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VAN
DE 0Groeten�vanaf�Ground�Zero

Als je op de nieuwjaarsreceptie bent geweest op 5 januari jl. dan heeft u het vervelende nieuws over  
onze vorige havenmeester Willem Wolff al gehoord. Willem heeft eind december een hersenstamin-
farct gehad. Dat is vergelijkbaar met een herseninfarct. Het is niet aan mij om de medicus te spelen 
en het geheel uit te leggen. Dat kan via Google veel beter en je kunt dat op Internet zelf doen. Willem 
is intussen al aan het revalideren d.m.v. fysiotherapie. Soms moet hij zelfs geremd worden qua inzet. 
Maar hij is er nog lang niet. Hij kan zelf ademen, hoewel hij soms wat extra lucht nodig heeft. Zijn 
hersenen zijn prima, maar er moet nog behoorlijk verbetering komen in andere functies. Hij ligt dus 
nog in het ziekenhuis en dat zal voorlopig wel zo blijven ook. Wij stuurden een beterschapskaart met 
de handtekeningen en bemoedigende teksten van hen die op de nieuwjaarsreceptie aanwezig waren. 
En ook via deze Langszij wensen we Willem van harte beterschap en Lyda en de rest van de familie 
veel sterkte in deze heftige periode.

Jachthaven�De�Knar�=�Ground�Zero
Als u een paar maanden niet op de haven ge-
weest bent, moet u straks niet schrikken. Jacht-
haven De Knar is de laatste activiteit die aan het 
einde van de Flevoweg nog operationeel is. Waar 
het pompstation van van Scherpenzeel begon is 
de weg afgesloten. Alle gebouwen van o.a. dit be-
drijf, en Eerland, Bonestroo, Roelofsen, Tjerk Hid-
des en De Dolfijnen zijn grotendeels gesloopt als 
u dit leest.

De terreinen van deze bedrijven worden gesa-
neerd. Want daar komen het Noorder- en Zuider-
eiland en daar gaat dan straks woningbouw op 
plaats vinden. Een prima opsteker is de goede ver-
koop van  de eerste woningen op het Zuidereiland. 

Daarmee gaat men dan ook zo spoedig mogelijk 
beginnen. Immers als er begonnen wordt met de 
bouw van de woningen, komt er ook geld binnen. 
En dat is natuurlijk niet onbelangrijk, omdat al-
les wat nu gedaan wordt aan de Flevoweg alleen 
maar geld kost.

Als dit stukje geschreven wordt, is men bezig met 
nieuwe tijdelijke nutsverbindingen. Over ons ter-
rein en niet meer via de Flevoweg worden gas, 
water, elektriciteit en telefoon opnieuw aange-
legd. En dat houdt dan in, dat er gegraven moet 
worden en dat is een risicovolle klus. Wij beschik-
ken niet over tekeningen waar precies te zien is 
hoe leidingen lopen. Dus wordt er hier en daar 
wel een kabel stuk getrokken en natuurlijk weer 
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gerepareerd.

Webcam
De kop van de haven is inmiddels geschei-
den van de rest van de haven. Maar er is ook 
een zeer grote hoeveelheid zand al gebracht 
naar de plaats waar straks de nieuwe haven 
komt te liggen. Dat gaat met dumpers, die elk  
15 m3 per keer kunnen transporteren. Omdat 
het zand echter afgedekt wordt met een zeil, 
gaat er “maar” 10 m3 per keer in. Maar per 
dag gaat het toch om 2000 m3. En dat is echt 
heel veel. Als je zelf wilt kijken of het wel 200 
vrachtauto’s per dag zijn, dan kan dat heel ge-
makkelijk en comfortabel vanuit de luie stoel. 
Naar Internet gaan, naar webcam.prvgld.nl/
n302.html of via de website van w.v. Flevo.
Al schrijvend doe ik dat vanachter mijn bureau 
ook.

Voortgang�bouw�opstallen
Dat we 2 gebouwen zullen laten neerzetten, 
die samen 1,5 keer zo groot zijn dan alle ge-
bouwen die nu op de haven staan, is iedereen 
inmiddels wel duidelijk. Hoe die ingericht wor-
den is ook geen echte verassing meer. Wel hoe 
ze er gaan uitzien. Ze moeten vallen binnen 
het door Jos van Eldonk, de supervisor, opge-
steld beeldkwaliteitsplan. En dat verlangt een 

“loodsachtige” uitstraling. Als je precies wilt 

weten wat dat inhoud, dan kun je het via deze 
link vinden. Het gehele document kan daar 
worden gedownload.
www.waterfrontharderwijk.nl/wonen/woon-
wijken/

Intussen heeft Jos van Eldonk de tekeningen 
van de gebouwen gezien en er zijn commen-
taar op gegeven. Ze moeten er dus nog loods-
achtiger gaan uitzien, dan ze er nu al uitzien. 
Voorbeelden daarvan zijn de gebouwen die 
op de strekdam van het Dolfinarium gebouwd 
zijn. Eerst het gebouw van het Dolfinarium, 
dan de Dolfijnen en aan het einde Tjerk Hid-
des. De eerste 2 gebouwen hebben hun loods 
uitstraling door gebruik te maken van zwarte 
stalen gepotdekselde profielplaten met hout-
nerf structuur coating erop waardoor het net 
echte planken lijken. Tjerk Hiddes heeft van  
Red Ceder hout gebruik gemaakt wat ook ge-
potdekseld is aangebracht.  Dat zal op termijn 
gaan vergrijzen, hoewel dat proces beïnvloed 
kan worden door het hout te impregneren. Na-
tuurlijk kan het ook geschilderd worden, maar 
dan komen automatisch meer onderhoud en 
onderhoudskosten om de hoek kijken.

Wat het contact met de gemeente betreft over 
de opstallen loopt het ook nog niet echt super 
vlekkeloos. Met stoom uit mijn oren las ik zo-
juist de mail die Petro van der Kuil, de createur 
van onze gebouwen, mij toestuurde. Ik ga u 
de tekst niet onthouden. Mij blijft in dit totale 
bouwproces van de nieuwe jachthaven niets 
bespaard. Dus geniet maar mee, gedeelde 
smart is immers halve smart.

Meneer Van der Kuil,

Terecht dat u even mailt want uw aanvraag is al ruim een maand oud. Het is geen eenvou-
dige vraag. Er is geen overeenstemming met het bestemmingsplan en een ontheffingsmo-
gelijkheid is er vooralsnog niet. Een clubhuis is niet voorzien dus dat is het probleem. U krijgt 
binnenkort een brief met een zo breed mogelijke beoordeling en ik hoop een oplossing voor 
het planologische probleem. Ik vraag u nog even geduld. 

Met vriendelijke groet,
 
(naam)

Eindelijk een man 
die meer dan 1 ding tegelijk kan doen!
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VAN
DE

De naam van de schrijver is door mij weggela-
ten. Daar zult u zonder twijfel begrip voor heb-
ben. Ik wilde u dit en de oplossing niet onthou-

den, speciaal niet omdat geen enkele wijziging 
van het bestemmingsplan nodig is. Ik heb voor 
die gemeentelijke deskundige 3 oplossingen:

• De Word tekstverwerker, waarachter ik zit en de gemeentelijke persoon in kwestie vast ook als hij 
typt. Op het woord clubhuis gaan staan, rechtermuisknop indrukken en naar synoniemen gaan. En 
dan zie je dat clubhuis, clubgebouw en verenigingsgebouw synoniemen voor elkaar zijn.

• Maar je kunt dat ook doen door clubhuis in Google te typen en dan zie je dit op diverse plaatsen:

Clubhuis
huis met lokalen voor verschillende clubs als centrum van jeugdactiviteiten en recreatie
Gevonden op www.woorden-boek.nl/woord/clubhuis

CLUBHUIS
1) Jeugdcentrum 2) Soos 3) Speeltuingebouw 4) Verenigingsgebouw 5) Verenigingslokaal 
Gevonden op www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CLUBHUIS/1

• Ook kun je collega Bert Aartsen opbellen. Die weet alles van kruiswoordpuzzels en is volkomen 
de kluts kwijt als hij iedere dag zijn kruiswoordpuzzel uit de krant niet kan invullen.

Ons bestuurs- en bouwteam ontbreekt de tijd 
om er verder veel tijd aan te besteden en ho-
pen dat bij de gemeente Harderwijk die verlo-
ren maand door snel ambtshalve te corrigeren, 
wordt ingelopen. Daar gaan we vanuit en dan 
beloven we ook dat we deze casus niet naar de 
TV rubriek “Ook dat nog” zullen sturen.
We zijn dus op onze eigen wijze hard bezig met 
de opstallen, maar er is nog weinig zichtbaar. 
In de volgende Langszij vast meer en mogelijk 
ook informatie op onze Internetsite.

Iets�voor�de�Flevo�betekenen
In de vorige Langszij werd veel tekst besteed 
aan het bestuur in de toekomst. Niet zo gebrui-
kelijk om er zo over te schrijven als gedaan werd, 
maar het doel heiligt alle middelen. Twee kandi-
daten meldden zich en ze zijn met open armen 
door ons ontvangen. Ze hebben aan een eerste 
vergadering deelgenomen. Zij kunnen na een 
zekere periode beoordelen of een bestuursfunc-
tie wat voor hen is. Ze worden binnen het be-
stuur volledig geïnformeerd over alles. Ze pra-
ten mee, geven hun mening en nog belangrijker, 

ze doen mee bij besluitvorming. Het zijn Rob 
Sikkema en Dick Sterken en gaan zonder twijfel 
veel voor de W.V. Flevo en haar leden betekenen. 
Een prima ontwikkeling. Mogelijk willen ze zich 
in de komende Langszij met een fotootje erbij 
aan de leden voorstellen.

Het is nog geen winter geweest en dat is voor 
de Waterfront ontwikkelingen zeker geen na-
deel. Maar misschien ook niet voor ons en onze 
schepen. Nu is het waar dat je de dag niet moet 
prijzen voordat het avond is, maar het biedt ook 
interessante perspectieven. Misschien de boot 
snel zomerklaar en vroeg in het water?

Ongeacht of het nu nog winter wordt of niet, bij 
de als altijd fraaie kalender zat ook een pagina 
wat Flevo allemaal organiseert. Ook in de win-
termaanden. De moeite waard om dat gele A4 
velletje papier er nog eens bij te pakken. Of de 
evenementen via Internet nog eens te bekijken.

