km./uur tegen. We pakken de fiets en gaan even naar
Koblenz, een stad waar in de 2 de wereldoorlog erg gevochten is. Het is
een strategisch punt, de Moezel stroomt hier immers in de Rijn.

Als we maandagochtend op tijd vertrekken schijnt de zon. Misschien
vandaag eens hele droge dag? Met de stroom mee zakken we met een
snelheid van bijna 20 km. per uur de Rijn af. Dat gaat lekker en zo zijn we
al op tijd in Köln. We bekijken de stad vanuit een treintje en krijgen daar
ook uitleg bij. Als we bij de Dom uitstappen is het net als zo’n 7 jaar
geleden. Op het plein een drukte van belang met toeristen en de Dom
nog steeds (of weer) gedeeltelijk in de steigers. Ook is men op veel
plaatsen in de stad bezig met herstel werkzaamheden. De haven waar wij
liggen is ook drastisch gerenoveerd. Wat wij ons herinneren zijn oude
piepende en doorgezakte steigers, maar nu prachtige vernieuwde
drijvende steigers met elektrische aansluitingen voor iedere ligplaats. Na
Köln gaat de reis verder naar Düsseldorf. Ook deze stad is een bezoek
zeker waard.
We lopen naar de Altstad en komen op de Königs Allee om ons te
vergapen aan al het moois dat er te koop is. Kledingzaken, met b.v. een
damescolbert voor maar € 950,— of wat te denken van de vele
juwelierszaken met in de etalage horloge’s voor een bedrag van 5 cijfers
voor de komma. Maar dan heb je natuurlijk wel een Cartier. De gebouwen
rond de haven zijn heel divers maar allemaal even mooi en apart om te
zien.
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Woensdag zakken we verder de Rijn af. We zien nu meer Hollandse
binnenvaartschepen. We krijgen een gigantische regenbui te verwerken
en houden halt in Wesel. Nadat we daar in de voor ons laatste Duitse
haven nog zo’n heerlijke schnitzel gegeten hebben, formaat deurmat,
vertrekken we donderdag 12 juli voor het laatste stuk op de Rijn.

Onderweg nog een hevige regenbui en ook de wind is krachtig. Om 12.00
uur varen we stuurboord uit het Pannerdens Kanaal op en later nogmaals
stuurboord uit de Gelderse IJssel. De kilometer aanduiding van de Rijn
loopt gewoon door en aan het einde als de IJssel in het Ketelmeer
uitmondt staat de teller op 1006 km. De zon schijnt inmiddels en de
wolken bieden een prachtige achtergrond om foto’s te maken. Na de
brede rivieren de Seine, de Moezel en de Rijn is het varen op de Gelderse
IJssel ook weer genieten. Goed opletten als tegenliggers het blauwe bord
voeren, een teken dat je aan de (verkeerde) andere kant moet varen.

Als we afmeren in Doesburg en het stadje inlopen is het feest daar net
begonnen. Van 11 t/m 14 juli Doesburg Binnenste Buiten. Allemaal
kraampjes in de straten, steltlopers, muziek en dat alles omlijst door de
zon. Dat is de volgende dag niet het geval en de middenstanders zijn dan
ook niet blij. Wij krijgen kleinzoon Tom aan boord, gevolgd, de volgende
dag in Zutphen, door Louis en Dyon.
Na Zutphen meren we af in Kampen, voor ons en u allemaal bekende
plaatsen. Met veel wind maar ook zon doen we dinsdag het laatste stuk
naar onze thuishaven Harderwijk, voorafgegaan door nog een
onvernachting in Elburg. Terug kijkend op deze reis: een mooie tocht en
weer een ervaring rijker.

Onze teller staat inmiddels op: bijna 2400 km., 171 sluizen, 4 tunnels , 240
vaaruren met een verbruik van 4,7 liter per uur. Totaal hebben we
uitgegeven aan vaarvignet en liggelden € 764,—.

Antje Meijer-BrouwerAntje Meijer-BrouwerAntje Meijer-BrouwerAntje Meijer-BrouwerAntje Meijer-Brouwer
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“Onze opa en oma hebben een boot, en die heet net zoals onze
moeder “Helena Louise” en wij mogen altijd mee”.