Lino Bijnen
Uw Voorzitter
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Notulen�van�de�Algemene�Vergadering�van�
de�WV�Flevo�op�vrijdag�6�december�2013
1. Opening
 Om 20.00 uur opent de voorzitter Lino Bij-

nen de Algemene Vergadering en heet ie-
dereen hartelijk welkom. 

 
 De volgende leden zijn in het afgelopen 

jaar overleden: H. Walraven en B. Marck.
 Tevens de echtgenotes van C. de Ruyter,  

E. Feenstra en K.K. Versteeg. Zoals gebrui-
kelijk worden deze leden, met een kort mo-
ment van stilte, staand, herdacht. 

2. Ingekomen en verzonden stukken
 Bericht van verhindering ontvangen van: F. 

Poot, K. Stoker, G. Petersen, H en F Bosch, G. 
van Harten, C. Poel, P. van Elten, H. van de 
Nooy, K. Folmer en G. Rook.

 Brief van R. Sikkema omtrent eventuele 
aanpassing van het HR tijdens de “Takel-
periode”. Antwoord onder punt 11 van de 
agenda.

3. Vaststellen van de notulen van de AV van  
7 december 2012

 Opmerking van de heer Vliek, dat hij bij de AV 
zeker niet gevraagd had naar het onbetaald 
liggen van tweemans zwaardboten. Deze 
vraag is niet van hem. De heer Vliek is juist 
een voorstander van jeugdopleidingen.

 Verder geen op- of aanmerkingen.
 Vervolgens notulen goedgekeurd.

4. Behandeling van het jaarverslag
 Geen op- of aanmerkingen. 
 
5. Behandeling van de jaarverslagen van de 

vaste en tijdelijke commissies

	 Jaarverslag	Clubhuiscommissaris:	
 Geen op- of aanmerkingen. 

	 Jaarverslag	Havencommissaris:	
 Vraag van Marjoleine Brielsman over de 

uitplaatsing naar de Haven van Harderwijk. 
Dit is de uitdrukkelijke wens van het be-
stuur, waarin allen die de informatieavond 
hierober bijwoonden zich konden vinden. 
Antwoord onder agendapunt 11. Verder 
geen op- of aanmerkingen.

	 Jaarverslag	Evenementencommissaris:	
 Meindert de Jong meldt, dat er een cursus 

Theoretische Kustnavigatie komt komende 
winter. Verder geen op- of aanmerkingen. 

 
	 Jaarverslag	Zeilwedstrijdcommissaris:
 Wij hebben het grootste aantal deelne-

mers aan onderlinge zeilwedstrijden van 
heel Nederland. Verder geen op- of aan-
merkingen

	 Jaarverslag	Zeilschool:	
 We hebben vanaf het begin van het begin 

van het seizoen RS Feva’s in gebruik. Een 
2-mans zeilboot, waar we het gehele sei-
zoen volgeboekt mee waren. Dit is een suc-
ces. Verder geen vragen.

	 Jaarverslag	Redactiecommissie:	
 geen op- of aanmerkingen. De redactie-

commissie verzorgd nog steeds 5 maal per 
jaar een prima clubblad.

 
	 Jaarverslag	Wintercursussen:	
 Er waren dit jaar verspreid over de cursus-

sen ongeveer 25 cursisten.
 En eerder gememoreerd door Meindert de 

Jong, dat er een cursus TKN komt.
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6. Behandeling van het door de accountant 
samengestelde rapport inzake de jaarreke-
ning van het afgelopen verenigingsjaar

 Antje Meijer-Brouwer geeft toelichting. Het 
is een kalm jaar geweest. Mogelijk door de 
omstandigheden van de haven en door het 
slechte weer waren er minder passanten 
en dus minder in het clubhuis. We kunnen 
wel weer saldo toevoegen aan ons vermo-
gen. Meindert de Jong: Het ziet er goed uit, 
geen pachtgelden. Maar de liggelden lopen 
iets terug. Antje: Dit is een tendens. Er is 
een behoorlijk verloop. Niet in aantal, maar 
wel van de wachtlijst en vertrek.

 7. Behandeling van het jaarverslag van de 
commissie zoals bedoeld in artikel 15 lid 4 
van de Statuten. (kascontrolecommissie)

 De commissie doet bij monde van Arie van 
der Meijden verslag. 

 De controle vond plaats op 4 december 
2013 door Hans Baars en Arie van der Meij-
den. Met de penningmeester werd de jaar-
rekening van 1-10-2012 tot en met 30-09-
2013 besproken en beoordeeld.

 Het algemene oordeel van de commissie 
is, dat de gepresenteerde jaarstukken een 
duidelijk en transparant inzicht geven van 
de financiële situatie van de vereniging.

 Alle door de commissie gestelde vragen 
zijn door de penningmeester in een open 
sfeer naar behoren beantwoord. 

 De commissie stelt de vergadering dan ook 
voor om de penningmeester en het bestuur 
decharge te verlenen voor het over het 
boekjaar 2012/2013 gevoerde financiële 
beleid.

 Harderwijk, 4 december 2013.
 w.g. Hans Baars en Arie van der Meijden

 Uittredend lid van de commissie 15 lid 4 St. 
is Arie van der Meijden.

 Het nieuwe lid is Joop Westerhof
 Nieuw reserve lid is Jan Willem Pauw. 

8. Behandeling en vaststelling van de contri-
butie, de huurbedragen voor de ligplaat-
sen en de tarieven voor dienstverleningen 
voor het komende verenigingsjaar

 Vz: We verhogen zoals eerder afgesproken 
met de prijsindex. Deze keer 1,6% Hierbij 

komt dan nog de ook al eerder afgesproken 
extra 2%. Tezamen 3,6% De AV gaat hier-
mee akkoord.

9. Behandeling en vaststelling van de voor-
gestelde begroting van de vereniging voor 
het komende verenigingsjaar

 De voorzitter: Het resultaat is uitstekend. 
De inkomsten van het clubhuis zijn iets 
lager. Verder uitleg over de begroting waar 
we ons aan zullen houden.

 Bij acclamatie wordt de begroting voor de 
vereniging goedgekeurd.

10. Behandeling en vaststelling van de 
voorgestelde begroting van de jachthaven 
voor het komende verenigingsjaar

 De voorzitter geeft een toelichting op de 
begroting. Marjoleine Brielsman: Kunnen 
er onvoorziene posten opduiken de komen-
de 1 jaar? Antje: Er is geen aanleiding om 
dat nu al te kunnen zeggen. Vz. We hebben 
voorzichtig begroot.

 Bij acclamatie wordt de begroting voor de 
jachthaven goedgekeurd.

11. Mededelingen van het bestuur
 Antwoord aan de heer Sikkema. Bert Aart-

sen Havencommissaris: We gaan er een 
proef mee doen. We kunnen dan in novem-
ber op de zondagen de poort open hou-
den. Laat men de auto staan, zodat deze 
maandag weer in de weg staat is de proef 
mislukt en blijft alles bij het oude. Daarbij 
komt, dat er steeds minder parkeerruimte 
is. We laten de proef doorgaan en de uit-
slag komt op het web en in de Langszij. Rob 
Sikkema: Hoeveel zondaars bepalen de 
mislukking?? Bert: We wachten af. Arie van 
der Meijden: Kunnen we geen gedeelte vrij 
laten voor een paar auto’s? Bert: Moeten 
we gaan werken met linten e.d. We moe-
ten toch straks de boel opnieuw inrichten.

 Vz: Er komt ook een regel voor Flevoleden die 
alleen in de winter periode gebruik maken van 
een ligplaats. Alleen de week voor 30 novem-
ber en de eerste week van april wordt de helft 
van het passantentarief berekend. Ongeacht 
of de boot op de wal staat of in het water ligt. 
Dus geen weken, maar maximaal 1 week voor 
Flevoleden die vanbuiten die hier met hun 
schip in de winter liggen.
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 Verder geeft de voorzitter uitleg over de 
werkzaamheden van Boskalis en het plan 
om 25 boten naar de Haven van Harderwijk 
te krijgen voor de bouwperiode tot april 
2015. (Vraag van Marjoleine Brielsman.) 
De Haven van Harderwijk gaat uiteindelijk 
weg. Er zijn dan geen vaste plaatsen meer 
alleen nog ruimte voor passanten. De op-
levering zal gefaseerd gaan, maar het ziet 
er goed uit. Ook met de opstallen gaat 
het goed. Men wil, dat het een loodsach-
tig houten uiterlijk krijgt. 6 weken vóór de 
bouw moet alles rond zijn met de aanne-
mer. Waar iedereen komt te liggen is nog 
niet duidelijk. Op onze website staan foto’s 
van Peter Nadort van de werkzaamheden.

12. Bestuursverkiezingen 
 Vz: Er zijn vier bestuursleden aftredend en 

herkiesbaar n.l. Bert Aartsen , Hans Duit-
man, Antje Meijer-Brouwer en Niko H.M. 
Sprik.

 De voorzitter stelt de AV voor in tegenstel-
ling met hetgeen in de statuten staat, ak-
koord te gaan met stemming bij acclama-
tie. De AV gaat hiermee akkoord

 Door de AV wordt de herbenoeming bij ac-
clamatie bezegeld. 

 Voorzitter merkt wel op, zoals trouwens elk 
jaar, dat het bestuur behoefte heeft aan 
verjonging. Daarvoor zou een inkijk-stage 
(of hoe je dat ook wilt noemen) van de be-
stuursvergaderingen kunnen dienen. Mo-
gelijke kandidaten zijn Dick Sterken en Rob 
Sikkema.

13. Rondvraag
 Wim van der Linden : Kunnen we de boten 

ook afspuiten als ze het water in gaan? HC 
Bert: Het kan niet met leidingwater en er 
mag geen zeep in het oppervlaktewater 
komen. We gaan het uitzoeken. Ook voor 
straks de nieuwe haven.

 Jan Bloemert: Hoe moet dat met de strand-
boten met al die bergen zand. Vz: Tjerk Hi-
ddes en de Dolfijnen zijn weg en het hek-
werk wordt gesloopt. Dan willen wij graag 
van die ruimte gebruik maken voor de opti-
misten en cats. We hebben er alle aandacht 
voor. Op de informatie die bij Langszij zat 
staat zelfs een vaargeultje voor de open bo-
ten gepland. In het kader van de prima sa-

menwerking met Boskalis, is het bestuur er 
van overtuigd dat samen met gebruik van 
het oppervlak van de Dolfijnen geheel voor 
elkaar zal komen.

 Rob Sikkema: Is het aantal ligplaatshou-
ders verminderd?

 Antje Meijer-Brouwer: We hebben nog 
twee boxen vrij en hebben nog 30 mensen 
op de wachtlijst. Het ziet er dus als al jaren 
qua bezetting goed uit.

14. Het oudst aanwezige erelid krijgt het 
woord

 Cees Verbaan neemt het woord en belooft 
het kort te houden, want het glaasje bier 
lokt. Hij roemt het bestuur en de commis-
sies voor het vele werk dat zij verzetten. 
Hij memoreert, dat hij in 1971 secretaris 
werd van de WV Flevo. Was toen een heel 
andere vereniging. De ALV werd nog in 
het ruim van het woonschip van de fami-
lie Sterker gehouden. Er waren toen geen 
goed werkende commissie’s zoals nu het 
B&O, haven- en clubhuiscommissie. Ook 
complimenten voor de zeilopleidingen en 
de redactie van ons blad de “Langszij”.

 De nieuwe jachthaven lijkt een gebed zon-
der eind, maar het bestuur houdt vol. Ik zeg 
het nogmaals, dat ik bewondering heb voor 
dit vrijwillig zittende bestuur en zeker voor 
hun doorzettingsvermogen. Kortom, ik wil 
eindigen en vragen om een applaus voor 
hen, die achter de tafel zitten.

 Vervolgens applaus van de Algemene Ver-
gadering.

15. Sluiting van de vergadering
 De voorzitter bedankt Cees Verbaan voor 

de mooie woorden. We zijn terriërs en hou-
den vol. Verder dankt de voorzitter de ver-
gadering voor hun komst en voor de aan-
gename sfeer en de steun voor het bestuur. 
Hij sluit de vergadering om 21.30 uur.

 Er waren 52 personen, die de presentielijst 
getekend hadden.

 De nieuwjaarsreceptie is op 5 januari 2014 
om 11.00 uur. 

 
Niko H.M. Sprik

Secretaris



10� Langszij | jaargang 43, nummer 1

VAN
DE

In de laatste week van december 2013 of misschien wel in de eerste week van dit 
nieuwe jaar heeft u de acceptgirokaart voor het betalen van uw contributie 2014 
ontvangen. Voor de winterliggers zat hier ook de acceptgirokaart voor het winterlig-
geld bij. Misschien denkt u: dat heb ik toch al kontant bij de havenmeester betaald? 
Nee, daar heeft u het kraangeld, de bokhuur en het bedrag voor het  afspuiten van 
uw boot voldaan. Apart hiervan moet u het winterliggeld dus betalen. Als er iets niet 
klopt hoor ik dat graag van u. Dat kan bij voorkeur per mail: info@wvflevo.nl Als u 
niets doet verandert er ook niets in de administratie en blijft alles staan zoals het 
er staat. Zorgt u ervoor dat de contributie en het winterliggeld voldaan is voor het 
zomerseizoen begint, en dat is bij ons op 1 april! 

De nieuwe prijzen zoals zij vastgesteld zijn op de Algemene Vergadering van  
6 december 2013

Diversen Tarieven

Kraan p/mtr Min.  11,50 € 4,05

Mast Strijken of plaatsen € 17,75

Bok Winter € 59,10

Bok Zomer € 82,75

Eigen bok Stalling € 31,25

Hogedrukspuit < 5 mtr. € 7,15

> 5 < 7 mtr € 10,30

> 7 mtr € 14,25

Elektriciteit 1 kWh / min 11,50 € 0,25

Instap € 70,00

Sleutel incl. 11,50 € 35,00

Jeugdlid J € 32,55

Seniorlid S1 € 54,35

Gezinslid S2 € 76,40

Admin. kosten eenmalig € 28,10

Ere lid E € 0,00

Lid v verd. (S1) V1 € 54,35

Geen lid Alleen Langszij € 0,00

Lid v verd. (S2) V2 € 76,40
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Tarieven Maat Zomertarief 2014 Wintertarief 2014/15

20 7.00/3.00 € 454,50 € 151,30

21-40 8.00/3.00 € 515,65 € 171,95

41-64 5.50/2.50 € 295,00 € 98,30

65-86 5.50/2.75 € 324,85 € 108,30

109-130 5.75/2.75 € 338,75 € 113,00

131-152 6.50/2.75 € 380,80 € 126,95

153-172 6.50/3.00 € 422,20 € 140,75

173-192 6.75/3.00 € 437,70 € 145,95

193-233 7.00/3.00 € 454,50 € 151,30

234-272 abcd 8.00/3.00 € 515,65 € 171,95

273-308 abcd 8.50/3.35 € 611,75 € 204,00

309-340 10.00/3.75 € 817,10 € 272,40

354 abcd 10.00/3.75 € 817,10 € 272,40

341-354 10.00/4.25 € 941,95 € 314,10

355-368 abcd 11.00/4.25 € 1.034,55 € 347,20

369-380 14.00/5.00 € 1.549,40 € 516,60

381-413 8.00/3.00 € 515,65 € 171,95

414-415 7.00/3.00 € 454,50 € 151,30

416-426 9.00/3.55 € 703,20 € 234,45

429-446 7.00/3.00 € 454,50 € 151,30

447-458 9.00/3.50 € 703,20 € 234,45

Kopsteigers 0 € 1.549,40 € 516,60

501-510 10.00/4.00 € 817,10 € 272,40

12 meter 12.00 € 1.132,85 € 377,75

13 meter 13.00 € 1.341,40 € 447,15

500 10.00/breed € 817,10 € 272,40

Optimist xx € 104,10 € 34,70

Open boot < 1.65 € 115,50 € 38,50

Catamaran < 1.65 € 146,10 € 48,70

Open boot 1.65-2.50 € 170,05 € 56,65

Catamaran 1.65-2.50 € 215,95 € 72,00

Open boot > 2.50 € 224,50 € 74,85

Catamaran > 2.50 € 285,65 € 95,30
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commissArissEN
Beste Flevoleden,

Allereerst voor degenen die niet op de nieuwjaarsre-
ceptie aanwezig konden zijn wensen wij u en de uwen 
nog een heel gezond en een welvarend 2014. Moesten 
we vorig jaar nog uitstel verlenen aan het te water la-
ten gaan van uw schip, dit jaar zal dat niet van toepas-
sing zijn of het moet nog heel raar gaan met de winter. 
Tot op heden (14 januari 2014) kunnen we nauwelijks 
over winter spreken. Met temperaturen begin januari 
in de dubbele cijfers lijkt het eerder voorjaar dan win-
ter. We constateren dan ook meer activiteiten op de 
haven dan vorig jaar. 

Activiteiten zijn er zeker wat betreft de aanleg van 
ons nieuwe stekkie, dumpers met grond rijden af en 
aan. De bedrijven zijn verplaatst en de hekken komen 
steeds meer richting Flevo. We hebben zeer goede 
contacten met Boskalis en er is afgesproken dat we 
voldoende parkeerplekken overhouden. Wel is het 
zaak om goed de verkeersaanwijzingen in de gaten te 
houden, die kunnen per dag veranderen.

Zoals op de ALV is afgesproken gaan we een proef 
doen met het openstellen van het hek op zondag zo-
dat u uw spulletjes naar de boot kunt brengen. Uiter-
aard zal altijd de toegangssleutel gebruikt moeten 
worden. Parkeren op het terrein is dan ( nog ) niet toe-
gestaan daar is ook geen ruimte voor. Zondagavond 
gaat het hek weer op slot en als er dan toch nog een 
auto staat heeft die eigenaar echt pech. Blijkt dat er 
toch leden zijn die misbruik maken van de situatie 
dan zal de proef voortijdig worden beëindigd.
Zodra er voldoende ruimte op het P - terrein is blijft 
het hek definitief open staan. Ook is op de ALV be-
sloten dat de winterliggers met elders een zomer 
ligplaats, na 1 april maximaal één week aansluitend 
voor half passantentarief in onze haven mogen liggen. 
Na die week geldt het volle passantentarief.
Voor het najaar geldt hetzelfde zij het dan één week 
voor 1 november.

Als u aan de boot gaat klussen houdt dan rekening 
met uw buren en bezorg geen overlast. Moet u schu-
ren en de buurman /vrouw is aan het schilderen dan 

Fotografie: Peter Nadort
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weet u zeker dat het problemen gaat opleveren. 
Doe het in overleg, dan komt het zeker goed. 
Houd de werkplek schoon, gebruik een zeiltje 
onder de boot en ruim de lege verfblikken op. 
We gaan dan wel verhuizen maar laten we het 
P-terrein nog even netjes houden. Droge en 
lege blikken mogen in de gewone vuilcontainer. 
Denkt u eraan dat trappen dusdanig worden 
vastgemaakt aan uw boot dat de havenmeester 
altijd met de botenkar onder de bok kan komen. 
Ook al gaat u nog niet te water de boot moet 
soms worden verzet. Voor trapjes die in de weg 
zitten heeft Erry een universele tang die op alle 
kettingen past.
Moet de mast op de boot gezet, zorg dat borg-
pennen, ringen en verstaging in orde zijn dan 
kan alles vlot verlopen.

Vanaf 1 maart begint de havenmeester weer. U 
kunt dan al een afspraak maken om uw boot te 
water te laten. U dient altijd zelf aanwezig te 
zijn bij het kranen.

Voor a.s. vaarseizoen vragen wij wel begrip voor 
de eventuele overlast die nieuwbouw nu een-
maal met zich meebrengt. De havenmeester en 
het B. en O. team zullen alle zeilen bijzetten om 
de overlast tot een minimum te beperken.

Rest ons nog om u een heel fijn vaarseizoen te 
wensen.

Havencommissarissen 
Hans Duitman

Bert Aartsen
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Onze�havenmeester
Onze havenmeester is in dienst van 
de watersportvereniging Flevo maar 
dat betekent niet dat ieder lid zijn/
haar “baas” is. De havenmeester is 
verantwoording schuldig aan de ha-
vencommissarissen, t.w. Hans Duit-
man en Bert Aartsen. Als werkgever 
is het bestuur in zijn geheel eindver-
antwoordelijk. 

Wat betekent dit in de praktijk?

Na de storm van 28 oktober vorig 
jaar heeft de havenmeester diverse 
eigenaren van schepen gebeld. B.v. 
met de boodschap: “Uw rolfok is 
door de storm uitgerold en hangt 
nu in flarden aan de voorstag”. Ant-
woord: “Ik kom eraan, ben al on-
derweg”, of: “Uw strandbootje ligt 
50 meter verderop in de struiken”, 
antwoord: “Die kunt u toch wel even 
weer goed leggen?”. Zomaar een 
paar voorbeelden van Flevo leden 
waarbij de één een andere opvat-
ting heeft over het werk van de ha-
venmeester dan de ander.