Deze zin ving ik op uit een “gesprek” tussen onze oudste kleinzoon
en een jongen van een schip van een passant. Dat “altijd” mee is een
beetje teveel van het goede, dat de kleinkinderen vaak bij ons aan
boord zijn is wel een feit.

Zo zijn we van vrijdag 3 t/m zondag 5 augustus met de vier oudste
kleinkinderen op stap geweest. Lynn van 9 jaar schreef het verslagje,
de jongens Louis van bijna 11 jaar en Levi en Dyon van 7 jaar
dicteerden geregeld.

Kleinkinderen

Louis, Dyon, Levi en Lynn
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Kleinkinderen
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Kleinkinderen
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Het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren heeft ervoor gezorgd
dat er ook dit jaar weer gemaaid is. En dan bedoel ik niet het gras, maar
waterplanten in het Wolderwijd en Veluwemeer. De waterkwaliteit is in
de loop der jaren zoveel beter geworden door o.a. minder lozing van
fosfaten. De waterplanten gedijen prima in dit schonere water maar
belemmeren daarbij wel het varen. Watersporters in ons gebied onder-
vinden grote hinder van de drijfvelden. Om de meest bevaren gedeeltes
van het Veluwerandmeer en het Wolderwijd in het vaarseizoen
toegankelijk te houden is er dus gemaaid.
De HK 3 van Henk Timmer die normaliter op paling en snoekbaars vist,
gebruikt hiervoor een meterslange knipschaar. De afgeknipte water-
planten worden in een groot net aan boord gehesen. Omdat het budget
beperkt is, is er totaal 50 ha gemaaid. Jachthavens, zeilscholen en recre-
anten konden tot 16 juli j.l. aangeven waar de knelpunten zaten.

Het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren is een samenwer-
kingsverband tussen de gemeenten Dronten, Kampen, Elburg, Nunspeet,
Putten, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Het werkgebied
van het schap betreft het Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd en
Nuldernauw. Het doel van het Natuur- en Recreatieschap is de
bovengemeentelijke belangen te behartigen van de recreatie en de
natuurbescherming binnen het Veluwerandmerengebied Het Natuur-
en Recreatieschap is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van recreatieve voorzieningen als aanlegsteigers en ligplaatsen. Ook de
publieksvoorlichting over het gebied behoort tot het takenpakket. De
organisatie heeft afgelopen jaren het project Integrale Inrichting
Veluwerandmeren (IIVR) Regio Noord-Veluwe vervangen.

Een grote kop in de Stentor van 6 augustus j.l.:

- WATERSPORT  LUIDT  DE NOODKLOK WATERSPORT  LUIDT  DE NOODKLOK WATERSPORT  LUIDT  DE NOODKLOK WATERSPORT  LUIDT  DE NOODKLOK WATERSPORT  LUIDT  DE NOODKLOK -

Ondernemers langs Veluwse Randmeren lijden schade door
overmatige groei waterplanten.
Brandbrief aan gemeenten.
Hiswa Vereniging wil nog dit seizoen maatregelen.
Vaste afspraak voor toekomst.

Van de Redactie
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Graag had de redactie een verslagje ontvangen over de Combi Randmeren
wedstrijden. (Is ook leuk voor de deelnemers), maar helaas. Misschien
nog in de volgende Langszij?

Dan hebben we misschien ook van een Flevolid weer een stukje gekregen
voor de rubriek: Het lijntje doorgeven.

Voor de kalender 2013 kan de redactiecommissie nog wel foto’s gebruiken.
Deze moeten wel verband houden met ons vaargebied, d.w.z. zo ongeveer
van de Nijkerkersluis tot de Elburgerbrug. U kunt per Flevolid max. 2
foto’s insturen naar redactie@wvflevo.nl De insluitdatum is 15 oktober
a.s. Wordt uw foto geplaatst dan ontvangt u eeuwige roem.

De kopy voor de laatste Langszij van dit jaar 2012 moet voor 20 oktober
a.s. bij de redactie binnen zijn.