Natuurlijk is de havenmeester niet 
te beroerd om een lijntje vast te ma-
ken, of in geval van ziekte en ellende 
op verzoek een handje te helpen. 
Maar u bent en blijft ten alle tijden 
verantwoordelijk voor uw eigen be-
zittingen. 

Kom dus in het winterseizoen zo af 
en toe eens kijken hoe uw boot er-
bij ligt en als u een telefoontje krijgt 
dat er iets niet in orde is neem dan 
de moeite om even poolshoogte te 
nemen.

Onze hulphavenmeester heeft ze 
weer geteld en op de foto gezet. Het 

zijn er deze winter 21. 
Waar wij het over heb-
ben? De buitenboord-
motoren die aan de 
scheepjes hangen. 
Eigenlijk zijn zij 
een uitnodiging 
voor lieden die 
er niet voor opzij 
gaan om aan andermans 
spullen te komen. Misschien weer 
eens een reminder om uw motor 
toch maar mee naar huis te nemen.

Over het reserveringsformulier dat 
u eenmaal per jaar in moet vullen 
en inleveren het volgende. Als we 
volgens het Havenreglement zou-
den handelen waren er een aantal 
huurders die dit seizoen geen lig-
plaats hebben. U moet nl. aangeven 
of u uw plaats weer wilt huren. Bij 
het niet inleveren van het formu-
lier kunnen wij ervan uitgaan dat u 
geen ligplaats meer wenst. Omdat 
de havenmeester vaak wel weet of 
dit wel of niet het geval is, vult hij 
het zelf maar in of waagt er een 
telefoontje aan. Maar het is niet de 
manier zoals het afgesproken is!

Voor leden die op de wachtlijst 
staan geldt hetzelfde. Niet inleve-
ren van het reserveringsformulier 
betekent dat wij u van de wachtlijst 
af kunnen halen. 

Ook blijkt dat binnen een jaar er 
heel veel telefoonnummers en 
emailadressen veranderen. Om u in 
geval van een calamiteit te kunnen 
bereiken is het handig als wij over 
de juiste gegevens beschikken.

De havencommissarissen



In�Memoriam

In�de�Langszij�van�april�2013�bood�hij�zijn�zeilboot�te�koop�aan.�In�de�
herfst�van�2013�schonk�hij�een�aantal�van�zijn�zeilboeken�aan�de�Flevo.�
Op�21�november�2013�overleed�Bram�Marck.�
Als�gewaardeerd�lid�van�het�klussenteam�was�
hij�iedere�woensdag�op�de�haven�te�vinden.�
Meer�dan�een�jaar�is�Bram�ziek�geweest.�
De�tekst�op�de�rouwkaart�luidde�als�volgt:

Recht�zo�die�gaat�onze�lieve�kapitein���

Je�laat�de�storm�achter�je���

Met�de�wind�in�je�zeilen�

En�de�zonsondergang�in�zicht�

Vaar�je�de�horizon�voorbij.��

Dat�Bram�niet�alleen�bij�Flevo�vrijwilligers�werk�
deed�bleek�uit�de�wieken�van�de�Harderwijker�
molen.�Deze�stonden�zoals�u�op�de�foto�kunt�zien�
in�de�rouwstand.
Wij�wensen�de�familie�
van�Bram�Marck�
heel�veel�sterkte�toe.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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FeBRuARI 14 Lezing door Koos en Alie Folmer Vakantie Kroatië
 22 Excursie naar Lemmer
MAARt 1 Lezing door Henk v.d. Kaaij Hydrografisch-& GEO ICT specialist
 16 Dankjeweletentje (Persoonlijke uitnodiging volgt)
 21 Informatieavond nieuwe leden (Persoonlijke uitnodiging volgt)
ApRIl 21 Paaseieren verven en zoeken. Aanvang 11.00 uur
 23 Informatieavond onderlinge zeilwedstrijden
 26 Opening vaarseizoen
 28/4-2/5 Zeilvakantie week
MeI 3 Bezem in de mast
 7 Eerste onderlinge zeilwedstrijd
 10/11 Combi wedstrijden W.V. Bovenwater Lelystad
 24/25 Combiwedstrijden W.S.V. Zeewolde Zeewolde
 29/30/31/1-6 Rondje Noord-Holland
JuNI 7/8/9 Combi wedstrijden W.S.V. Admiraal v. Kinsbergen Elburg
 21/22 Combi wedstrijden W.V. Flevo Harderwijk
JulI 21/7-25/7 Zeilvakantie week
 28/7-1/8 Zeilvakantie week
AuguStuS 18/8-22/8 Zeilvakantie week
SepteMBeR 6/7 Rondje Polder
 13/14 Motorboot weekend
 27/28 Wolderwijdcup
OktOBeR 25 Mosselavond, sluiting vaarseizoen
 25/26 Matchrace Event    
NOVeMBeR 22 Sinterklaasfeest. Aanvang 15.00 uur
DeceMBeR 12 Algemene vergadering

Alle avondevenementen beginnen om 20.00 uur tenzij anders vermeld.

Vanaf 7 mei t/m 3 september worden er iedere 
woensdagavond onderlinge zeilwedstrijden  
georganiseerd. De laatste wedstrijd en tevens 
de prijsuitreiking vindt plaats op 14 september. 

• De Krasse Knarren oefenen in de winterperi-
ode van september t/m april iedere donder-
dagavond in het verenigingsgebouw.

Er staan in iedere Langszij verdere bijzonder-
heden over de evenementen, voor zover die 
plaatsvinden voor het uitkomen van het daar-
opvolgende clubblad. Ook worden aankondigin-
gen aangeplakt bij de looppoort van onze jacht-
haven. Natuurlijk kunt u informatie vinden op 
onze website: www.wvflevo.nl

Flevo op Twitter: @wvflevo

• Wilt u vanuit uw luie stoel zien hoe het 
op de haven gaat? Ga naar onze website  
www.wvflevo.nl, klik dan op de kop Alge-
meen. Daar vindt u Webcam, als u hierop 

klikt en dan nogmaals op: Webcam, kunt u 
zien hoe de werkzaamheden op de jachtha-
ven verlopen.

Een ander evenement waarvoor u zich moet 
opgeven is de Excursie. In 2011 ging de Excur-
sie naar Papenburg Duitsland, het jaar daarop 
naar Rotterdam. Het afgelopen jaar bezochten 
we den Helder en op 22 februari 2014 gaan we 
naar de provincie Friesland. In de Langszij van 
november heeft u iets kunnen lezen over het Ir. 
Wouda Gemaal in Lemmer. Een prachtig stuk 
Wereld Erfgoed. Na de koffie en de rondleiding 
in het Gemaal stappen we de bus weer in en 
gaan naar Sneek voor de lunch. Wat we daarna 
gaan doen blijft nog even een verrassing. De 
kosten bedragen € 40,– p.p. en opgeven kan via  
redactie@wvflevo.nl of per telefoon 0341-
456674. Pas als u betaald heeft is uw plaats ge-
reserveerd. Bij te weinig deelname gaat de excur-
sie niet door en krijgt u uiteraard uw geld terug.

De evenementencommissie
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feestdagen 2014
 1 januari nieuwjaarsdag
 14 februari valentijnsdag
 18 april goede vrijdag
 20 april eerste paasdag
 21 april tweede paasdag

 26 april koningsdag
 5 mei bevrijdingsdag
 11 mei moederdag
 29 mei Hemelvaartsdag
 8 juni eerste pinksterdag

 9 juni tweede pinksterdag
 15 juni vaderdag
 25 december eerste kerstdag
 26 december tweede kerstdag
 31 december oudejaarsdag
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Beste wedstrijdzeilers,

De dagen worden al weer wat langer en de winter blijft (althans 
voorlopig) uit. Begint het bij jullie ook weer te kriebelen? Inmiddels 
zijn we weer begonnen met de eerste planning en voorbereidingen. 

Het is de bedoeling dat we iedereen via de nieuwe website wvflevo.
nl en via de mail op de hoogte brengen. Mocht je nog geen mail ont-
vangen en zou je dit wel willen stuur ons dan een berichtje. 
Onze e-mailadressen zijn: 
he-scheepmaker@hetnet.nl of 
albertdenherder@gmail.com 

De volgende data zijn al vastgesteld: 

• 23 april, informatie avond WAC 2014

• vanaf 7 mei de eerste woensdagavond competitie wedstrijd 

• zondag 14 september grote finale van de WAC 2014

• weekend van 27 en 28 september de Wolderwijdcup

• 25 en 26 oktober matchracen

Nog even doorbijten komende maanden. Wij zullen spoedig weer 
van ons laten horen.

Zeilers groeten,

Erik Scheepmaker en Albert den Herder



watersportveren igi ng

flevo
Leer�zeilen�bij�WV�FLEVO

Wv flevo verzorgt zeilcursussen voor enthousiaste beginners en 
gevorderden, jeugd en volwassenen, in drie disciplines:

eenmans jeugdzwaardboot  (optimist)

tweemans jeugdzwaardboot  (rs Feva)

kielboot  (Polyvalk)

de lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. 
bij Wv flevo hanteren we het cWo systeem. de stichting commissie Water-
port opleidingen (cWo) is een uniform opleidings- en diplomeringssysteem.

 

uitgebreide informatie over de cWo is te vinden op www.cwo.nl 

Heeft u vragen over de zeilopleidingen, dan kunt u contact opnemen via 
zeilopleiding@wvflevo.nl of telefonisch:

v.w.b. de jeugdzeilopleiding marianne brandhorst 0341-425363, 
v.w.b. de kielbootopleiding olav pouw 06-12075055.



Zeilen�in�de�Optimist
de jongste jeugd (7 t/m 12 jaar) leert zeilen in een eenmans 

jeugdzwaardboot, de optimist. 

er wordt les gegeven op 3 niveaus:

cWo 1   jeugdzeilen eenmans voor de beginnende zeiler

cWo 2  jeugdzeilen eenmans voor de semi-gevorderde zeiler

cWo 3  jeugdzeilen eenmans voor de gevorderde zeiler

er worden daglessen gegeven op de zaterdagen en de zondagen in de maand 
juni, daarnaast worden weeklessen (ma t/m vr) gegeven in de meivakantie 

en in 3 weken van de zomervakantie. 

voor overzicht en uitgebreide informatie zie www.wvflevo.nl 



Zeilen�in�de�RS�FEVA
de wat oudere en/of meer ervaren jeugd (12 t/m 15 jaar) kan een (vervolg) 

opleiding volgen in de tweemans jeugdzwaardboot, de rs feva. 

er wordt les gegeven op 3 niveaus:

cWo 1   jeugdzeilen tweemans voor de beginnende zeiler

cWo 2   jeugdzeilen tweemans voor de semi-gevorderde zeiler

cWo 3   jeugdzeilen tweemans voor de gevorderde zeiler

er worden daglessen gegeven op de zaterdagen en de zondagen in de maand 
juni, daarnaast worden weeklessen (ma t/m vr) gegeven in de meivakantie 

en in 3 weken van de zomervakantie. 

voor overzicht en uitgebreide informatie zie www.wvflevo.nl 



Zeilen�in�de�Valk
voor volwassenen en jeugd vanaf 16 jaar, geven we kielbootzeillessen 

in polyvalken. 

er wordt les gegeven op 3 niveaus:

cWo 1   kielboot voor de beginnende zeiler

cWo 2   kielboot voor de semi-gevorderde zeiler

cWo 3   kielboot voor de gevorderde zeiler

gedurende het zeilseizoen, wordt er een lessenreeks van 10 avondlessen 
aangeboden. op de dinsdag- de donderdag- danwel de vrijdag avond.  

de lessen zijn van 19:00 - 21:30 uur. 

voor overzicht en uitgebreide informatie zie www.wvflevo.nl 
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Overpeinzing
“Mieke, ik ga nog even naar de boot hoor.” Het 

is zaterdagmiddag en het seizoen loopt alweer 
ten einde. Gijs vindt het jammer dat het vaar-
seizoen bijna voorbij is. Dus nog maar eventjes 
de gang naar de haven, zoals zijn vader vroeger 
al zei: “Gaan ze weer kijken of er nog water in de 
haven staat!” Maar hier is ook nog het clubhuis 
dat trekt. Daar zitten allicht collega vaarders 
die ook om een praatje verlegen zitten. Mieke 
kent haar man en zegt tegen hem : “Denk erom 
dat je geld in je zak steekt.” “Of ga je nog even 
mee,” vraagt Gijs, maar hij kent het antwoord 
eigenlijk al. “Nee joh, morgen verjaardagsvisite, 
ik heb nog wel het één en ander te doen, ga jij 
maar.” Gijs pakt de fiets en rijdt naar de haven. 
Het ziet er al aardig winters uit, behalve dan dat 
de boten nog wel in de boxen liggen en niet op 
de wal staan. De boot van Gijs ligt er prima bij, 
maar wat wil je ook, bijna dagelijks is hij er wel 
te vinden en hij is zuinig op zijn boot. Hij heeft 
er hard voor moeten werken en heeft met zijn 
vrouw Mieke al heel wat reizen gemaakt en dat 
hopen ze nog een aantal jaren te kunnen blijven 
doen. In het clubhuis zitten een aantal, voorna-
melijk heren aan de bar. Op zaterdagmiddag is 

dat bijna altijd het geval. Gijs heeft nauwelijks 
plaats genomen op een barkruk of het eerste 
biertje staat al voor hem. De glazen zijn al snel 
leeg en het tweede staat ook alweer voor zijn 
neus. Gijs geeft uiteraard ook een rondje waar-
bij hij iedereen die rond de bar zit een consump-
tie aanbiedt. Datzelfde doet hij nog een keer en 
maakt dan aanstalten om af te rekenen. Zoals 
bijna altijd is de rekening ondanks de clubprij-
zen zo “hoog”, dat hij Mieke opnieuw om “zak-
geld” zal moeten vragen. Gijs denkt erover om 
deze ervaring maar eens op tafel te gooien. Ie-
mand moet het toch eens bespreekbaar maken. 
Als nu iedereen zijn eigen consumptie zou be-
talen, zou je niet meteen je hele “zakgeld” kwijt 
zijn. Ook ga je dan niet met meer drankjes op 
dan je van plan was te nuttigen, het clubge-
bouw uit. Misschien iets slechter voor de bar-
omzet, maar daardoor kan het ook zomaar zijn 
dat je er vaker komt en dat moeder de vrouw 
dan ook van de partij is. Nog maar eens over 
denken, prakkiseert Gijs bij zichzelf, als hij naar 
huis fietst.   

Schrijver bij de redactie bekend

VAN DE
rEDActiE 

 

De kopy voor de volgende Langszij moet 
voor 20 maart ingeleverd zijn.

Interesse in aanlegplaatsen in de Randme-
ren, wierprobleem en misschien andere 
zaken? 

Bezoek de Website:
www.gastvrijerandmeren.nl	

Bent u benieuwd hoe het met de familie 
Vermeulen is op het zeilschip “Happy Bird”?
Yvonne@happybird.info
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wat geweest is...

Mosselavond
Een jarenlange traditie is aan het 
einde van het vaarseizoen de mos-
selavond. Tot 2012 was het vereni-
gingsgebouw met zo’n 90 deelne-
mers bomvol. Dit jaar moesten we 
voor ongeveer 45 personen mos-
selen en vis inkopen. Waarom 50 % 
minder liefhebbers? Wij weten het 
niet maar wie het wel weet mag 
het zeggen. Dat het er niet minder 
gezellig om was kunnen de aanwe-
zigen beamen. Zoals gebruikelijk 
een heerlijk voorafje, waarbij ge-
meld kan worden dat onze voorzit-
ter altijd met het toetje begint! Een 
toetje is er nooit, een ijsje was te 
verkrijgen en ook als men een kopje 
koffie wilde gebruiken was dat geen 
enkel probleem. Het “mosselteam” 
had weer uitstekend werk verricht, 
de mosselen vonden gretig aftrek. 
Ook de visjes smaakten goed. Met 
het achteruit zetten van de klok in 
het vooruitzicht, de wintertijd ging 
weer in, was het een heel gezellige 
mosselavond. 

Sinterklaas
Op zaterdagmiddag 23 november kregen we bezoek van 
Sint Nicolaas. De zon scheen en het was gelukkig niet zo 
koud. De kapitein van de boot die Sint Nicolaas naar onze 
haven bracht wist gelukkig de weg. Het was wel vreemd 
voor Sinterklaas want de haven zag er wel een beetje an-
ders uit dan het vorige jaar. Grote bergen zand voor het 
strand en de ingang van de haven lag ook ergens anders. 
Maar geen nood, precies om drie uur zette de Sint voet aan 
wal. Eenmaal in het clubhuis zocht iedereen een plaatsje 
en pakte de Sint zijn grote boek. Zijn Pieten moesten nog 
even wennen, maar voor alle twintig kinderen was er een 
kadootje. De twee muziek meneren zorgden ervoor dat de 
nodige sinterklaasliedjes gezongen werden, terwijl de twee 
Pieten met de kindertjes erbij dansten. Meneer Hans en 
meneer Gert nog hartelijk bedankt. Nadat alle kinderen een 
kadootje hadden gekregen zongen we met elkaar: “Dag sin-
terklaasje, dag... dag...”, en gingen Sinterklaas en zijn Pieten 
naar de volgende afspraak. 
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Branding,�Brekers�en�Behoud
Zaterdagavond 18 januari 2014, de tempera-
tuur op de haven zal zo’n 6° zijn. Helemaal geen 
winter, de boten staan/liggen te slapen onder 
hun dekkleden. In ons clubhuis zijn zo’n kleine 
30 leden gekomen om te luisteren naar het ver-
haal van de KNRM. Vrijwilliger Adriaan Schipper, 
eerder zeiler met een Westerly kimkieler, zal 
ons bijpraten over het werk van deze organisa-
tie die geheel onafhankelijk functioneert en zijn 
werk doet op basis van vrijwilligheid. Al sinds 
de oprichting in 1824 n.a.v. het redden van het 
schip “De Vreede”, is zij afhankelijk van weldoe-
ners en donateurs. Hoeveel van de aanwezigen 
zijn geen lid? Eentje maar, die later snel een 
inschrijvingsformulier invult. Maar hoe zit dat 
met de overige 500 Flevo-leden? In het voor-
jaar komen er weer nieuwe vlaggen, dan zien 
we snel genoeg of die op de schepen wappe-
ren als blijk van waardering voor het werk dat 
wordt gedaan: primair het redden van mensen, 
daarna het materiaal maar ook dieren worden 
van boord of het strand gehaald. Een weliswaar 
gedateerde film uit de 90- jaren, met Peter Tuin-
man (acteur) als verteller, laat werk, opleiding 
en betrokkenheid van de medewerkers zien. 
Vooral de scholing en oefening van de man-
nen en de enkele vrouwen krijgt 
veel aandacht. Ook 
in de laatste decem-
berstorm is men op 
oefening gegaan. In 
de film zien we hoe een 

zeiljacht door een opeenstapeling van kleine en 
grote ongemakken, uiteindelijk in een zeer pe-
nibele situatie beland waarbij niet alleen red-
dingschepen van meerdere posten, maar ook 
de helikopter van de Search & Rescue in beeld 
komt. Het vertrouwde IJmuiden Rescue is in-
middels vervangen door Den Helder Rescue. Zo 
wordt ook het kostbare materiaal – een schip 
kost van enkele tonnen tot meer dan 1 milj. eu-
ro’s – dankzij schenkingen en sponsoring, ver-
nieuwd. Het nieuwste schip, de NH 1816, zal dit 
voorjaar worden gedoopt. Het schip krijgt een 
bijzondere boeg en is daardoor nog meer zee-
waardig als ze door de brekers heen moet. Een 
ongeluk zit dikwijls in een klein hoekje: motor-
pech (de meest voorkomende oorzaak), een na-
vigatiefout of averij aan romp of tuigage doen 
de alarmbellen rinkelen op de werkvloer waar 
de vrijwilligers toestemming hebben om direct 
naar de reddingschepen te gaan. Als blijkt dat 
er behalve materiële ook medische problemen 
zijn, wordt de Medische Dienst ingeschakeld 
die niet alleen telefonisch maar ook praktische 
hulp kan verlenen. Het gebied waar 
de KNRM werkt is 

Nieuwjaarsreceptie: Het clubhuis is bijna te klein. 
Foto Marjoleine Brielsman

Nieuwjaarsreceptie
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar, 5 janu-
ari jl., hielden we weer onze nieuwjaarsreceptie. 
Een jaarlijks terugkerend evenement waarbij 
zo halverwege de winterperiode de Flevoleden 
elkaar het allerbeste toewensen. Dat was dit 
jaar niet anders. Het clubgebouw was ook nu 
weer bijna te klein. Bij het welkomstwoord van 
de voorzitter had hij naast de positieve berich-
ten ook een minder goed bericht door te geven. 
Onze vorige havenmeester Willem Wolff is 
ernstig ziek. U kunt in: Van de voorzitter er iets 
over lezen. Wij wensen hem vanaf deze plaats 
natuurlijk het allerbeste en voor “onze havenjuf 
Lyda” ook heel veel sterkte. Een kaartje sturen? 
W. Wolff-L. Meijer, Seburch 1, 8711 EE  Workum.