Als regiomanager van de Hiswa Vereniging vertelt Gerdina Krijger dat,
zoals wij wel weten, e.e.a. een gevolg is van de verbeterde waterkwaliteit.
Het ecosysteem is echter nog niet in balans. Daarbij wordt gewezen naar
Rijkswaterstaat. Dit ministerie erkent het probleem maar blijft er
vooralsnog bij dat niet buiten de vaargeul gemaaid wordt. Alle gemeenten
langs de Randmeren hebben inmiddels een brandbrief ontvangen. Er
wordt nog weleens vergeten dat al de passanten die de Randmeren
aandoen ook het nodige bij de middenstand in deze plaatsen besteden.

Van de Redactie
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onze huisdichter (zacht) Eitje er nog een hobby op na houdt?

hij in Amsterdam een café runt met dezelfde naam?

dat wij graag zo’n passant welkom zouden heten in onze
jachthaven?

met 1 zo’n passant de havenmeester direkt met vakantie kan gaan?

dit alleen in Amsterdam mogelijk is?

als het goed is ieder Flevolid (die het aangaat) per post een
reserveringsformulier ontvangen heeft?

dit formulier ook op het havenkantoor en in deze Langszij te
vinden is?

Wist u dat...
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formulieren per email ingeleverd niet worden behandeld?

u het formulier wel kunt faxen naar: 0341-419686?

u vriendelijk verzocht wordt om ook de achterzijde van het
reserveringsformulier in te vullen?

u ook als u op de wachtlijst staat het reserveringsformulier dient
in te leveren?

u anders van de wachtlijst gehaald wordt?

u na het inleveren van het formulier een afspraak dient te maken
met de havenmeester om uw schip uit het water te hijsen?

u altijd zelf aanwezig dient te zijn bij het op de wal zetten van
uw schip?

u, als u geen zomerligplaats in de Knar heeft, pas vanaf 1 november
een afspraak kunt maken?

uw schip altijd in het water kan overwinteren?

u de hijskosten, de bokhuur en het afspuiten kontant dient af te
rekenen bij de havenmeester?

u dat bedrag (nog) niet kunt pinnen?

u in december de acceptgirokaart voor het winterliggeld ontvangt?

dit bedrag hetzelfde is of uw schip nu op de wal staat of in het
water ligt?

er 6 Flevoleden meegedaan hebben aan de Nacht van Spakenburg?

er 2 deelnemers een eerste plaats behaald hebben?

Wist u dat...
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dit Erik Scheepmaker en Albert den Herder zijn?

ook Jan Pels in zijn klasse derde werd?

de verenigingsprijs naar de organiserende vereniging de
Eendracht ging?

Jan Pels op de terugweg

Wist u dat...
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Gedicht

Natter, natst

Ruim drie maanden hebben wij gewacht,
regen, regen, regen en nog eens regen.
Het plensde maar door en niet zo zacht,
kon u er op 't laatst ook niet meer tegen?

'n Knullig bod en je zou je boot verkopen,
want de markt is slechter dan voor 'n huis.
We konden slechts op beter weer hopen
en bleven (ook niet verkeerd) maar thuis.

Afgelast was de midzomernacht barbecue,
nog niet eens verschoven naar veel later.

Naar welke evenementen wilde u naar toe?
ook zij vielen allemaal letterlijk in het water.
Aaltjesdag, bent u er dit jaar nog geweest?
uiteraard, wéér zo een dag met een gaatje.
Op deze dag, die altijd heet te zijn 'n feest,
Kregen de kooplui geen cent in het laatje.

Eind juli, voorspelling: Een zomerse dag!
meteen lijkt de eerdere misère vergeten.
Op naar de Knar met een stralende lach,

dat wij kunnen zeilen, dat willen wij weten.
Met zonkracht zeven en windkracht twee,
het maakt voor onze Bossanova niets uit.

Aan de wind, halve wind of helemaal mee,
ongeremd kliefde hij door het fonteinkruid.

's Avonds 'dineren' op het terras van Flevo,
door de voortreffelijke Crew daar bediend.
Gelukkig bleven nog veel meer dagen zo,

wel 't minste dat wij toch hadden verdiend.
Hij die nu onze zeilboot zou willen kopen.
let wel: Niet waar we van liggen te dromen,
of ook maar (als velen) op zitten te hopen.

Moet wel met een verrekt goed bod komen!

(zacht) Eitje(zacht) Eitje(zacht) Eitje(zacht) Eitje(zacht) Eitje
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