Tot in de loop van de middag was het gezellig 
in ons clubgebouw en beginnen we alweer te 
denken aan het komende seizoen. 
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zeer groot: van de Zeeuwse wateren, tot bijna 
bij de Doggersbank en tot bij de Dollard voor 
de Duitse kust. Daar wordt samengewerkt met 
plaatselijke redders. Op een vraag of er veel 
strijd is tussen de kosteloze (wel graag een do-
natie) hulp van de KNRM en de zg. “cowboys op 
het water”, die tegen hoge kosten komen red-
den, is geen kant-en klare oplossing te geven. 
Als er een levensbedreigende situatie zich voor-
doet, moet je pakken wat je kunt. Anders kun je 
wachten op de KNRM. Niet alleen de SAR, maar 
ook de kusthulpverlening, met boten vanaf het 
strand en de KNRM-life guards tijdens de zo-
mermaanden, zijn onderdeel van dit bedrijf dat 
ons aller aandacht verdiend. In het hele land 
zijn posten met grotere en kleine reddingsche-
pen. Ook op de Randmeren zijn posten zoals in 
Elburg, voor het noordelijk Randmeren gebied 
en het Ketelmeer, verder in Huizen en Naarden. 
Ook hier kan je als schipper in een zorgelijke si-
tuatie verzeild raken, zoals een krantenbericht 
in okt. 2013 vermeldde. Het kan ons allemaal 
overkomen. Daarom verdient deze organisatie 
onze steun. Het reddingbootje staat klaar op 
de bar in het clubhuis en op het havenkantoor. 
Wilt u meer te weten komen over de activitei-
ten van de KNRM en donateur worden, ga dan 

naar: www.KNRM.nl Drie foto’s zijn overgeno-
men uit het tijdschrift van de KNRM “De Red-
dingboot”, oktober 2013.



Langszij | jaargang 43, nummer 1� 27

14�februari�Lezing
Op vrijdagavond 14 februari a.s. komen Koos en 
Alie Folmer ons alles vertellen over hun vakan-
tie in 2013 naar Kroatië.  Wat is er nodig voor 
zo’n tocht, de voorbereiding, de formaliteiten 

enz. enz. Koos heeft beloofd dat het een interes-
sante avond wordt.  Neem gerust familie, vrien-
den of buren mee ze zijn van harte welkom. Zie 
ook de Langszij nr. 5 van november 2013.

22�februari�Excursie�Lemmer
Zie het jaarprogramma.

Hydro…�watte???
Tja, da’s de reactie die ik meestal krijg wanneer 
ik iemand vertel met wat voor werkzaamhe-
den ik me bezig hou. M’n eigenlijke functie is 

“Hydrografisch- & Geo ICT Specialist” bij Visual 
Hydrography en tevens Manager bij Braveheart 
Hydrography, waar ik bezig ben de hydrografi-
sche afdeling op te zetten en deze een profes-
sioneel karakter geef. Tot zover de introductie 
met betrekking tot mijzelf. Waar ik het met jul-
lie over wil hebben tijdens de presentatie van 1 
maart in het clubhuis gaat over het vakgebied 
hydrografie en wat dit direct en indirect te ma-
ken heeft met u als watersporter.

Wanneer ik een korte blik aan boord van een 
zeiljacht of motorjacht werp, dan kom ik al snel 
de volgende instrumenten tegen welke alles 
te maken hebben met het verzamelen van de 
basisgegevens ten behoeve van de hydrografie. 
Dit zijn namelijk het positioneringssysteem (in 
de meeste gevallen tegenwoordig GPS) en het 
echolood (dieptemeter).

Buiten de basis data, diepte gegevens, dienen 
nog vele additionele gegevens te worden verza-
meld voordat de wel bekende navigatie kaarten 
van de hydrografische dienst kunnen worden 
gepubliceerd. Ook zijn de ENC’s (elektronische 
kaarten) niet meer weg te denken in de huidige 

maritieme wereld. Maar hoe komen deze kaar-
ten nu tot stand?

Wanneer alle apparatuur in synergie werkt dan 
worden we in sommige gevallen beloond met 
gegevens zoals deze in de afbeelding hieronder 
te zien is.

Ik wil u tijdens de presentatie meenemen in het 
leven van de hydrograaf en alle facetten waar 
deze tegen aan loopt. Tevens, voor de jongere 
onder ons, een kijkje laten nemen in het vak 
hydrografie, omdat dit vrij onbekend is onder 
scholieren en we juist zo’n enorm te kort heb-
ben aan goede hydrografen.
Tips over hoe u uw apparatuur, met name de 
informatie daaruit, dient te interpreteren. Hoe 
om te gaan met de informatie die op de naviga-
tie kaarten staan.

door Henk van der Kaaij, 
schipper van de “Hunter”.

door Koos en Alie Folmer
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Als deze Langszij bij u in de bus valt zijn de cursus Vaarbewijs en Theoretische Kustnavigatie al van 
start gegaan. Voor de cursus Marifonie kunt u zich nog opgeven.

Watersportvereniging Flevo - Harderwijk
Coördinatie: Jo de Looff

0651-426217, zonenwind@telfort.nl

Cursus�Marifonie�2014
Indien aan boord een marifooninstallatie aanwezig is moet tenminste één persoon over het vereiste ba-
siscertificaat beschikken. De overige opvarenden mogen van de marifoon gebruik maken onder toezicht 
van de houder van het certificaat.
De vergunning met betaling is afgeschaft. Er is nu een meldplicht en daarvoor is het basiscertificaat 
c.q. Marcom-B verplicht.

Basiscertificaat Marifonie
Dit certificaat is voor de bediening van een 
binnenvaartmarifoon en is voor het varen op 
de meeste binnenwateren voldoende. 

Marcom-B
(Basiscertificaat + GMDSS = Marcom-B)
Deze aanvulling op het basiscertificaat is be-
doeld voor marifoons die uitgerust zijn voor 
zeevaart. Ook voor noodoproepen via het DSC-
protocol, eventuele AIS, EPIRB’s en SART’s is de 
cursus GMDSS bedoeld. Dus: welk certificaat 
nodig is is niet verbonden met het vaargebied 
maar met het soort marifoon. 
Voor Marcom-B is nu een praktijktoets ver-
plicht in Apeldoorn.

tijd: 19.30-22.00 uur
plaats: Kantine van WV Flevo (Jachthaven De Knar)
Data: dinsdagavond 18-3 25-3 (basis)
  1-4 8-4 (GMDSS)

examen: Basiscertificaat zaterdag 12 april in Eindhoven
  zaterdag 17 mei in Amsterdam, Zwolle, Utrecht
 Marcom-B:  ??

Basiscertificaat  2 avonden Prijs   € 60,–
Marifonie Cursusboek Leidraad voor Marifonie Prijs   € 18,50
 Kosten examen Prijs   € 60,–
GMDSS 2 avonden Basis + 2 av. GMDSS Prijs   € 110,–
(+ basiscertificaat = Zelfde Cursusboek 
Marcom B) Stand. Marine Communication Prijs   € 14,90
 Kosten examen Prijs   € 83,–
 Toets Operationele Vaardigheden Prijs   € 175,–
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Niet:�“Vriendelijk�dank!”
Het was drie uur geweest. Ik was net bezig om 
verschillende dingen af te sluiten. De telefoon 
stond al op de voicemail, de verwarming had ik 
al weer op 14 graden gezet en de overgebleven 
koffie was in de wasbak verdwenen.
Ik hoorde voetstappen en keek naar buiten.
Geschuifel bij de deur.
Een Flevolid, die ik wel kende, opende die deur 
en kwam wat schuchter binnen.
Hij kuchte een paar keer.
Hij keek mij aan met een gezicht van: “zal ik het 
hem vertellen?”
Mijn groet was waarschijnlijk uitnodigend 
want het verhaal kwam er uit.

“Sorry Frans, maar eh... ergens achter in de hoek, 
daar dicht bij het clubhuis, ligt eh “...nogal wat 
toiletpapier. Gebruikt. Veel gebruikt toiletpa-
pier. In zo’n parkje met van die lage struiken.”
Heel vaag herinnerde ik mij dat ik bij mijn in-
spectietocht over de haven, die morgen, wel 
wat wits had zien liggen. Er lag ook ergens een 
lichte handdoek en wat stukken van dat dikke 
witte piepschuim, beemsterboerpiepschuim.

“Er ligt niet alleen gebruikt toiletpapier maar 
eh... eh... daar vlak bij ligt ook... eh... mensen-
poep, een dikke klodder”.
Ik kreeg een beetje kippenvel.
Het Flevolid met de boodschap ging echter verder.

“Een stukje verder ligt nog meer van datzelfde 
papier met een wat kleinere grote boodschap”.
Ik probeerde hem gerust te stellen en hem de 
indruk te geven de vinder niet de opdracht te 
geven het gevondene ook te moeten opruimen 
en sprak opgewekt: “Ik ga er strak wel even 
heen om poolshoogte toenemen en ruim het 
wel even op.”

Hij keek mij schuldbewust aan, forceerde een 
glimlach en zei: “ Sorry hoor. Ik vond dat ik het 
wel even moest zeggen.”
Ik gaf aan dat het geen probleem was en dat 
het in orde zou komen.
Zo te zien verliet de boodschapper opgelucht 
het havenkantoor.
Ik vermande mij, zo moeilijk is dat niet, trok 
mijn jas aan, voelde of ik handschoenen in mijn 
zakken had, nam een grote grijze vuilniszak 
mee en wandelde naar “de hoek” , achteraan op 
de parkeerplaats.
Vanuit de verte zag ik de troep al liggen, met 
een vaardige hand in de vuilniszak veegde ik de 
viezigheid op, knoopte de zak dicht en ging op 
weg naar de grote container. De tweede “hoop” 
zag ik liggen een meter of 15 verder. Jammer 
dat ik de zak al had dichtgeknoopt. Toch kon 
ik het bovenstuk van de zak nog gebruiken om 
met een sierlijke zwaai het donkerbruine bergje 
weg te schuiven.
 In de grote container knoopte ik de “poepzak” in 
een andere halflege afval zak en zorgde ervoor 
dat de vieze stank keurig zat opgesloten achter 
een stevige knoop.
Ik wandelde weer terug naar het havenkantoor, 
terwijl ik mij verbaasde over de nalatigheid van 
de mens die zijn hoge-nood-product zo maar 
voor mij achterliet.
En ik zeg echt niet: ”Vriendelijke dank!”

Frans, de winterhavenmeester
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Najaarstocht
Als je zoals wij ieder vroeg voorjaar een voorjaarstocht maakt, kan het zo-
maar zijn dat er ook een najaarstocht volgt. Bij ons is dat het geval: in het 
najaar varen we altijd nog naar Terschelling. Eén van de interessante za-
ken is, dat er dan wintertarief berekend wordt. 50 % korting op het liggeld, 
stroom, douches en water gratis. Vrijdag 4 oktober 2013 verlaten we onze 
thuishaven jachthaven de Knar in Harderwijk. Het regent als we losmaken 
maar na een uurtje is het droog. De zon schijnt af en toe en het is best 
aangenaam weer. De bestemming voor vandaag is Stavoren. We meren 
af in de Gemeentehaven en vinden nog net een plekje aan de wal. In de 
loop van de avond meren er nog een aantal zeilschepen af. We willen de 
volgende ochtend even na 08.00 uur vertrekken en ook onze buren voor 
deze nacht hebben daar (uiteraard) geen probleem mee. Zij zijn met hun 
vereniging op stap en gaan naar Texel. Als we zaterdagochtend opstaan 
is het behoorlijk mistig. Een half uurtje later lijkt de mist al aardig op te 
trekken, maar eenmaal op het IJsselmeer is het zicht toch minder dan we 
dachten. Op een gegeven moment zetten we de radar bij. Zo heb je in ieder 
geval een idee dat je iets tegen kunt komen. Hoe dichter we bij Kornwerd 
komen, hoe meer stipjes we op de radar zien, maar ook hoe beter het zicht 
wordt. Je zit overigens wel even raar te kijken als je via de marifoon ineens 
opgeroepen wordt. “Helena Louise, hier Martin Selles.” Martin lag bij ons 
in de thuishaven. Even later zien we hem ook. In de sluis bij Kornwerder-
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zand praten we even bij. Hij vaart op dit mo-
ment solo en is met een collegazeiler gisteren 
vertrokken uit hun thuishaven de Blocq v. Kuf-
feler. Vannacht lagen zij ook in Stavoren en wat 
ze vandaag gaan doen weten ze nog niet. Zon-
dag moeten ze weer thuis zijn want maandag is 
weer een werkdag. Wij gaan in ieder geval naar 
Terschelling. Op de Waddenzee is het helder en 
de zon schijnt bij een zuidelijk windje van 3 Bft. 
Tijdens onze voorjaarstocht was het ijs dat we 
tegenkwamen en nu lijkt dat ook het geval te 
zijn. Dat kan natuurlijk niet en als we dichter-
bij komen blijken het grote schuimvlokken te 
zijn. Zondag pakken we de fietsen en bezoeken 
o.a. het Wrakkenmuseum. Hoe vaak je hier ook 
komt, het blijft leuk. Ook maandag is een prach-
tige dag. Na de koffie bij de Walvis met het zicht 
op de Waddenzee gaan we zoals ieder jaar cran-

berry’s kopen. Daarvoor hebben we een speciaal 
adres waar we al een groot aantal jaren komen. 
Dinsdagochtend is het ook weer nevelig maar 
als we om 10.00 uur losmaken wordt het al snel 
helder. Met dit type weer is de wind zwak tot 
matig en uitermate geschikt voor ons, om over 
het Wad naar den Helder te varen. Eenmaal 
stuurboord uit richting het westen, richting 
Texel dus, schijnt de zon volop. Een prima vaar-
tocht. Als we na 5,5 uur den Helder binnenlo-
pen mag het wat ons betreft gaan waaien. (Dat 
is nl. de voorspelling voor de komende dagen.) 
In den Helder meren we af bij de Marine Water-
sport Vereniging. Als we naar een havenmees-
ter op zoek gaan worden we aangeroepen door 
de bemanning van een mooie platbodem: “U 
ligt op onze plaats.” Als we even iets beter kij-
ken zien we dat het gaat om de Groene Draeck, 
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het schip van prinses Beatrix. Daar maken we natuurlijk graag plaats voor 
en verhalen. Woensdagochtend krijgen we eerst nog koffievisite van fami-
lie die in den Helder woont. Als zij weg zijn maken we de lijnen los en varen 
naar Schagen. De bruggen werken snel, de meesten bediend op afstand en 
na één regenbui meren we af in Alkmaar. De wind valt nog steeds mee en 
tijdens een wandeling naar het centrum van Alkmaar krijgen we maar één 
buitje regen op onze kop. Het mag de pret niet drukken, het is gezellig druk. 
Natuurlijk wel met de meest bekende winkelketens die er in iedere stad 
hetzelfde uitzien. Maar daarnaast toch ook wel winkels die per stad anders 
zijn. Je kunt goed merken dat het vaarseizoen voorbij is. Havenmeesters 
die maar een paar uurtjes per dag aanwezig zijn, douchegebouwtjes die 
gesloten zijn enz. Vrijdag verlaten we Alkmaar. Het regent de hele dag en 
na het afmeren bij de watersportvereniging Aeolus in Amsterdam kunnen 
na 5,5 uur eindelijk de ruitenwissers uit. Ondanks dat Aeolus een kleine 
verenigingshaven is hebben zij alles goed voor elkaar. De radiator in de dou-
che is zo warm dat je moet oppassen om er niet met je billen tegen aan 
te komen. Dan zit je pas echt op de blaren! Het is zeer rustig slechts één 
andere passant ligt afgemeerd. Zaterdag blijven we in Amsterdam en gaan 
natuurlijk de stad in. Het is fris maar in het zonnetje kunnen we zelfs een 
terrasje pakken. Het plan is om morgen de Randmeren weer op te varen. 
Als we zondagochtend opstaan regent het en wat veel minder is dat het 
daarbij hard waait. Zo hard, dat de Schellingwouderbrug niet eens draait. 
Dat zou vandaag voor ons geen probleem zijn want we hebben in den Hel-
der de mast al laten zakken. Via de marifoon horen we dat het 20 minuten 
minder dan windkracht 6 bft. moet waaien voordat de brug weer bediend 
wordt. Met de kachel aan, koffie en een borreltje op z’n tijd, blijven we nog 
maar een dag en een nacht in Aeolus liggen. Maandagochtend laten we 
Amsterdam achter ons en zetten koers naar de Hollandse Brug. We meren 
even af in Almere om wat boodschappen te doen, maar besluiten dan toch 
om door te varen naar Spakenburg. Eenmaal onder de Stichtse Brug door is 
het zicht zeer slecht en begint het ook te motregenen. De stuurboordzijde 
van de “Spakenburgse sloot” ligt helemaal vol, waarschijnlijk al overwinte-
raars. De havenmeester staat bij de ingang van de jachthaven en wijst ons 
een plaatsje aan richting centrum, aan de bakboordzijde. Helemaal goed. 
De motregen verandert nog niet in wat anders en we gaan iets eten op 
de wal op deze maandagavond. Het is tenslotte onze laatste vakantiedag, 
morgen het laatste stukje naar Harderwijk. We telefoneren even met de 
havenmeester om door te geven dat wij morgen wel graag weer in onze 
eigen box willen liggen. Aldus geschiedt. Dinsdag 15 oktober het laatste 
stukje voor dit jaar. Het weer is eigenlijk best goed maar we gaan toch een 
afspraak maken om de boot uit het water te halen. Daar speelt ook mee 
dat de Lorentzstraat (de weg naar onze winterstalling) op een bepaald stuk 
voor 2 maanden opgebroken zal zijn i.v.m. werkzaamheden aan riolering 
enz. De tweede rede is dat de kop van onze haven waar wij een ligplaats 
hebben voor het einde van de maand “ontscheept “dient te zijn vanwege de 
werkzaamheden van Boskalis, die daadwerkelijk begonnen is met de aan-
leg van onze nieuwe jachthaven. Daar werken wij natuurlijk graag aan mee 
en zo kan het gebeuren dat je schip de ene vrijdag nog op Terschelling, een 
week later in Alkmaar ligt en de week daarna op de kar staat om naar de 
winterberging te worden vervoerd.

A.M.B. “Helena Louise “
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�op�betere�knieën
Langzaam schoven wij ons land uit.
Het was eind mei. 
De voorbereidingen voor ons vertrek hadden niet 
eens zoveel tijd ingenomen. 
Het was bijna een fluitje van een cent.
We hadden het al vaker gedaan. 
Tochten door Europa zijn ons niet vreemd.
De wind kwam vanuit het noorden.  
Het doet goed als je de wind mee hebt. 
We volgden de Zuid-Willemsvaart. 
In de buurt van Maasbracht hebben we voor een 
paar nachten een mooi plekje gevonden. Een-
maal  in Maastricht  gearriveerd, nemen we de 
Maas en zoals gezegd schoven we rustig nog 
steeds met de wind in de rug en op ons gemak, 
België in.
We sukkelden Tongeren in. 
Ons doel in deze plaats was de grote kathedraal 
waar eigenlijk het startpunt lag voor ons avon-
tuur.
Na het branden van kaarsjes zochten wij  weer 
de richting naar de Maas.
Het weer was prima. 
Alleen de route speelde ons parten want we had-
den moeite de juiste zwaai te vinden. De kaart 
met de routebeschrijving leverde ons niet ge-
noeg duidelijkheid.
We gebruikten daarom nogal  wat omwegen om 
bij ons doel uit te komen.
Misschien denkt u dat we ons gewoon maar aan 
de Maasstroom moeten houden. 
Het probleem is echter dat we onze tocht per 
fiets afleggen. 
We zijn namelijk vanuit Harderwijk onderweg 
naar Lourdes in Zuid-Frankrijk. 
Het gaat ons dus om de fietsroute.
Maar goed, na veel kilometers verkeerd te heb-
ben gereden, kwamen we uiteindelijk via “de 
muur van Huy”  bij de Maas.

Een prachtig fietspad over de geasfalteerde 
jaagpaden bracht ons naar Reims waarna we 
westelijk fietsten en onder Parijs door in de rich-
ting van Bordeaux peddelden.
Vooral de tocht langs de Maas deed bij mij herin-
neringen terugkeren. In 1992 fietste ik hier ook 
al onderweg naar Santiago de Compostela. Ik 
had toen kort voor het begin van deze fietstocht 
onze huidige boot gekocht en mijmerde toen: 

“misschien vaar ik hier volgend jaar ook wel.” 
Dat is nooit gebeurd. 
Dat varen is gebleven bij een geankerde over-
nachting bij de sluis van Nijkerk. Al die jaren 
daarna is de boot in het voorjaar het water in 
gegaan, keurig voorzien van een nieuwe laag 
anti-fouling, en in het najaar werd hij weer keu-
rig op de wal gezet. Gevaren afstand; 232 meter!
Ik heb dit keer nu niet weer gemijmerd. 
Waarschijnlijk kom ik met de boot nooit via 
Givet al varend Frankrijk binnen.

Het Franse fietsland was prachtig! Over voor-
malige spoorwegtracé’s en jaagpaden, langs ka-
nalen en rivieren, schoven we in een vrij rustig 
tempo richting Lourdes. Het weer was in eerste 
instantie redelijk. 
Toen we echter een paar weken onderweg wa-
ren kregen we een bericht dat Lourdes onder 
water stond. Het advies was: “Doe maar rustig 
aan!” 
Ook wij kregen daarna te maken met regen. Een 
paar campings konden ons niet ontvangen. Het 
tentje bleef dan dus droog en de kooktoestel-
letjes werden dan niet gebruikt. Via de plaat-
selijk VVV vonden we soms een slaapplaats in 
gemeentelijke onderkomens. Ook ontdekten we 
min of meer toevallig een keer een refugio die 
bestemd was voor wandelaars en fietsers on-
derweg naar Santiago de Compostela.
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Met de route hadden we na Cesanne 
niet veel last omdat we in deze plaats 
een fietser hebben ontmoet die ons 
heeft uitgelegd hoe onze GPS te gebrui-
ken was. We hadden de route wel ge-
download maar hadden ons niet gewor-
pen op het gebruiken van het apparaat.
Matthieu uit Brabant verbaasde zich 
over het feit dat we wel een GPS in het 
fietstasje meezeulden maar er geen ge-
bruik van maakten. Het is net als met 
de boot: je hebt er een maar je gebruikt 
hem niet, schrijf ik wat beschaamd.
Vanaf de ontmoeting met deze Braban-
der ging alles van een leien dakje. 
Wat een uitvinding! 
We besloten toen, dat, als we nog een 
keer zo’n tocht zouden gaan maken ze-
ker een route gingen volgen met een te 
downloaden GPS-document.

We fietsten ongeveer 60 kilometer ten 
oosten van Bordeaux naar het zuiden. 
Of de route ook klimpartijen bevat? Ze-
ker, er waren heel wat heuveltjes naar, 
door en langs kleine dorpjes, die soms 
behoorlijk steil waren. Gelukkig konden 
we na elke klim weer heerlijk naar bene-
den glijden. Alleen duurde zo’n afdaling 
duidelijk korter dan de klimpartij.
Soms zag ik tegen dat klimmen op. Dat 
hoeft voor mij niet zo nodig. Toch zijn er 
dan niet zoveel alternatieven. Gewoon 
doorgaan.

Wat bijzonder was dat we nauwelijks 
andere fietsers hebben ontmoet die 
onderweg waren naar Lourdes of naar 
Santiago de Compostela. We zagen 
twee wandelaars richting Santiago, een 
fiets-koppel uit Wales en een echtpaar 
uit Canada.
In de buurt van Dinant, in België heb-
ben we mensen ontmoet die een “rond-
je-Parijs” deden. 
Soms is het best wel jammer geen reis-
genoten tegen te komen die hetzelfde 
doel nastreven.
Na zo’n vier weken fietsen kwamen we 
in Lourdes aan. Ondertussen was de 
modder daar opgeruimd en zag alles er 
spik en span uit. Alleen zag je langs de 
rivier de resten nog liggen van meege-
sleurde bomen, plastic flessen, wegge-

waaid wasgoed, plastic stoelen en veel 
gekleurde plastic tassen. 

Op een camping aan de rand van Lour-
des vonden we een goede en rustig 
plaatsje waar we bijna een week heb-
ben gestaan. Daar konden we heerlijk 
ons potje koken, een tochtje maken 
naar het centrum en kunnen meema-
ken wat er allemaal gebeurde op het 

“sacrale” gedeelte van Lourdes.
Wonderen hebben we niet gezien of 
meegemaakt. 
Uiteindelijk was het natuurlijk wel een 
beetje een wonder dat we vanuit Har-
derwijk naar Lourdes hebben kunnen 
fietsen met maar  één lekke band.
Wat natuurlijk ook een wonder mag he-
ten is dat er in Lourdes iedere dag, ja, ie-
dere dag, jaar in jaar uit, weer heel, heel 
veel vrijwilligers inzetbaar zijn om al de 
rolstoelen en de bijzondere blauwe wa-
gentjes te trekken en te duwen.

Mijn knieën, die niet meer optimaal 
presteren, zijn er in Lourdes niet beter 
op geworden. Op zich is dat niet zo erg 
want met fietsen heb ik daar niet zo 
veel last van. Voor de wens om betere 
knieën te krijgen moet je ook niet naar 
Lourdes gaan.
Daar gaat het, denk ik, om solidair te 
zijn met mensen die ziek zijn, die een 
handicap hebben, om mensen die een 
aantal dagen goed verzorgd hun ver-
haal kunnen vertellen en ontdekken dat 
ze niet de enigen zijn die om hun ziek 
zijn zorgen hebben.

We zijn niet fietsend terug naar Harder-
wijk gegaan. 
We namen heerlijk de TGV en de Talys. 
De fietsen zijn, met de bagage, na een 
week keurig teruggebracht door een be-
drijf uit Brabant. 
En de boot??
Die lag keurig in het water te wachten 
om er weer uitgetakeld te worden.
Wie weet maakt de “El Peregrino” in 
2014 wat langere tochten dan de 232 
meter van 2013. 
U zal dat zeker van mij horen.

Frans Molemaker
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Vrouwtje�Paddenstoel
De meesten van ons kennen het ruim 100-ja-
rige bedrijf Boskalis wel, maar dan vooral van 
de aanleg van de 2de Maasvlakte. Ook grote 
projecten in het buitenland spreken tot de ver-
beelding.  Google je Boskalis, dan kun je lezen 
dat er ook  in Nederland gewerkt wordt. Maar 
als u de ontwikkelingen omtrent het Waterfront  
Harderwijk een beetje gevolgd heeft wist u dat 
natuurlijk al. De aanleg van het Strandeiland en 
nu de werkzaamheden op onze eigen jachtha-
ven de Knar, dat alles werd en wordt uitgevoerd 
door het Bedrijf Boskalis. Het hoofdkantoor  (van 
de groep en internationaal) is in Papendrecht 
gevestigd, Boskalis Nederland heeft haar hoofd-
vestigingen in Roterdam en Nieuw Vennip.  Wat 
de meeste Flevoleden niet weten is dat er tussen 
al dat manvolk ook een vrouw rondloopt. Al heel 
snel werd er gezegd: “Ja, dat is vrouwtje Padden-
stoel ”.  Nader onderzoek leerde dat achter deze 
bijnaam Adri Schippers schuil gaat. 

Op de M.T.S. studeerde Adri weg- en waterbouw 
en werd zij net als haar vader landmeter. Na een 
stageperiode ging Adri meteen aan het werk, 
dat ze na een periode van 4 jaar bij een ander 
bedrijf, nu al weer 17 jaar bij Boskalis doet.  Van-
af het prille begin is zij betrokken bij het werk 
in Harderwijk. Adri heeft er geen probleem mee 

dat zij zich als één van de weinige vrouwen in 
deze mannenwereld  (zoals blijkt uit de verha-
len)  goed staande weet te houden. 

Het werk dat Adri doet is het uitzetten van 
meetpunten, waarmee dan de shovel machinist 
of de kraanmachinist  precies weet waar zand 
weggehaald moet worden of juist zand opge-
bracht moet worden. Zij doet dit met een GPS 
apparaat dat de coördinaten doorgeeft zodat 
deze waarden ingevoerd kunnen worden in de 
computer. Ook de hoogtes van land en water-
dieptes worden op deze manier vastgesteld.  

De meeste voldoening geeft het  Adri om zaken 
inzichtelijk te maken, zodat in dit geval de be-
volking van Harderwijk  daadwerkelijk ziet wat 
de bedoeling is. Mooi voorbeeld is de realisering 
van het Strandeiland. 

De werkdag van Adri begint om 07.00 uur maar 
dan heeft ze er al een uur reistijd op zitten en 
dat 5 dagen per week. Zij hoopt in Harderwijk te 
blijven tot onze nieuwe jachthaven klaar is. Een 
uitnodiging voor de ongetwijfeld feestelijke ope-
ning zal zeker bij haar op de deurmat vallen.

De redactie
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Nieuw�technisch-nautisch�boek
Er is een nieuw hulpmiddel voor zeilbooteige-
naren: De keuring van een polyester zeiljacht. 
Dit zeer complete technische handboek be-
schrijft uitgebreid alle facetten die bij de keu-
ring van een polyester zeiljacht aan de orde 
komen. Naast het omschrijven van het keuren 
en beoordelen van een gebruikt polyester zeil-
jacht bevat het boek veel informatie over de 
wijze waarop een polyester zeilboot als geheel 
is opgebouwd. Daarnaast is er aandacht voor 
de aanleg en werking van de diverse techni-

sche en elektrische installaties. Auteur Koos 
Blonk – zelf jachtexpert – schreef het boek met 
name om aspirant booteigenaren wegwijs te 
maken op de toekomstige boot en te accentu-
eren waarop bij de aankoop extra gelet dient 
te worden. Ook voor zeilbooteigenaren is het 
een interessant boek om kennis van de tech-
niek van de eigen boot op te doen. De keuring 
van een polyester zeiljacht is 350 pagina’s dik, 
is rijk geïllustreerd en te koop voor € 34,95 via 
www.blonkjachtexpertise.nl

(Advertorial)
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